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Tämän lehden kirjoituk-

sista vastaa lehden pää-

toimittaja, eivätkä ne vält-

tämättä edusta kerhon 

virallista kantaa, jonka tar-

vittaessa esittävät kerhon 

puheenjohtaja ja sihteeri 

omilla palstoillaan. Toimi-

tus ei vastaa lehteen lähe-

tettyjen kirjoitusten oikeel-

lisuudesta. 

Lähettämällä tekstin tai kuvia julkaistavaksi Bemaristiin, antaa tekijä Suomen BMW-kerholle oikeuden jul-
kaista ne Bemaristissa haluamanaan ajankohtana sekä niin monessa eri painoksessa kuin tarpeelliseksi 
 katsotaan sekä myös mahdollisesti myöhemmin julkaistavissa kokoelmateoksissa.
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Suomen BMW-kerho ry:n jäsenlehti

Päätoimittaja
 Jukka Kilpiö
 puh. 040 849 1077
 jukka.a.kilpio@gmail.com
Taitto/layout
 Tuija Eskolin
 Painojussit Oy
Lehden sähköpostiosoite
	 bemaristi@bmwclub.fi
Painopaikka
 Painojussit Oy
 Kerava
Puheenjohtaja
 Jukka Kilpiö
 puh. 040 849 1077
	 puheenjohtaja@bmwclub.fi
Liittymis- ja jäsenasiat
 Jussi Mikkola
	 jasenasiat@bmwclub.fi
Arkistonhoitaja
 Raimo Pesonen
	 arkisto@bmwclub.fi
 puh. 040 706 9769
Kerhon postiosoite
 Suomen BMW-kerho ry.
 Pirttimäentie 25
 05200 RAJAMÄKI
Internet
	 http://www.bmwclub.fi

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa ja sisältyy 
Suo men BMW-kerho ry:n vuosijäsenmak-
suun, eikä ole tilattavissa erikseen. Jäsen-
maksu  kaudelle 1.1.-31.12.2019 on 35 euroa, 
perhe jäsenmaksu 10 euroa sekä kannatus-
jäsenmaksu 100 euroa. Perhejäsenyyteen 
kuuluvat kaikki muut jäsenedut paitsi lehti. 
Uusilta jäseniltä peritään lisäksi  kertaluontoi-
sesti 5 euron  suuruinen liittymismaksu.

Ilmoitushinnat.
Kokosivu 1/1 500 €
Puoli sivua 1/2 250 €
Neljäsosa sivu 1/4 125 €
Takakansi  800 €

Samankokoinen ilmoitus seuraavissa lehdis-
sä -20 %. Hinnat eivät sisällä vähennettävää 
arvonlisäveroa. Ilmoitusliitteet sopimuksen 
mukaan. Suomen BMW-kerho ry:llä on oi-
keus hyväksyä ja hylätä ilmoitukset.
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Sisällys 4/2019

Kerhon hallitus (hallitus@bmwclub.fi)

Jukka Kilpiö Puheenjohtaja, Bemaristin päätoimittaja p. 040 849 1077 puheenjohtaja@bmwclub.fi

Jussi Rintilä Varapuheenjohtaja, Ringtaxi-vastaava p. 040 5121212 varapuheenjohtaja@bmwclub.fi

Torsti Latvio Sihteeri  tiedottaja@bmwclub.fi

Jussi Mikkola Rahaston- ja jäsenrekisterinhoitaja p. 050 372 8025 hallitus@bmwclub.fi

Timo Lampila Ajotapahtumavastaava  ratapaivat@bmwclub.fi

Arto Harjumaaskola Ajotapahtumavastaava

Veikko Aulanko Tapahtumavastaava p. 040 595 5301

Muissa luottamustehtävissa
Jussi Mikkola Jäsenasiat, osoitteenmuutokset  jasenasiat@bmwclub.fi

Henri Kujala Webmaster  webmaster@bmwclub.fi

Ari Soininen Kerhotuotevastaava p. 044 355 3800 kerhotuotteet@bmwclub.fi

Raimo Pesonen Arkistonhoitaja p. 040 706 9769 arkisto@bmwclub.fi

Timo Viljanen  Toiminnantarkastaja

Neue Klassen kokoonpanon loppuvaihei-
ta Milbertshofenin tehtaalla Münchenissä. 
Meneillään BMW 1800 -mallin moottorin ja
etuakaseliston asennus vuonna 1967. 
Kuva: BMW Werkfoto
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Päätoimittajan palsta
Taas on lehti kasassa ja tällä kertaa se julkaistaan poikkeuksel-
lisesti myös digitaalisena. Saas nähdä, missä vaiheessa lehti 
julkaistaan säännöllisesti digitaalisesti. Olen ollut yksi tätä ke-
hitystä varmaan eniten vastustaneista, vaikka muuten uuden 
tekniikan puolella olenkin. Jotenkin on tuntunut, että lehden 
arvokkuus häipyy, jos se ilmestyy vain bitteinä. Mutta, tuohon 
on varmaan vielä aikaa ennen kuin bitit vilistää.

Viime vuosina vakionarina on ollut juttujen ja kirjoittajien puu-
te. Tämä koko vuosi on mennyt varsin ilahduttavasti. Juttuja ja 
uusia kirjoittajia on tullut useampikin. Todella hienoa.

Minulle tupsahti postilaatikkoon maili muutama kuukausi 
sitten. Otsikkona ”toimittaja ilmoittautuu palvelukseen”. Mel-
kein jo luulin vitsiksi, mutta mitä. Saimme lehteen uuden työ-
parin Mikko Voutilaisen. Mikäli on joku jutunaihe mielessä, mut-
ta omat taidot tai uskallus ei riitä, kannattaa ottaa yhteyttä Mik-
koon (mikko.voutilainen@skal.fi), josko jutun saisi aikaiseksi.

Oheinen kuva viime kesälomamatkalta Mosel-laaksosta jos-
takin linnan juhlasalista. Vieressä vähän vanhempaa TST-va-
rustusta.

Hyvää vuoden loppua kerholaisille

Jukka
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Problem und 
Mebnahmenmanagement 
Aftersales
TEKSTI JA KUVAT: 
Jukka Kilpiö

Kattoluukun reuna ja paikka teipille. Kuvasta näkyy juuri ja juuri aikaisempi teippi, joka on kulunut montulle.

Jokainen kerholainen tietää. että miten siinä käy kun on joskus selaillut ne-
tistä erilaisia tautikuvauksia, kun on sattunut joku sairaus itselle. Sen jälkeen 
tuntuu, että itsellä on kaikki mahdolliset ja mahdottomat taudit. Olisi ollut 
parempi pitää selain kiinni.

Puheenjohtajan palsta
Kädessäsi on Suomen BMW kerhon ensimmäinen kokei-
lu Bemaristi-lehdestä digitaalisena. Eihän tämä varsinai-
nen digilehti vielä ole, siis lehtiselaimella luettava, ainoas-
taan pdf-tuloste, mutta kuitenkin. Joskus tulevaisuudessa 
lehti varmaan tulee säännöllisesti julkaistua myös bitteinä.

Tämä lehti tullee luetuksi myös usealle kerhoomme kuu-
lumattomalle, mikä on tarkoituskin. Toivon mukaan houkut-
telee uusia jäseniä hienoon porukkaamme.

Suomen BMW Kerho Ry on BMW AG:n, eli pääkontto-
rin ainoa valtuutettu merkkikerho maassamme. Status sal-
lii meidän mm käyttää kaikissa yhteyksissä BMW:n logo-
ja sekä esiintyä virallisena merkkikerhona. BMW:n ohjauk-
sessa emme toki ole, puhumme ja kirjoitamme mitä tah-
domme. Toki merkin perinnettä kunnioittaen.

Kerhon päätavoite on edistää merkkimme tunnettavuut-
ta maassamme ja olla yhteisö merkistä kiinnostuneille. Nä-
kyvimpiä toimintoja ovat kerholehti Bemaristi, useat ratapäi-
vät Suomen moottoriradoilla, kesätapahtuma, Classic Mo-

tor  show:n osastomme, kerhotallimme, aktiiviset alueelliset 
osastot ja paljon muuta. Kerhoetuihin kuuluu noiden kaik-
kien lisäksi (pl kerhotallien käyttöoikeus) mukavat alennuk-
set BMW-merkkiliikkeiden tiskiltä niin huolto- kuin varaosis-

takin, kunhan vilauttaa klubikorttia. Yleensä jo yhden huol-
tokäynnin alennukset kattavat melkein kokonaan vuotui-
sen jäsenmaksun. Hyötyä mukavan seuran – joka minus-
ta kyllä on se kaikkein paras ”etu” – lisäksi siis kyllä löytyy.

Mikäli innostuit kerhostamme, mene www.bmwclub.
fi-sivulle ja katso vasemman reunan valikkoa jossa lukee 
”jäsenyys”. Klikkaamalla sitä pääset kohtaan, jossa neu-
votaan jäseneksi liittymisprosessi.

BMW Terveisin
Jukka Kilpiö

Oheisessa kuvassa vasemmalla kerhomme rahaston-

hoitaja Jussi Mikkola ja oikealla minä. 
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jos kilometrejä on tarpeeksi takana. Samoin ilmanpuhdistin pitää 
aina vaihtaa samalla ja moottoriöljyt. No, jos nuo on juuri äsken 
vaihdettu, ei kai niitä heti perään tarvitse vaihtaa.

Nariseva ja kitisevä kattoluukku. Itsellä panorama-katto piti 
aivan järjettömän kovaa kitinää, kun lämpötila lähestyi pakkasta tai 
meni alle. Onneksi ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Ohjeen mu-
kaan lasikatto ajetaan tuuletusasentoon, sitten puhdistetaan lasi-
levyn alapuolelta kolme kuvassa näytettyä kohtaa ja laitetaan peh-
meää (BMW:n oma pehmeä sähköteippi on juuri sopivanlaista) ja 
se on siinä. Toden totta, kaikki kitinät poistuivat täysin. Syynä tuo-
hon kitinään on lasilevyn hankautuminen poikittaiseen muoviseen 
vesikouruun, jonka suunnittelussa on jokin mennyt hieman pieleen.

Kosteutta ajovaloissa. Tässä on kaksi erilaista tapausta. Ehjä 
umpio ja rikkinäinen. Jos umpiossa on selvä halkeama se luon-
nollisesti pitää vaihtaa. Jos umpio on ehjä, korjausohje on seu-
raavanlainen: autoon laitetaan voimakastehoinen virtalähde. Sit-
ten irrotetaan kaikki ajovalon takana olevat suojamuovit. Sitten ajo-
valot päälle, jotta kuumuus ajaa kosteuden pois. Jos tuo ei auta, 
niin umpio pitää irrottaa autosta. Sen jälkeen pitää irrottaa kaikki 
suojaluukut ja polttimot. Sen jälkeen umpion pitää puhaltaa kuu-
maa ilmaa niin kauan, että kaikki kosteus on poistunut. Olen aikoi-
naan tuollaisen tehnyt yhteen E60:n umpioon, tietämättä BMW:n 
”viral lisesta umpion kosteudenpoistoproseduurista”. Siihen me-
nee useampi tunti ennen kuin kaikki kosteus on todellakin poistu-
nut kaikista umpion sopukoista pois.

Kuljettajan jalkatilassa on vettä. Tässä syynä on se, että 
rattiakselin tiiviste tulipellissä on väärin tai pullahtanut pois pai-
koiltaan. Korjaus luonnollisesti se, että se pitää kiinnittää oikein.

Vettä kontin pohjalla (akkutilassa) tai takasivustoissa. Syy 
on tässä kyllä vähän huolestuttava. Se nimittäin johtuu puutteel-

Keskikohta, jossa ei ollut teippiä.

Saksalaiseen tyyliin mitat mihin teipit pitää laittaa, oli selkeä.

lisesti tehdystä tiivistyksistä valmistusvaiheessa. Näin sen ym-
märsin. Korjaus on koko kontin pohjan sivustojen hinkkaus, maa-
laus ja tiivistys.

Pakoputkessa reikä. Tai reikä on itse asiassa partikkelisuo-
dattimen jälkeen oleva ns haitariputki, joka alkaa vuotaa. Korjauk-
sena on luonnollisesti osan vaihto.

Sitten on oma PUMA:nsa tietysti tuosta EGR:stä, josta on ar-
tikkeli erikseen.

Hieman samanlaista, kyseenalaista huvia voi pitää, kun selailee 
BMW AIR -palvelusta (Aftersale Information Resource) (jos sattuu 
olemaan pääsy sinne) johonkin BMW:n kuuluvia PUMA-tiedotteita.

Nuo PUMA:than ovat BMW:n sisäiseen käyttöön tarkoitettuja 
tapauksia, jossa jossakin BMW:n mallissa on havaittu usein tois-
tuva vika ja mitä sille voisi tehdä. Tai sen kanssa elää.

Kun olin ostamassa X3 F25:ta, jouduin jotenkin PUMA:n pau-
loihin. Kävin läpi useamman kymmen tuohon automalliin liittyvää 
ongelma- ja ratkaisukuvausta. Ihmeekseni en luopunut ko mallis-
ta haaveilemista, vaan sellainen sitten kotipihaan ilmestyi. Lohdu-
tukseksi muilla malleilla ajaville kerholaisille, että niitä PUMIA riittää 
ihan tarpeeksi joka ikiseen malliin. Jos noita liikaa lukee ja ajatte-
lee, lienee jalkapatikka ainoa oikea vaihtoehto.

Mutta millaisia ongelmia sitten voi olla, poimin muutaman tuol-
ta arkistosta:

Jakolaatikko, VTG, nykii. Mikäli auto nykii kiihdytettäessä ja 
nykii, kun kaarretaan hiljaisella nopeudella, saattaa VTG:ssä olla 
vikaa. Ohjeessa pitää aluksi irrottaa sähköliitin laatikon ohjausyk-

siköltä. Jos nykiminen lakkaa, ongelma on laatikossa. Mitäpä seu-
raavaksi. Seuraavaksi laatikkoon pitää vaihtaa öljyt ja katsoa tuliko 
auto kuntoon. Itse pääsin näin halvalla. No, öljy tuonne laatikkoon 
on todella kallista, mutta onneksi sitä ei mene sinne litraakaan. Ja 
sinne pitää laittaa vain ja ainoastaan alkuperäistä BMW-öljyä. Jos 
ei tullut kuntoon, ohjeen mukaan laatikko menee vaihtoon. On-
neksi noihin saa nykyään jo korjaussarjoja, niin sellaisella selviää 
huomattavasti edullisemmin. Ehkä tuon tiimoilta palataan tulevai-
suudessa asiaan.

Turbot. Tämä on hieman outo dokumentti. Onhan turboja men-
nyt jo iät ja ajat, oikeastaan niitä menee nykyään huomattavas-
ti vähemmän kuin takavuosina. Tämä ei oikeasti ole mitenkään 
F25:een liittyvä, vaan yleiskuvaus miten turbon vaihto tehdään oi-
keaoppisesti. Tämän täytyy tarkoittaa sitä, että merkkihuolloissa 
(siis maailmanlaajuisesti) noita vaihtoja tehdään huolimattomasti.  
Miksi muuten tästä olisi tehty ihan erillinen ohjedokumentti. Oikea-
oppisestihan (kuten dokumentissa kuvataan) turbon vaihdossa pi-
tää puhdistaa öljykierron putket todella huolellisesti, tai vaihtaa ne, 

AIR - Measure

https://myair-bdr.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/puma/PumaSingleView...

1 / 2

6.11.2019 klo 13:01

AIR - Measure

https://myair-bdr.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/puma/PumaSingleView...

1 / 2

30.10.2019 klo 11:31

AIR - Measure

https://myair-bdr.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/puma/PumaSingleView...

1 / 5

30.10.2019 klo 11:26

AIR - Measure https://myair-bdr.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/puma/PumaSingleView...

2 / 5 30.10.2019 klo 11:26

CCoommppllaaiinntt::  - The vehicle demonstrates a power loss or the engine stops - Malfunction indicator lamp (MIL) on - 

Whistling noise coming from the engine compartment - A complaint sometimes is made about a 

smell of melted plastic - The intake manifold (intake system) demonstrates thermal deformation or 

damage - Melting through can occur in the area of the EGR inlet as well as randomly distributed at the 

intake system. 
The following fault memory entries may be stored:

24CE00 - Hot film air mass meter: Ratio of measured to calculated air mass too high 

27F000 - charge air hose monitoring in idle: Charge air hose fallen down

290900 - Air system, air to EGR air mass flow plausibility: 

Measured air mass compared to calculated air mass too high

290A00 - Air system, air to EGR air mass flow plausibility: measured air mass compared to calculated 

air mass too high and high charging pressure control deviation

BMW Group - AIR: 2019-06-05 / 12:58

Retailer: 32711/06
Model: X3 20D AVehicle identification number: WBAWY31030L558925

Development code: F25
Model code: WY41

Lead type: WY41
PPuuMMAA  mmeeaassuurreeNN5577xx11  //  NN4477xx11  //  BB3377xxxx  //  BB4477xxxx  iinnttaakkee  ssyysstteemm  bblloowwnn  

NE 62452109-14 - 15/02/19 

CCaauussee
The reason for the damage pattern is an internal coolant leak in the exhaust-gas recirculation 

cooler. This can result in coolant deposits in the EGR cooler which leads to increased thermal 

stress or overheating in the intake area.
MMeeaassuurree

+++ Revisions to the last version:

Error during translation process. No changes made to the contents.

+++

In the event of a customer complaint, proceed as follows:

One must differentiate between two different cases:

Case 1: No visible damage to the intake system (leaking / melting through) - Check the air system 

downstream of the throttle valve for tightness:

5.6.2019 1/4
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Itse LED-diodithan tulivat markkinoille jo 70-luvulla. Aluksi au-
toihin tuli lähinnä takavaloja ehkä suuntavaloja, eteenkin. Ennen 
varsinaisia LED-valoja E90 facelift malliin tuli takavaloiksi viiru-
maiset punaiset valot. Monen hämmästykseksi ne eivät olleet-
kaan LED-valoja, vaan ihan tavalliset polttimot niissä kuitenkin 
oli. Kun F01 tuli markkinoille 2009, niin siinä oli jo sitten ihan oi-
keat LED-valot. LED:hän poikkeavat tavallisista hehkulankapoltti-
moista siten, että ne eivät ensinnäkään ole koskaan vaihdettavis-
sa. Vaan valon rikkoontuessa, pitää vaihtaa koko umpio. Sähköi-
seltä kannalta LED-valot taasen eroavat siinä, että niiden käyttö-
jännitevaatimus on selvästi pienempi kuin normipolttimoiden. Eli 
jännite pitää pienentää vakio akkujännitteestä 12 voltista. Jotta 
asia ei olisi näin yksinkertainen, niin LED-valot ovat hyvin herk-
kiä niiden läpi kulkevalle virralle. Ja, koska akkujännite vaihte-
lee n. 10–15 voltin välillä, yksinkertainen vastus ei oikein tuohon 
sovi. Siihen tarvitaan vakiovirtalähde. Ja nimenomaan vakiovir-
ta. Elektroninen laite, joka pitää ulostulovirran vakiona, oli tilan-
ne mikä tahansa. Näin valo pysyy aina yhtä kirkkaana eikä myös-
kään LED-valojen ikä lyhene liian suuren virran takia.

Vakiovirtalähdehän eroaa jännitelähteestä siinä, että sen si-
säinen resistanssi on hyvin korkea. Näin ulostulovirta pysyy kai-
kissa olosuhteissa vakiona. Jännitelähdehän on täysin painastai-
nen: pieni sisäinen resistanssi aiheuttaa sen, että ulostulojännite 
pysyy vakiona, mutta virta voi vaihdella kovastikin, ihan riippuen 
kuorman resistanssista. Tällainen vakiovirtalähde on oikein hyvä 
LED:ien ohjaamiseen, koska oli LED:it millaisia tahansa, ei käräh-
tämisvaaraa liian suuren virran takia ole.

Tässä uudet ja vanha piiri rinnakkain. Uudet on tehty hakkuritekniikalla.

BMW X3 F25.n takavalot on valmistanut Valeo. Valeo on pää-
tynyt vakiovirtalähteessä TLE4242 lineaaripiiriin. Se kykenee toimi-
maan laajalla sisääntulojännitteellä ja lisäksi toimintalämpötila voi 
olla hyvin laaja. Juuri sopiva siis autokäyttöön. Ulostulovirta on ra-
joitettu 500mA.iin. Tuossa ratkaisussa on vain yksi vika. Itse piiri-
levy on ns monoliittitekniikalla tehty ja sen ongelmana on kompo-
nenttien liika lämpeneminen. Tuossa lämpenee itse tuo LME-piiri 
ja sen lisäksi shunttivastus. Juotoksia korjaamalla (varsinkin sen 
shunttivastuksen) piiri toimii jonkin aikaa, mutta pidempään tuo ei 
monesti ole ratkaisu. Huomasin omassa, että juotoksia korjaile-
malla ei kytkentä enää toiminut, kuin ehkä satunnaisesti. Jotain 
tuolta piirilevyltä oli menossa lopullisesti rikki. 

Ratkaisuja tuohon ongelmaan on monia. Tuohonhan voi lait-
taa käytännössä ihan minkä tahansa 500mA:n vakiovirtalähteen. 
Itse päädyin kuitenkin erään venäläisen (kyllä!) tekemään ratkai-
suun, joka on nimenomaan F25:een tarkoitettu. Piirilevy on tismal-
leen samankokoinen ja lisäksi siinä on oikeanlainen liitin valmiina. 
Yritys on tehnyt tuon vakiovirtalähteen täysin eri tekniikalla: perin-
teisen lineaariteknologian sijasta pienenpienellä hakkurilla. Näin 
hyötysuhde on moninkertainen. Heh, samalla luonto säästyy, kun 
ei mene energiaa hukkaan. Suurin hyöty on luonnollisesti se, että 
koska tuo ei lämpene käytännössä lainkaan, se kestäneekin huo-
mattavasti pidempään. Ihan täydellinen ratkaisu tuo ei kuitenkaan 
valitettavasti ole. Kun kuuntelee hyvin heikkoa radiokanavaa, sen 
ääni rikkoontuu aikaisemmin kuin ennen. Eli tuolta piirilevyltä tulee 
hiukan radiohäiriöitä, jotka pitää vielä suodattaa paremmin pois.

X3 F25 takavalot

TEKSTI JA KUVAT: 
Jukka Kilpiö

Tässä vielä alkuperäinen Valeon piiri paikoillaan. Huomaa johtokorjaus, jolla korjataan toinen uloimmissa umpioissa oleva vika: 

jännitesyöttö tuolle piirilevylle tehdään kytkentänastoilla, joiden kontakti huononee ajan myötä. Korjaus tinaamalla johdot tuohon.

Moni kerholainen varmaan muistaa, kun autolehdissä alkoi olla juttuja LED- 
valoilla varustetuista autoista. Tausta koko uuden teknologian käyttöönotol-
le oli se, että puolijohdevaloista onnistuttiin tekemään aikaisempaa huomat-
tavasti voimakkaampaa valoa tuottavia.
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EGR ja vesiränni
kampanjat F25:een

Taas aktioidaan

Kerroin 2/2019 numerossa takaisinkutsuista ja aktioista. Tällä ker-
taa palaamme vajaa vuosi sitten hieman käsiteltyyn asiaan: AGR 
(Ab Gas Regulation) eli tuttavallisemmin EGR-venttiiliin.

EGR-venttiilihän on yksinkertaisimmillaan putki pakosarjasta 
imusarjaan jossa on venttiili välissä. Pakokaasujen takaisinkierrä-
tykseenhän on syynsä. Tietyillä osakuormilla varsinkin kylmänä, 
osa polttoaineseoksesta jää palamatta ja poistuu luonnollisesti pa-
kosarjaan. Kierrättämällä osa tuosta takaisin, ja täten korvattaessa 
osa tuoreesta seoksesta, saadaan polttotapahtumasta puhtaampi. 
Pakokaasut ovat myös luonnollisesti kuumia, johtamalla lämmintä 
ilmaa imusarjaan, lämpenee moottori nopeammin toimintalämpö-
tilaan. Tässä vaiheessa vielä kaikki on hyvin. Mutta kun mootto-
ri alkaa lämmetä, tuo pakokaasun lämpö alkaa olla ongelma. Se-
hän on tosiaan todella kuumaa ja siksi tuohon putkeen on laitettu 
jäähdytin. Jäähdyttimenä on moottorin jäähdytinneste. Tuostakin 
tulee jotain hyvää: jäähdytinneste lämpenee tuolla ja moottori läm-
penee edelleen nopeammin optimaaliseen toimintalämpötilaansa.

Tuo systeemi on toiminut vuosia ihan hyvin, ilman suurempia 
ongelmia. Se, että tuon osittain palaneen pakokaasun seurauk-
sena imusarja nokeentuu, on oma ongelmansa. Aikaisemmin tuo 
EGR-venttiili on ollut alipaineella toimiva. Kun N47 ja N57 mootto-
rit tulivat markkinoille, niihin laitettiin sähkötoiminen venttiili ja tuos-
ta alkoivat ongelmat. Vielä tässä vaiheessa tuo venttiili, jolla siis oli 
nyt hyvin tarkasti säädettävissä, alkoi tahmailla. Onneksi tuosta tu-
lee aina vikakoodi ja moottori voi mennä vikatilaan. näin tuo vika 
tulee ajoissa korjattua. Muuten systeemi toimi oikein.

Kun siirryttiin päivitettyihin versioihin tuosta jäähdytinkonstruk-
tiosta, jotain tapahtui. Tuon sähköisen venttiilin tahmailun lisäksi 
alkoi myös tuo jäähdytin sisältä tukkeentua. Ja, kun tuo jäähdy-

tin tukkeentui, se luonnollisesti alkoi lämmetä liikaa (puhumatta-
kaan, että osa palanutta seosta ei päässyt enää imusarjaan toi-
vottua määrää), se saattoi jopa rikkoontua sisältä. Nyt imusarjaan 
työntyi sekä liikaa kuumaa seosta, koska venttiili tahmasi, ja lisäk-
si höyrystynyttä glykoolia. Lopputulos on seos, joka polttaa imu-
sarjaa. Ja, imusarjathan ovat olleet muovia jo vuosia. Siksi olem-
me voineet lukea surullisia uutisia lehdistä palaneista BMW:stä. 
Ei hyvä, ei todellakaan.

Vielä N57:n alkupään versioissa, putki EGR-jäähdyttimeltä oli 
melko pitkä ja päätyi vieläpä metalliseen pesään imusarjassa. Näin 
ollen palovaara oli huomattavasti pienempi. Myöhemmin konstruk-
tio yksinkertaistettiin niin, että EGR päätyi saman tein muoviseen 
imusarjaan. Sisällä oli vastassa ainoastaan pieni peltilevy. Näin 
saatiin hyvä tulipesä rakennettua. Eikö naurata, ei minuakaan.

BMW:n EGR-jupakkaa on ollut vaikeaa seurata. Aluksi koko on-
gelma kiellettiin. Sitten kutsuttiin osa N47/57 ja/tai B47/57 mootto-
reilla varustetuista aktioon. Eli BMW vapaaehtoisesti vaihtoi, aluk-
si muistaakseni pelkästään sähköventtiileitä. Sitten ilmeisesti huo-
mattiin, että itse ongelma ei taidakaan olla tuo sähköventtiili, vaan 
itse jäähdytin. Ja siinäkin on tuon sisäisen tukkeutumisen lisäk-
si toinenkin ongelma. Jäähdyttimen ohi menee putki, ja siihen on 
by-pass, venttiili. Tuon tarkoitus on minulle hiukan hämärä, mutta 
ehkä sitä käytetään tilanteissa, jossa kierrätystä halutaan, mutta 
kuumempana. Ehkäpä silloin, kun moottori on vielä kylmä. Käy-
tetäänkö sitä myös silloin, jos tuo jäähdytin on osittain tukossa, ei 
ole tietoa. Joka tapauksessa tuo by-pass -putkikin, joka on siis 
melko ohutta metallia, murtuu joissakin tapauksissa. Ja taas sa-
vuaa. Nyt onneksi vain konetilaan. 

Nyt alettiin vaihdella jäähdyttimiä, joko kera sähköventtiilin tai 
ilman. Tuollekaan ei ole mitään logiikkaa. 

TEKSTI JA KUVAT: 
Jukka Kilpiö

Stefanin kädet ja endoskooppi.
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Lopputulos on se, että käytännössä kaikkiin F-sarjalaisiin, oli 
niissä sitten N- tai B- tyypin moottori, on aktio voimassa, jossa 
tarkistetaan tuo jäähdytin.

Kuten edellä on kuvattu, se tarkastus todella kannattaa suorit-
taa, vaikka mitään oireita ei vielä olisikaan. Omassa F25 X3 3.0D:s-
sa oli jarrunesteen vaihtokin mennyt juuri sopivasti punaiselle, niin 
oli sopiva heti varata aika Herttoniemen Laakkoselta tarkastukseen. 
Samallahan nuo menivät molemmat. Tehtävään valikoitui ”oma-
mekaanikko” Stefan Tötterman, vaikka en nimenomaisesti häntä 
pyytänytkään. No, olipa ennestään päteväksi todettu tekemässä.

Minulla tuo EGR antoi toistuvasti vikakoodia, niin sähköisestä 
venttiilistä kuin alipaineella toimivasta by-pass -venttiilistäkin. Tosin 
tuo sähköventtiilin vikakoodi oli pysynyt useamman päivän poissa.

Tarkistus

Aluksi irrotettiin EGR-jäähdyttimen jälkeisestä metalliputkesta läm-
pöanturi. Aukosta pääsi sitten endoskoopilla tutkimaan jäähdy-
tyskennon kuntoa. Omasta se heti paljastuikin todella tukkoisek-
si ja muutenkin huonokuntoiseksi. Eli tuomio oli selvä: vaihtoon. 

Koska tuo operaatio ei kustantanut minulle mitään, paitsi ”jou-
toaikaa”, niin eihän tuosta voinut olla kuin tyytyväinen. Samal-
la selvisi, että tuo sähköventtiili oli jo joskus aikaisemmin vaih-
dettu sekä by-pass -venttiilin alipaineletku oli irti. Siksi sekään ei 
ollut toiminut oikein. Koska tuosta sähköventtiilistä oli tullut sa-
tunnaista vikakoodia, sekin samalla vaihdettiin. valitettavasti se 
meni kuitenkin omasta pussista, koska se ei kuulu varsinaiseen 
kampanjaan. Sille kuitenkin löytyi sopiva hinta, niin ei niin kirvel-
lyt. Tokihan se kustansi enemmän kuin joku tarvikeosa, mutta ei 
paljoa. Kun asennus oli tehty, autolle tehtiin vielä ilmamassates-
ti, jotta varmistettiin, että kaikki toimi oikein.

Vesiränni

F25:ssa on yksi varsin harmillinen suunnitteluvirhe. Konetilan oi-
keassa takareunassa oleva sisäilmantulosuodattimen kansi on 
jotenkin väärin suunniteltu. Kun sataa reippaammin vettä, se va-
luu väärään paikkaan. Vesi nimittäin valuu poistokanavan sijasta 
lokasuojan takana olevaan kaukaloon, jossa kulkee kaikki oikean 
puolen sähkökaapelit. Ja noista on sitten tullut jo harmia useam-

Laitteella näki hämmästyttävän hyvin 

tuon EGR:n kennon kunnon.

mallakin F25:n omistajalle. Eli johtosarjan muovit syöpyy ja sit-
ten luonnollisesti kupari hapettuu ja lopuksi johdot alkavat kat-
keilemaan. Tuohon johtosarjaan on olemassa korjaussarja, mut-
ta vaikka sellainen onkin olemassa, ei se paljoa hymyilytä. Kor-
jaussarja maksaa nimittäin tällä hetkellä ilmeisesti 500 euron hu-
jakoilla ja siihen reilun päivän työ päälle. Kallis operaatio siis. En-
nen kuin vahinkoa on kerinnyt tapahtumaan, kannattaa tuohon 
liittyvä aktio myös hoitaa. Teknisessä kampanjassa suodatinko-
telon oikeaan reunaan laitetaan vedenpoistoputki, joka ohjaa ve-
den sinne minne pitääkin. Tämä tekninen kampanja tehtiin myös 
samalla reissulla, kun nuo edellä mainitut operaatiotkin.

Tässä moottori, EGR:n paikka, tuossa näkyy alempi jäähdytysveden yhdysputki.

Uusi ja vanha rinnakkain, tuo haitariputki päällä on ohisyöt-

töputki, joka myös tuppaa halkeamaan.

Tässä uusi lähempää, EGR sähköventtiili vielä asentamatta. 

Edessä kaksi uutta jäähdytysveden yhdysputkea.

Tässä vielä vanhan jäähdyttimen sisään kurkkaus, tukossa on.

Vasemmassa reunassa nä-

kyy veden ohjauskotelo jo 

asennettuna.
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Jaaha, olen ollut varmaan kymmeniä ellei satoja kertoja jos-
sakin ICT-tapahtumassa, jossa on esitelty joko uusia ohjelmisto-
ja/ratkaisuja jne., mutta autoalan vastaavissa eipä ole tullut oltua, 
paitsi kerran ennen tätä. Vuonna 2003 BMW Suomi järjesti jon-
kun ennakkotutustumisen E60 malliin. Itse tilaisuudesta en kyl-
lä muista mitään.

Joka tapauksessa BMW Suomi lähetti kutsun tilaisuuteen ni-
meltään Corporate Sales Conference. Tilaisuus pidettiin Finlandia- 
talossa (alla putoilevien laattojen…) 30. lokakuuta. Tilaisuuden tee-
mana oli BMW:t yritysautoina. Paikalle on kutsuttu puhujia Münc-
he nin pääpaikasta, Liikenne ja viestintäministeriöstä sekä auto-
alan tiedotuskeskuksesta.

Mietin, että minkälaistahan porukkaa tilaisuuteen on tulossa ja 
pitäisikö oikein puku laittaa päälle. Ei nyt sentään. Perillä olin kyllä 
aika hämmästynyt. Viimeisinä ATK-vuosinani tilaisuuksissa pääosa 
oli farkuissa, olisi jengi varmaan ollut niissä repaleisissakin, jos nii-
tä olisi jo vajaa vuosikymmen sitten ollut saatavilla. Täällä sen si-
jaan lähes kaikki olivat tummissa puvuissa. Jopa on autoväki fiiniä. 
Sen sijaan alkupaloina tarjottu kahvi kera korvapuustin ja mustik-
kapiirakkapalan ei ollut kovinkaan fiiniä. Ihmeen kuivan makuisia. 
Muistelisin, että nimenomaan tässä Aallon pyhäkössä tarjottavat 
olisi ollut poikkeuksellisien maukasta, erehdyin. Aulassa oli myös 
muutama BMW esillä 530e ja 330e, ei ehkä kovinkaan yllättävästi. 

Tilaisuuden avasi Hanna Kalenoja autoalan järjestöstä. Esi-
tys keskittyi millaisia yritysautoja hankitaan ja sitä kautta ne myö-

hemmin päätyvät yksityiskäyttöön. Kuten tiedossa lienee, lähem-
mäs puolet uusista autoista rekisteröidään yrityksille tai vastaavil-
le. Esityksestä jäi lähinnä mieleen loputon paasaus päästöistä ja 
se, että 95 % luxus-autoista on täyssähköisiä. Tuo aiheutti mel-
kein naurunremakan. Sehän nimittäin tarkoittaa, että ne nauret-
tavat Teslan autoyritelmät siis lasketaan muka tuohon luksus-ka-
tegoriaan kuuluviksi. Ehkä itsestään törmäily ja irtoavat kahvat ja 
maali tarkoittaa sitten luksusta, tiedä häntä.

Olen pitänyt elämäni aikana kymmeniä (ellei satoja) tietoiskuja 
erilaisille kohdeyleisöille. Vaikka monesti esitys jostakin tuottees-
ta tai ratkaisusta oli periaatteessa valmis, tein niihin usein muu-
toksia, ottaen kohderyhmän ja tilaisuuden huomioon. Siksi minua 
ihmetytti Kalenojan esitys. Onhan tiedossa, että valtaosa uusista 
BMW:stä mitä Suomeen rekisteröidään ensimmäistä kertaa, ovat 
käytettyinä tuotuja. Se, jos mikä vaikuttaa minkälaisia BMW:tä jat-
kossa on Suomessa saatavilla. Tuota ei esityksessä käsitelty lain-
kaan. Ymmärrän, että jos tämä olisi ollut vaikkapa Fordin (josta 
BMW Suomen uusi TJ tulee) tilaisuus, tuo muokkaamaton esitys 
olisi toiminut ihan hyvin.

Seuraavan puhujana oli Mikko Koskinen LVM:stä. koko esitys 
oli puututtavuuden huippu. Joka toinen sana oli joko ilmastokäh-
kytys tai vouhotus ja hallituksen puolitussuunnitelmat. Voi elämän 
kevät mitä puhinaa. Tässäkin olisi voinut esittää kysymyksiä lo-
puksi. Minulla oli mielessä vaikka kuinka monta. Esimerkiksi, mik-
si valtio sorsii sellaisia autoja verotuksellisesti missä on elämään 

Finlandia-talo on kyllä edelleen hieno paikka tilaisuuksille.

Voi elämä, mitä varusteita 

saa nykyään ihan merkki-

liikkeen tiskiltä.

BMW Corporate 
Sales Conference

TEKSTI JA KUVAT: 
Jukka Kilpiö

Tietoisku ja seminaari yritysautoilun maailmasta.
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Werk 1 - Milbertshofen

TEKSTI: Raimo Pesonen
KUVAT: BMW Group (Historisches 
Medienarchiv, PressClub) 
ja lähdeluettelon teokset

Z8-mallin klassikot valmistettiin Milbertshofenissa vuosina 2000–2003. Korit toimitettiin Dingolfingistä ja erityisesti tehtävään kou-

lutettu tiimi rakensi auton valmiiksi Münchenissä. Kaikkiaan valmistui 5700 autoa (mukaan lukien Alpina V8 Roadsterit).

hauskuutta tuova ominaisuus. Iso koko ja paljon tehoa. Pidin kui-
tenkin suuni kiinni. Ei tuo puhuja olisi kuitenkaan ymmärtänyt mis-
tä on kysymys. Puhuja ei myöskään viitannut mitenkään päivän 
aiheeseen: valtaosa uusista BMW:stä on käytettyinä Saksasta ja 
Ruotsista hankittuja. Onko se hyvä vai paha.

Seuraava puhuja oli BMW AG:lta, Michael Knudsen. Kave-
rilla oli ihan ATK-maailmasta tuttu titteli: paljon ulkomaankielisiä 
sanoja: Head of Future Mobility Solutions. Esityksessä käsitel-
tiin autoa verkostoituneessa maailmassa. ja, tuossahan on paljon 
järkeäkin. Hyvä esimerkki on vaikka parkkihallit. Saksassa park-
kihallit on verkotettu Connected Driven kautta ja näin pääsee au-
tosta suoraan näkemään missä on tilaa. Paljon muutakin järkevää 
verkostoituneessa autoilussa on. Tulevaisuus näyttää mitä kaikkea 
etuja tuolla voidaan saavuttaa. Se, mikä minulle on epäselvää, on 
niin sanottu autonjako (car sharing). Onhan tiedossa, että valta-
osa haluaa oman auton ja nimenomaan, että se on omaksi laitet-
tu. Väri ja sisusta juuri sellainen, kun omaa silmää miellyttää. Va-
rusteet ja malli valittu oman maun mukaan. Jos vapaana sattuisi 
olemaan vaikka se aikaisemmissa numeroissa testattu X2, niin voi 

tuskaa. Myyjä olisi menossa asiakaskäynnille ja vain tuollainen oli-
si vapaana. Voin kuvitella miten myyntipäällikkö oli jo ennen puo-
limatkaa tuskissaan ja masentunut, vaikka asiakkaalle on matkaa 
vielä vaikka kuinka. Miten ihmeessä perillä saisi mitään kauppaa 
aikaiseksi, kun on joutunut kolmisylinterisen pörinää kuuntelemaan 
kenties satojakin kilometrejä. Verrattuna siihen, että olisi ohjasta-
nut omaansa, jossa moottori on konetilassa oikein päin ja sylinte-
reitä olisi tuplamäärä edelliseen. Jo matka asiakkaalle olisi inspi-
raation ja ilon aihe. Siinä vaikeakin neuvottelu menisi jämäkästi ja 
kuin siivillä, kun tietää, että sama autoilun ihanuus toteutuisi ko-

timatkallakin. 
Tilaisuudessa käytiin läpi lyhyesti myös 

BMW:n historia ja, ihan hyvin se meni, kun maa-
hantuoja nuori kaveri tarkkaan sen kertoi. 

Lopussa oli auton julkistus. Esillä oli esisar-
jan 2 Grand Coupe, jos oikein muistan. Uusia 
malleja tulee nykyään liukuhihnalta, ei meinaa 
perässä pysyä. Hieno on tuokin, vaikka väärästä 
päästä vetääkin. Vähän hymyilytti, kun esitteli-
jä kertoi hyvistä ajo-ominaisuuksista. Noh, voi-
han ne ollakin, etuvetoiseksi. Se, mikä oli vähän 
noloa, kun hehkutettiin autossa (joku M-malli) 
olevan nelisylinterisen kovaa tehoa, n. 360 he-
poista. Joo, onhan se, mutta AMG mersuissa 
ollaan jo lukemassa 460, joka on, kun muiste-
taan, että kyseessä on ihan normaali kuluttajil-
le myytävä malli, huikea lukema.

Kaiken kaikkiaan, tilaisuus oli kaksijakoinen. 
Toisaalta BMW oli esillä hienosti, mutta koko juh-
lan melkein pilasi tuo ilmastohysteria.

Niinpä, logo pysyy paikallaan, vaikka pyörä pyörii.

Näitäkin saa merkkiliikkeestä.

Itse tilaisuudesta.
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BMW:n alkuaikojen historia perustui kahteen eri yritykseen ja nii-
den toimintaan ilmailun piirissä 1910-luvulla. 1900-luvun ensim-
mäisen vuosikymmenen aikana oli luotu pohja ilmaa raskaamman, 
moottoroidun ja pilotin ohjattavissa olevan lentokoneen jatkoke-
hittämiselle. Erityisesti ensimmäisen maailmansodan vuodet loivat 
uudelle aselajille voimakkaan kehitystarpeen, koska ilmavoimien 
käytölle asetettiin suuria odotuksia. Voimavaroja suunnattiin siten 
lentokoneiden ja lentokonemoottoreiden kehittämiseen runsaas-
ti ja lentokoneen ominaisuuksien kehitys olikin tuolloin nopeaa.

Oberwiesenfeld kutsuu

BMW:n syntyhistoriaan liittyvät kaksi yritystä aloittivat toimintan-
sa 1910-luvulla toisen keskittyessä lentokonemoottoreihin ja toi-
sen sekä lentokoneiden että moottorien valmistamiseen. Yritykset 
sijaitsivat toistensa naapurustossa Münchenin Milbertshofenis-
sa sijaitsevan armeijan harjoitusalueen Oberwiesenfeldin alueel-
la. Tämä alue veti puoleensa Etelä-Saksan ilmailuun keskittyviä 

yrityksiä, koska alueella harjoitettiin sotilasilmailuun liittyvää len-
totoimintaa ja se taas mahdollisti pääsyn mukaan ilmavoimien 
hankintaohjelmiin. Myös BMW:n syntyhistoriaan liittyvät yrityk-
set sijoittuivat tälle alueelle ja loivat siellä perustan BMW:n ydin-
toiminnoille.

Toinen näistä BMW:n alkuaikojen historiaan liittyneistä yrityk-
sistä oli Bayerische Flugzeugwerke , joka perustettiin maaliskuus-
sa 1916 jatkamaan liiketoimissaan heikosti menestyneen Gustav 
Oton vuonna 1910 perustaman Otto Werken toimintaa. Otto Wer-
kellä oli toimitiloja kolmella eri paikalla Münchenin ympäristössä. 
Yhtiö sai vuonna 1913 suurehkon lentokoneiden toimitussopimuk-
sen ja toimitilojen laajennus tuli ajankohtaiseksi. Otto Werkellä oli 
tuolloin kaksi kevytrakenteista hallia Neulerchenfeldstrassella aivan 
Oberwiesenfeldin reunalla. Tämä alue valittiin jatkokehityksen koh-
teeksi ja uusien toimitilojen rakentaminen aloitettiin vuonna 1914. 
Alueelle rakennettiin vuoteen 1917 mennessä uusia tuotantotilo-
ja mm. puusepänverstaat, osakokoonpanohalli, varastot ja lento-

BMW:n tehtaat vuonna 1925. Kysymyksessä siis Bayerische Flugzeugwerken tilat, joihin siirryttiin vuonna 1922, kun Camillo 

Castiglioni oli ostanut BMW:n moottorinvalmistuksen liiketoiminnan Knorr Bremseltä. Syntyi BMW (München) Werk 1.

(Kuvaaja: Luftbild GmbH, München)

BMW on vahvasti saksalainen, baijerilainen ja müncheniläinen teollisuusyritys. Näin on ollut aivan toimin-

nan alusta alkaen. Huolimatta siitä, että BMW nykyään on globaali suuryritys, yhtiön juuret ja monet oleelli-

set toiminnot sijaitsevat edelleen Münchenissä. 

Toiminta alkoi lentokonemoottorien ja moottoripyörien valmistuksella. Autot tulivat mukaan vuosikym-

mentä myöhemmin Eisenachin yrityskaupan kautta. Toisen maailmansodan jälkeen BMW:n toiminnot kes-

kittyivät Müncheniin Eisenachin jäätyä Itä-Saksan puolelle eli silloisen Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeelle. 

Autojen valmistus aloitettiin uudelleen Münchenissä 1950-luvun alussa ja lentokonemoottoreiden valmis-

tus väistyi autojen tieltä. Baijerilaisuus tulee vahvasti esiin siinäkin, että 1960-luvulla toiminnan laajentues-

sa ensimmäiset uudet tuotantolaitokset Münchenin ulkopuolella otettiin käyttöön Ala-Baijerissa. Toiminnan 

edelleen laajetessa uusia tuotantolaitoksia perustettiin pääsääntöisesti Saksaan aina 1980-luvulle saakka. 

Tuotannon käynnistyminen USA:n Spartanburgissa 1990-luvun puolivälissä aloitti sitten voimakkaan 

globaalin kasvun ja toimintaa on nykyään 140 maassa ympäri maailman. Mutta kotipaikka on edelleen 

 München, kuten se on ollut BMW:n toiminnan alkamisesta saakka ja tehdas no 1 on sijainnut samalla pai-

kalla vuodesta 1922 lähtien.

Kuva Otto Werken tiloista vuodelta 1916. Aina ei käyttövoima ole tullut (työstö)koneelle (sähkö)johtoa pitkin. Aikanaan esimer-

kiksi höyrykone (tai vesivoima) pyöritti tehdashallin katossa sijainneita valta-akseleita ja niistä otettiin voimansiirto koneille hih-

navedon kautta. Gustav Otto lähti mukaan perustamaan Bayerische Flugzeugwerkeä vuonna 1916. Omana osuutenaan Otto 

sijoitti perustettavaan yhtiöön Otto Werken toimitilat ja liiketoiminnan. Otto Werken tiloissa toimintansa aloittaneen Bayerische 

Flugzeugwerken toimitilat sijaitsivat Lerchenau Strassella (tuolloin Neulerchenfeldstrasse) Oberwiesenfeldin reunalla.
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tuotantotilat olivat myös rakenteeltaan vaativia. Muun muassa va-
limo, lämpökäsittelylaitokset, koneistamo, kokoonpano ja testaus 
vaativat kukin omat tilansa ja kunkin toiminnon käynnistäminen ja 
”ylösajo” vaati oman aikansa. Tämän seurauksena jouduttiin osit-
tain toimimaan kahdella tehtaalla, mikä sekin vaikeutti tuotanto-
mahdollisuuksia. Ensimmäinen maailmansota päättyi marraskuus-
sa 1918 tulitaukoon eli moottoreita ehdittiin valmistaa ennen so-
dan päättymistä vain noin kymmenen kuukauden ajan ja yhteen-
sä toimitettiin hieman yli 700 moottoria. Lyhyestä tuotantojaksos-
ta huolimatta BMW ehti tuolloin kasvaa Saksan kolmanneksi suu-
rimmaksi lentokonemoottorien valmistajaksi. Edellä olivat Daimler 

ja Argus. Sodan päättyessä sotaan perustunut tilauskanta hävisi 
nopeasti ja BMW:n (samoin kuin Bayerische Flugzeugwerkenkin) 
liiketoiminta supistui, koska muuta tuotantoa, jonka varassa tuo-
tantoa olisi voinut jatkaa, ei ollut. Lisäksi toteutui ilmailuteollisuu-
den pelkäämä vaihtoehto eli kesällä 1919 solmitussa rauhansopi-
muksessa Saksalta kiellettiin lentokoneiden ja lentokonemootto-
reiden valmistaminen ja myös ilmavoimat lakkautettiin.

BMW:n ja Moosaherstassen uuden tehtaan tilanne muuttui 
siten toisesta äärilaidasta toiseen. Sodan loppuvaiheessa uut-
ta moottoria ei pystytty valmistamaan tilattuja määriä ja toisaalta 
sodan päättyessä oltiin tilanteessa, jossa piti löytää nopeasti uut-

BMW R 42 moottoripyöriä Milbertshofenin lopputarkastushallissa vuonna 1926. Sekä moottoripyörien suunnittelua että tuo-

tantoa kehitettiin voimakkaasti ja kaksitoista vuotta myöhemmin vuonna 1938 valmistui sadastuhannes BMW-moottoripyörä.

Tehtaan alueelle rakennettiin 

moottoripyörien koeajorata vuon-

na 1928. Radan valmistuttua kaik-

ki pyörät koeajettiin moitteetto-

man toiminnan takaamiseksi. Ra-

dan keskelle oli sijoitettu lento-

konemoottorien koekäyttö ja tes-

tipenkit.

koneiden kokoonpanohalli. Vaikka ensimmäisen maailmansodan 
aikana Otto Werke sai kohtuullisesti tilauksia, ei yhtiö menesty-
nyt taloudellisesti. Vuonna 1916 toimintaa jatkamaan perustettiin 
Bayerische Flugzeugwerke AG. Sodan loppuvaiheessa Bayerische 
Flugzeugwerken toiminta laajeni siten, että parhaimmillaan tehtiin 
noin 200 lentokonetta kuukaudessa 2400 työntekijän voimin. So-
dan päätyttyä ilmavoimien tilaukset kuitenkin loppuivat kokonaan 
ja tilalle oli pakko kehittää nopeasti muuta toimintaa. Aluksi uusi 
toiminta perustui pienimuotoiseen puukalusteiden valmistukseen 
ja moottoripyörien tuotantoon. Yhtiön pääosakkaaksi tuli vuonna 
1921 ilmailusta kiinnostunut Camillo Castiglioni.

Samalla alueella Oberwiesenfeldin reunalla toimi myös Rapp 
Motorenwerke osoitteessa Schliessheim Strasse 288. Tämä yhtiö 
muutti nimensä Bayerische Motoren Werkeksi (BMW) 20.7.1917. 
Sodan loppuvaiheen aikana vuonna 1917 BMW kehitti huipputa-
son lentokonemoottorin ja ilmavoimat halusi moottorin käyttöön 
mahdollisimman nopeasti. Moottoreita tilattiin heti 2500 kappa-
letta ja sarjatuotanto päästiin aloittamaan helmikuussa 2018. Tuo-
tantoa oli laajennettava nopeasti ja BMW olikin tuolloin rakenta-
massa uusia tuotantotiloja Moosaherstrasselle silloisen tehtaansa 
naapurustoon. Tilanne tuotannon näkökulmasta oli vaikea, kos-
ka ilmavoimat halusi uusia moottoreita mahdollisimman nopeasti 
käyttöönsä ja toisaalta oli käynnistettävä uuden tehtaan toimintoja. 
Uuden tehtaan toimintojen käynnistäminen samaan aikaan tuotan-
non kasvattamisen kanssa oli haastava tilanne, koska tarvittavat 

BMW R 32. Tällä mallilla aloitettiin moottoripyörien valmistus vuonna 1923. Paino 120 kg, iskutilavuus 494 ccm, tehoa 8,5 hp 

ja nopeuttaa löytyi 90–95 km/h. Vuonna 1927 moottoripyörien tuotanto kasvoi jo yli 5000 kappaleeseen vuodessa.

Tuhannes nestejäähdytteinen V12 BMW VI -lentokonemoot-

tori valmistui vuonna 1930. 

(Kuvaaja: BMW Flugmotoren Gesellschaft)
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ta valmistettavaa. Tässä vaiheessa mukaan tulivat muun muas-
sa moottoripyörät ja erilaiset maatalouden, teollisuuden, työko-
neiden ja veneiden käyttöön tarkoitetut moottorit. Vahvan paran-
nuksen tilanteeseen toi kuitenkin Knorr Bremsen kanssa tehty so-
pimus junien jarrulaitteistojen valmistamisesta. Tämän seurauk-
sena tuotantolaitokset sovitettiin jarrulaitteistojen tehokkaaseen 
valmistukseen ja BMW alkoi etääntyä alkuperäisestä moottorival-
mistajan roolistaan. Samaan aikaan myös BMW:n omistuksessa 
tapahtui merkittäviä muutoksia. Camillo Castiglioni hankki omis-
tukseensa muiden osakkaiden omistukset ja myi yrityksen Knorr 
Bremselle vuonna 1920. Näin ollen myös BMW:n uudet sodan lo-
pulla rakennetut toimitilat siirtyivät Knorr Bremselle. Camillo Cas-
tiglioni oli kuitenkin kehittämässä omaa ilmailuun pohjautuvaa lii-
ketoimintaansa omistamansa Bayerische Flugzeugwerken puit-
teissa. Castiglioni teki Knorr Bremselle tarjouksen BMW:n moot-
toriliiketoimintojen ostamisesta vuonna 1922. Kauppaan kuului-
vat BMW:n nimi, moottorien valmistus ja moottorien valmistuk-
seen liittyvä suunnittelu sekä dokumentit. Kauppaan liittyi myös 
avainhenkilöiden siirtyminen liiketoimintojen mukana. Castiglio-
ni yhdisti ostamansa BMW:n moottoriliiketoiminnan omistaman-
sa Bayerische Flugzeugverken toimintaan ja uuden yrityskokonai-
suuden toiminta jatkui Bayerische Flugzeugwerken eli entisen Otto 
Werken Lerchenauerstrassen (aikaisemmin Neulerchenfeldstras-
se) toimitiloissa. Tällä tehdasalueella on BMW toiminut siten vuo-
desta 1922. Knorr Bremselle jääneistä Moosaherstrassen-tilois-
ta BMW hankki itselleen osan takaisin hieman ennen 100-vuotis-
juhliaan ja sinne sijoitettiin BMW Classicin toiminnot. Nykyään 
BMW Classic siis toimii historiallisissa tiloissa, jotka aikanaan jäi-
vät Knorr Bremsen haltuun.

Uusi alku Bayerische Flugzeugwerken toimitiloissa

Bayerische Flugzeugwerken toimitilat Lerchenauerstrassella olivat 
aluksi käsittäneet vain pari kevytrakenteista hallia. Sodan aikana 
tiloja laajennettiin mutta edelleen rakennukset olivat kevytraken-
teisia ja ne oli tehty palvelemaan sodan nopeasti kasvattaman 
lentokoneiden tilauskannan toteuttamista. Pääosa rakennuksista 
oli puurakenteisia halleja ja ajatuksena oli ollut niiden uudistami-
nen, kun tilauskannan järjestelyt antaisivat tähän mahdollisuuden.

Näissä tuotantotiloissa ”uuden BMW:n” toiminta oli kuitenkin 
käynnistettävä vuonna 1922. Tilaa kyllä oli, koska lentokoneiden 
ja lentokonemoottoreiden valmistus oli kiellettyä ja valmistukses-
sa oli vain kaksi eri tyyppistä moottoripyörää. Isompi Helios oli 
varustettu BMW:n toimittamalla moottorilla ja yritysten yhdistymi-
sen jälkeen Helios oli siten kokonaan oma tuote. Pyörä ei kuiten-
kaan myynyt toiveiden mukaisesti. Myöskään BMW:n ensimmäi-
sen maailmansodan päättymisen jälkeen vuosina 1920–1921 len-
tokonemoottorien pohjalta kehittämät maatalouden, teollisuuden, 
veneiden ja raskaiden ajoneuvojen käyttöön tarkoitetut mootto-
rit eivät antaneet toiminnalle riittävää taloudellista pohjaa. Tilanne 
ei siis näyttänyt vuonna 1922 erityisen valoisalta. Samana vuon-
na lievennettiin kuitenkin ilmailua koskevia kieltoja ja BMW pääsi 
jälleen kehittämään lentokonemoottoreitaan. Myös moottoripyö-
rät pidettiin tuotannossa ja uusi ensimmäinen oma moottoripyörä 
suunniteltiin nopealla aikataululla. Tuotannossa ollutta boxer-moot-
toria M2B15 kehitettiin ja uudessa pyörässä se asennettiin poi-
kittain ja otettiin käyttöön kardaaniveto. Syntyi BMW:n ensimmäi-
nen moottoripyörä R32, jonka tuotanto alkoi vuonna 1923. Nyt 
myyntiluvut kääntyivät nousuun ja R32 oli tuotannossa vuoteen 

1930-luvun lopulla toimitettiin 

vientiin myös sotilaskäyttöön tar-

koitettua moottoripyöräkalustoa. 

Kuvassa on lähdössä Romaniaan 

sivuvaunumoottoripyöriä vuonna 

1937. (Kuvaaja: BMW Werkfoto)

BMW tuotti 1930-luvulla pääosin kahta lentokonemoottoria, 

jotka olivat nestejäähdytteinen BMW VI ja ilmajäähdytteinen 

BMW 132 (kuvassa BMW 132 A, vuosi 1933). Varustelu-

viranomaisten ohjaava ote lentokonemoottorien valmistuk-

seen tiukkeni 1930-luvun edetessä ja vuosikymmenen lo-

pulla BMW keskittyi vain ilmajäähdytteisten moottorien ke-

hittämiseen ja valmistamiseen. Junkers Ju 52 -koneen va-

rustaminen kolmella BMW:n ilmajäähdytteisellä moottorilla 

nosti BMW 132 -moottorin valmistusmääriä merkittävästi. 

Myös monet muut konetyypit varustettiin tällä moottorilla, 

esimerkiksi nelimoottorinen Focke-Wulf FW 200 Condor.
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Toisen maailmansodan syttymisen jälkeen lentokonemoottorien tilausmää-

rät kasvoivat merkittävästi ja BMW:n Münchenin tehtaat (Milbertshofen ja 

Allach) keskittyivät lähes kokonaan ilmajäähdytteisen BMW 801 -mootto-

rin tuotantoon ja sen eri variaatioiden kehittämiseen. Moottoreita käytettiin 

monessa eri lentokonetyypissä. Kuvassa BMW 801 A -moottoreita asen-

netaan kaksimoottoriseen Dornier Do 217 E lentokoneeseen. Moottoria 

käytettiin myös Focke-Wulf 190 -hävittäjässä. (Kuva: BMW Werbemotiv)

1926 saakka, jolloin niitä oli valmistettu yli 3000 kappaletta. Kak-
sisylinteriseen moottoriin perustuvia pyöriä kehitettiin aktiivisesti ja 
tuotantoon otettiin myös uusi yksisylinteriseen moottorikonstruk-
tioon perustuva pyörä. Moottoripyörien testausta ja kehittämistä 
sekä tuotantopyörien koeajamista varten rakennettiin tehdasalu-
een pohjoisreunalle 750 metriä pitkä koeajorata. Tuotantolinjan lo-
pussa suoritettujen laadunvalvontatoimenpiteiden lisäksi pyörät 
koeajettiin tehtaan radalla ennen niiden toimitusta jälleenmyyjille.  

Myös lentokonemoottoreiden tuotanto saatiin nopeasti liik-
keelle BMW IIIa ja BMW IV -moottoreiden pohjalta. Aluksi moot-
torit olivat nestejäähdytettyjä kuutosia mutta myös V12-moottori 
kehitettiin vuonna 1925 ja se saatiin tuotantoon seuraavana vuon-
na. Moottoreita tehtiin Münchenissä mutta myös lisenssivalmis-
tukseen pohjautuen useissa eri maissa. Tuotannossa pyrittiin kat-
tavaan moottorien luotettavuuteen tähtäävään tuotantoproses-
siin. Laaduntarkkailu alkoi jo tuotantoon tulevien raaka-aineiden 
ja komponenttien tarkastuksilla. Henkilökunnan osalta panostet-
tiin hyvään peruskoulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpi-
toon. Jos työntekijä vaihtoi tehtäviä, tarkastettiin ensimmäiset vaih-
don jälkeiset moottorit erityisen lisäohjelman puitteissa. Mootto-
rit tarkastettiin tuotantohallissa heti valmistumisensa jälkeen. Tä-
män jälkeen moottorit toimitettiin koekäytettäviksi testipenkkei-
hin, jotka sijaitsivat moottoripyörien koeajoradan keskellä. Usean 
tunnin koekäytön jälkeen moottorit purettiin ja osat puhdistettiin ja 
tarkastettiin mahdollisten vikojen löytämiseksi (esim. pienet mur-
tumien alut tai muut viat). Terästen puhtausaste esimerkiksi sul-
keumien osalta oli tuolloin nykyistä heikompi ja materiaalipohjais-
ten ongelmien todennäköisyys siten korkeampi. Moottorit koot-
tiin ja sen jälkeen seurasi uusi kahden tunnin täyden tehon koe-
käyttö. Myös tämän jälkeen moottorit tarkastettiin perusteellises-
ti. Tarkastusten jälkeen moottorit olivat valmiita asiakkaalle toimi-
tettavaksi. Koeajoradan keskellä ja osin maan alla sijaitsevat tes-
tipenkit oli yhdistetty tunneleilla tuotantotiloihin, joten testitoimin-
ta oli tehokkaasti järjestetty osa tuotantoprosessia. Perusteelli-
set testit ja työntekijöiltä edellytetty korkea ammattitaito oli mah-
dollista pitää yllä kohtuullisin kokoisin resurssein, koska lentoko-
nemoottorien tuotantoluvut kuukausittain olivat vielä 1920-luvul-
la pienehköjä, useimmiten noin 50 moottorin luokkaa. Nestejääh-
dytteisten moottorien rinnalle tulivat vuonna 1928 myös ilmajääh-
dytteiset tähtimoottorit. Valmistuksen aloittaminen perustui lisens-
sisopimukseen Pratt&Whitneyn kanssa.

Tuotannon kasvaessa kohti 1920-luvun loppua tarvittiin myös 
laajennuksia tuotantotilojen ja tekniikan osalta. Vanhoja puuraken-
teisia halleja korvattiin raskaammilla rakenteilla. Kasvava lentoko-
nemoottorien tuotanto ja moottoripyörien valmistus vaati nopeasti 
tilaa ja halli 17 päätettiin uudistaa. Tuotantoa ei kuitenkaan haluttu 
keskeyttää ja niinpä päädyttiin rakentamaan uusi halli vanhan puu-
rakenteisen ympärille ja uuden valmistuttua vanha purettiin sisältä 
pois. Tämä halli palvelikin keskeisesti 1920-luvun lopun tuotantoa.

Luotettavuus oli lentokonemoottoreilta vaadittu ensiarvoisen 
tärkeä ominaisuus ja siihen päästiin vain, jos ammattitaitoinen hen-
kilökunta rakensi moottorit ensiluokkaisista raaka-aineista. Toi-
minnan rungon muodostivat Knorr-Bremseltä siirtyneet ammat-
titaitoiset suunnittelijat ja mekaanikot. BMW:n lentokonemootto-
reilla lennettiin 1920-luvun loppupuoliskolla useita ennätyslento-
ja ja moottorit toimivatkin luotettavasti. Vaikka tuotannossa olivat 
sekä lentokonemoottorit että moottoripyörät ei BMW 1920-luvun 
loppupuoliskolla aina pystynyt pitämään yllä täystyöllisyyttä ja vä-

lillä jouduttiin lomautuksiinkin. Lentokonemoottorien tuotanto oli 
riippuvainen epäsäännöllisesti saaduista suurehkoista tilauksis-
ta ja varsinkin talvikaudella taas oli moottoripyörien osalta hiljai-
sempaa. Erityisesti lentokonemoottorimekaanikot pyrittiin työllis-
tämään mahdollisuuksien mukaan ja siten takaamaan ammattitai-
toisen työvoiman pysyminen BMW:n palveluksessa.

Ilmavoimien kehittäminen alkaa 1930-luvun alkupuo-
liskolla

BMW:n 1920-luvun tärkeimpiä tuotteita olivat lentokonemoot-
torit ja moottoripyörät. Vuonna 1928 mukaan tulivat myös au-
tot, mutta niiden tuotanto tapahtui Eisenachissa. Yhdysvallois-
ta 1920-luvun ja 1930-luvun taitteessa alkanut ja Eurooppaan-
kin voimakkaasti vaikuttanut lamakausi vaikeutti teollisuusyritys-
ten toimintaa 1930-luvun alussa. Kolmekymmentäluvun edetes-
sä taloudellinen tilanne parani ja toisaalta myös Saksan poliitti-
set voimasuhteet muuttuivat kansallissosialistien otteen lujittu-
essa Saksan politiikassa. Vuoden 1933 jälkeen aloitettiin myös 
armeijan varustelu ja sotatarviketeollisuuden merkitys Saksan 
teollisessa toiminnassa vahvistui. Erityisesti Luftwaffen voima-
kas kehittäminen ja kasvu vaikuttivat merkittävästi myös BMW:n 
1930-luvun toimintaan.

BMW:n tuotannossa olivat nestejäähdytteiset lentokonemoot-
torit mutta sen lisäksi BMW oli solminut vuonna 1928 lisenssisopi-
muksen ilmajäähdytteisten moottorien valmistusoikeuksista ame-
rikkalaisen Pratt&Whitneyn kanssa. Aluksi valmistettiin lisenssiso-
pimuksen pohjalta suunniteltua ”BMW Hornet” moottoria. Tuo-
tantomäärät olivat melko rajoitettuja, koska lentokonevalmistajat 
käyttivät nestejäähdytteisiä moottoreita. Tilanne muuttui merkit-
tävästi sen jälkeen, kun Junkers Ju 52 -lentokone päätettiin va-
rustaa BMW:n ilmajäähdytteisillä moottoreilla. Uudistetun lisens-
sisopimuksen pohjalta BMW aloitti tuolloin BMW 132 -moottorin 
valmistuksen ja tämän moottorin tuotannosta tuli runko BMW:n 
1930-luvun lentokonemoottorituotannolle.

Valtiojohdon ote varustelutuotannon järjestelyihin tiukkeni 
1930-luvun edetessä ja BMW päätti vuonna 1934 perustaa erilli-
sen BMW Flugmotoren GmbH -yhtiön lentokonemoottorien tuo-
tantoa varten. BMW:n nestejäähdytteiset moottorit olivat muka-
na tuotannossa edelleen vuoteen 1936 saakka. Tuolloin sovittiin 
sotatarviketeollisuuden valtiojohtoisten järjestelyjen eräänä osana 
siitä, että BMW keskittyy ilmajäähdytteisiin moottoreihin ja niiden 
kehittämiseen. Samana vuonna aloitettiin sotilashallinnon myötä-
vaikutuksella ”Allachin-metsätehtaan” rakennustyöt. Rakennus-
paikka valikoitui siten, että rakennukset voitaisiin kohtuullisen hy-
vin kätkeä ympäröivään maisemaan ja toisaalta etäisyys Milberts-
hofenin tehtaisiin oli sopiva. Tarkoituksena oli taata kahden teh-
taan yhteistoimin riittävä ilmajäähdytteisten lentokonemootto-
rien tuotanto mahdollisen sodan syttymisen varalle. BMW:n johto 
suhtautui näihin valtiojohtoisiin toimiin tietyin varauksin ja Allachin 
tehdasta kutsuttiinkin toisinaan termillä ”Reich Works”. ”Metsä-
tehtaan” toiminta alkoi yhteistoimin Milbertshofenin kanssa, jos-
ta BMW 132-moottoreita tuotiin kokoonpantaviksi ja testattavik-
si uudelle tehtaalle. Toiminta oli alkuvaiheessa kuitenkin kohtuul-
lisen pienimuotoista ja työntekijöitä oli noin 600. Sodan alkaessa 
vuonna 1939 aloitettiin kuitenkin merkittävät rakennusten laajen-
nukset ja vuoteen 1943 mennessä työntekijöitäkin oli yli 13 000 
ja vuotta myöhemmin jo noin 17 300. Toinen Münchenin tehtai-
ta koskeva merkittävä varusteluteollisuuden päätös tehtiin vuon-
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miehityshallinnon nimeämän uskotun miehen. Vuodet heti sodan 
päättymisen jälkeen olivat BMW:n kannalta vaikeita, koska kysy-
myksessä oli koko yrityksen kohtalo. Sotakorvaukseksi vaaditut 
koneet oli luovutettava ja lisäksi oli myös selvitettävä taloudelli-
nen asema suhteessa sodan aikana syntyneisiin vastuisiin. Toi-
saalta tuotantoa ei laajassa mitassa ollut ja tuotteita sai valmis-
taa vain amerikkalaisten hyväksyntään perustuen. Osa Milberts-
hofenin tuotantotiloista oli amerikkalaisten käytössä ja omaa tuo-
tantoa pystyttiin tekemään vain osassa tehdastiloja.

Moottoripyörien tuotanto aloitettiin vuonna 1948 ja aloitus oli 
hankalaa, koska moottoripyörien tuotanto oli siirretty Eisenachiin 
vuonna 1942 lentokonemoottorien vaatiessa kaiken mahdolli-
sen tuotantotilan. Piirustuksia ei ollut ja kaikki oli aloitettava alus-
ta. Jos jotain teknistä dokumentaatiota oli ollut, se kuului myös 
”sotakor vausten piiriin” eli miehittäjät ”lainasivat” melko vapaas-
ti myös BMW:n teknistä osaamista ja dokumentaatiota sodan jäl-
keen. Amerikkalaiset lähtivät tehtaalta vuonna 1952 ja silloin siis 
päästiin palaamaan ”normaaliin päiväjärjestykseen”.

Vaikea 1950-luku

BMW pääsi kehittämään omaa toimintaansa vapaammin 1950-lu-
vun alkupuolelta lähtien. Sodan jälkeen tuotantoon otettuja ”väli-
aikaistuotteita” valmistettiin edelleen mutta moottoripyörien tuo-
tanto oli saatu vahvaan nousuun. Autojen tuotannon aloittamis-
ta valmisteltiin, mutta lupa tuotannon aloittamiseksi saatiin vasta 
vuonna 1950 ja ensimmäiset autot toimitettiin asiakkaille vuoden 

Tästä lähdettiin liikkeelle toisen 

maailmansodan jälkeen. Työtä riitti 

ja miehityshallinto valvoi jälleenra-

kentamista ja sallittua tuotantoa.

Miehityshallinto myönsi luvat sallituille tuotteille jälleenraken-

tamiskauden alkaessa sodan jälkeen. BMW aloitti ajoneu-

vojen korjaustoiminnalla ja varaosien valmistuksella. Help-

poa ei tämäkään ollut, koska alussa korjattavat ajoneuvot 

olivat pääosin amerikkalaisia ja niissä ei kai montakaan pii-

rustusta tai osaa ollut metrisessä järjestelmässä. Toiminta 

laajeni valuosien ja erilaisten koneiden ja laitteiden valmis-

tuksen kautta, kunnes lopulta vuonna 1948 saatiin oma R 

24 -moottoripyörä tuotantoon.

na 1938, jolloin päätettiin uuden BMW 801 -projektin keskittämi-
sestä Milbertshofenin yksikköön.

Tuotanto toisen maailmansodan aikana

Sodan aikana BMW:n toiminta kattoi laajasti ilmajäähdytteisten 
lentokonemoottorien tuotannon. Toimintaa oli Münchenin lisäk-
si Eisenachissa ja Berliinissä. Milbertshofenin tehtaan rooliksi oli 
suunniteltu tuotekehitys (BMW 801 -moottorin eri versiot), esi-
sarjojen tuotanto ja tuotantomenetelmien kehittäminen sekä pie-
nemmässä mittakaavassa myös tuotanto. Laaja tuotantotoimin-
ta oli tarkoitus tehdä Allachin tehtaalla. Tämä työnjako ei mennyt 
aivan suunnitelmien mukaisesti ja varsinainen tuotantotoiminta 
oli merkittävässä roolissa myös Milbertshofenissa. Tämä johtui 
pääosin siitä, että tilatut määrät olivat suuria ja vuoden 1943 jäl-
keen myös tehtaita vastaan tehdyt pommitukset aiheuttivat on-
gelmia tuotantoon. Pommitukset aiheuttivat myös tarpeen ha-
jauttaa tehtaiden toimintoja lähialueille ja jopa paikallisten pani-
moiden kellaritiloja otettiin moottorituotannon tarvitsemien osien 
tuotantotiloiksi. Vaadittavan tuotantokapasiteetin ylläpitämisek-
si BMW joutui siirtämään moottoripyörien tuotannon Eisenachiin 
jo vuonna 1942.

Yksi tuotantoa vaikeuttaneista tekijöistä oli ammattitaitoisen työ-
voiman puute. BMW kehitti tuotantomenetelmiä siten, että työvai-
heet olisivat lyhyitä ja yksinkertaisia eli siirryttiin yhden työryhmän 
kokoamasta moottorista kohden sarjatuotantoa ja sen edellyttämää 
lyhyistä työvaiheista koostuvaa tuotantomallia. BMW 801-moottori 

oli koekäytössä jo sodan alkaessa mutta tuotanto saatiin käyntiin 
vasta vuonna 1940 ja täysi vauhti saavutettiin vuonna 1942. Kaik-
kiaan moottoreita valmistettiin sodan aikana yli 20 000 kappaletta.

BMW:n tilanne sodan päättyessä

Yhdysvaltojen joukot ottivat haltuunsa Milbertshofenin tehtaat 
30.4.1944. Tehtaan johdon yhteydet muihin BMW:n yksiköihin 
heikkenivät joksikin aikaa mutta palautuivat hiljalleen miehitys-
hallinnon tilanteen selkiintyessä. BMW oli ollut osa Saksan va-
rusteluteollisuutta ja siksi liittoutuneiden miehityshallinnon osalta 
oli odotettavissa tiukahko suhtautuminen BMW:n toiminnan uu-
delleen käynnistämiseen heti sodan jälkeen. Rakennukset ja tuo-
tantolinjat olivat pommitusten jälkeen huonossa kunnossa mut-
ta kesällä 1945 BMW sai kuitenkin luvan aloittaa korjaustoimet. 
Kesän lopulla saatiin lupa myös ajoneuvojen korjaustoimintaan ja 
rajoitetun tuotannon aloittamiseen sellaisilla tuotteilla, jotka pal-
velivat siviilielämän tarpeita. Syksyllä 1945 liittoutuneiden miehi-
tyshallinto edelleen kontrolloi vahvasti BMW:n toimintaa ja asetti 
myös sotakorvausvelvoitteet koneiden ja laitteiden luovutusten 
muodossa. Tuotantolaitteiden luovutukset vaikeuttivat voimak-
kaasti BMW:n toimintaa, koska yritys toisaalta korjasi tuotanto-
laitoksiaan ja samalla yritti ylläpitää sallittujen tuotteiden tuotan-
totoimintaa. Allachin tehtaan amerikkalaiset käytännössä ottivat 
haltuunsa ja perustivat sinne suuren amerikkalaisten sotilasajo-
neuvojen huolto- ja korjauskeskuksen. Myöhemmin syksyllä myös 
Milbertshofen otettiin miehityshallinnon kontrolliin ja tehdas sai 

Varusteluviranomaiset edellyttivät mahdollisimman suuria tuotantomääriä tilaamilleen lentokonemoottoreille. Münchenissä ei täs-

tä johtuen valmistettu juurikaan muuta kuin BMW 801 -moottoria. Moottoripyörien tuotanto siirrettiin Eisenachiin ja tätä kautta 

saatiin lentokonemoottorituotantoon lisää lattiapinta-alaa noin 20 000 neliömetriä ilman lisärakentamista. Kuvassa lentokone-

moottoreita kootaan Allachin ”metsätehtaalla” vuonna 1940.
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kappaleeseen vuosina 1959-1965. Uusien Neue Klasse -mallien 
luvut olivat jo aivan eri tasolla ja neliovisia tehtiin Milbertshofenis-
sa vajaat 340 000 kappaletta ja 02-sarjalaisia vuoteen 1977 men-
nessä kaikkiaan vajaat 862 000 autoa. Neue Klassen myötä syn-
tyi voimakas tarve tuotantokapasiteetin nopealle kasvattamiselle 
ja vuonna 1961 aloitettiin ensimmäisten uusien tuotantotilojen ra-
kentaminen. Tiloja tarvittiin sekä moottorien valmistamiselle että 
kasvavalle kokoonpanotoiminnalle. Rakennukset sijoitettiin teh-
taan alueella sijainneen koeajoradan paikalle ja siellä sijainneet 
lentokonemoottorien koekäyttöä palvelleet tilat purettiin. 02-sar-
jan menestys oli alusta alkaen hyvä ja 1960-luvun lopulla tuotan-
toon tuli vielä E3-mallisto, joten tarve uusille tuotantotiloille edel-
leen kasvoi. Milbertshofenin tehdas oli kuitenkin kolmelta suun-
nalta asutuksen ympäröimä ja länsilaidalla oleva viheralue (osa 
aikaisempaa Oberwiesenfeldin aluetta) oli varattu tulevien Olym-
pialaisten käyttöön eli alueelle rakentui ”Olympiapark”, joka toimi 
vuoden 1972 Olympiakisojen pitopaikkana. Tehdasalue oli siten 
kokonaan asutuksen ympäröimä ja tästä aiheutui ongelmia teh-
taan toiminnan laajennusten yhteydessä. Oli otettava huomioon 
ja eliminoitava mahdollisimman pitkälle teollisen toiminnan asu-
tukselle aiheuttamat haitat. BMW joutui siis jo 1960-luvulla miet-
timään ympäristönsuojeluun liittyviä asioita ja siitä on ollut yhtiöl-
le paljon hyötyä myöhemmän tehdasrakentamisen yhteydessä.

Vuonna 1965 valmistui jo sadastuhannes Neue Klasse -mallin 
auto ja syyskuuhun 1966 mennessä Milbertshofenin tuotanto oli 
jo noussut 8000 auton kuukausitasolle ja saavutti edelleen paris-
sa vuodessa noin 500 auton päivätuotannon tason. Milbertshofe-
nin tuotantotilat olivat nyt täydessä käytössä, mutta siitä huolimat-
ta toimitusajat olivat mallista riippuen usean kuukauden luokkaa. 

1950-luvulla tuotannossa olleet suuret mal-

lit olivat BMW 501, BMW 502, BMW 503 ja 

BMW 507. Tuotantomäärät jäivät vaatimat-

tomiksi ja BMW:n taloudellinen tilanne heik-

keni kohti vuosikymmenen loppua merkittä-

västi. (Kuvaaja: Bernard Cahier)

1950-luvun puolivälissä tuo-

tantoon saatiin lisenssivalmis-

tukseen perustuva BMW Iset-

ta ja siitä johdettu BMW 600. 

(Kuvaaja: BMW Werkfoto)

1952 alussa. Jos moottoripyörien tuotannon aloittaminen oli ollut 
hankalaa, oli autotuotannon käynnistäminen mittaluokaltaan aivan 
eri tasoa. Tehtaalla ei ollut autonvalmistuksen perinnettä eikä siten 
osaavaa henkilökuntaakaan. Moottoripyörien tuotannon alkaes-
sa henkilökuntaa koulutettiin ”väliaikaistuotteiden” tuotannosta 
moottoripyörien tuotantoon ja apuun saatiin myös jonkin verran 
aikaisemmin 1930-luvulla moottoripyörien tuotannossa mukana 
olleita työntekijöitä. Autojen valmistuksessa tämä ei ollut mah-
dollista, koska autoja ei Münchenissä koskaan aikaisemmin ol-
lut valmistettu. Henkilökunta koulutettiin väliaikaistuotannosta ja 
moottoripyörien tuotannosta. Myös tuotannon edellyttämiä ko-
neita ja laitteita puuttui ja tilantarve autotuotannolle oli aivan eri 
kokoluokkaa kuin moottoripyörien tuotantoon tarvittiin. Valmis-
tuksen käynnistyttyä havaittiin kuitenkin, että tuotantoon valit-
tu iso automalli ei myynyt sodan jälkeisissä taloudellisissa olois-
sa odotusten mukaisesti ja tämä antoi tuotannolle aikaa puuttei-
den korjaamiselle mutta toisaalta kiristi taloudellista tilannetta.

1950-luvun edetessä kävi selväksi, että isot mallit (501,502, 
503 ja 507) eivät menestyneet odotusten mukaisesti. Tuotantoon 
tarvittiin nopeasti uusi malli ja 1950-luvun puolivälistä eteenpäin 
tuotantolinjoja pitikin käynnissä pieni BMW Isetta. Valmistus pe-
rustui lisenssivalmistukseen ja omaan moottoripyörän mootto-
riin. Tästä johtuen malli saatiin tuotantoon nopeasti. Länsi-Sak-
san taloudellisen tilanteen parannuttua kysyntä kohdistui kuiten-
kin moottoripyörien ja pikkuautojen sijasta keskikokoisiin automal-
leihin. BMW vastasi tähän ottamalla tuotantoon BMW 700 mallin.  
Tämä malli olikin sitten 1950-luvun ja 1960-luvun vaihteessa se 
malli, joka piti tuotantolinjat käynnissä Isetan väistyessä ja uuden 

keskikokoisen mallin ollessa vasta suunnittelupöydällä.
Kaikkiaan 1950-luku oli BMW:lle taloudellisesti erittäin vaikea ja 

joulukuussa 1959 vältettiin juuri ja juuri yhtiön myynti Daimler-Benzil-
le. BMW:n itsenäisyyden säilymisen takaajina olivat osaltaan työ-
tekijät, pienosakkaat ja pienehköt jälleenmyyjät, jotka kaikki olivat 
pysyneet lojaaleina yhtiön vaikeasta 1950-luvun tilanteesta huoli-
matta. Daimler-Benz ei niinkään halunnut BMW:n autoja vaan os-
ton takana oli valmiin tuotantokapasiteetin osto eli nimenomaises-
ti  Milbertshofenin tehdas ja sen henkilökunta.

Uusi alku 1960-luvulla

Vuonna 1962 saatiin tuotantoon BMW 1500, joka avasi uuden 
kauden BMW:n historiassa. Auto oli keskikokoluokan malli, jonka 
markkinanäkymät olivat hyvät. Uusi Neue Klasse -kutsumanimen 
saanut mallisto oli menestys ja jo vuonna 1966 esiteltiin kaksiovi-
nen versio (BMW 1600-2) eli pohja menestyneelle 02-sarjalle. Tuo-
tanto isojen 1950-luvun mallien osalta oli ollut lukumääräisesti 
pientä ja Isettaakin valmistettiin Münchenissä vain noin 136 000 
kappaletta (vuodet 1955-1962). BMW 700 -malli ylsi noin 188 000 

Sodan jälkeisen autotuotannon vuonna 1952 aloitti BMW 

501. Tuotantoluvut olivat pieniä ja jokainen ajoneuvo tarkas-

tettiin huolellisesti ennen luovutusta.
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Isot 1950-luvun mallit ja BMW 700 pois-

tuivat pääosin tuotannosta maaliskuuhun 

1964 mennessä ja tilaa tuotannossa saa-

tiin Neue Klassen valmistukseen. Tästä 

huolimatta tuotantokapasiteetista oli pu-

laa 1960-luvulla. (Kuvaaja: Günther Reitz)

Kuva uuden peltiosien valmistukseen raken-

nettavan ”press shopin” työmaalta vuonna 

1968. BMW:n tuotanto oli voimakkaassa 

kasvussa ja uusia tiloja tarvittiin nopeasti. 

Esimerkiksi silloisten kattorakenteiden lu-

juuksia voitiin testata käytöstä poistetun 

panssarivaunun avulla. Nykyinen 2000-lu-

vun ”press shop” on vakuuttava ja pitkäl-

le automatisoitu laitos. Osia valmistuu yli 

32 000 päivässä ja käytössä on noin 20 eri 

teräslaatua. Viimeisten sukupolvien 3-sar-

jan autoissa on noin 400 muovaamalla val-

mistettua osaa.

1960-luvulla tuotantomäärät nousivat nopeas-

ti ja menestyvän 02-sarjan julkistamisen jäl-

keen oli aloitettava uuden tuotantokapasi-

teetin aktiivinen etsintä. 02-sarjan menestyk-

sestä kertonee se, että vuosina 1966–1977 

Münchenissä valmistettiin 861 940 kappa-

letta 02-sarjan autoja. Kuvassa viimeistellään 

Turboversion ”kuuluisaa etuspoileria”, jos-

sa teksti oli käänteinen eli näkyi oikein päin 

taustapeilistä. 

(Kuvaaja: BMW Werkfotograf Karl Attenberger)

Isetan kysynnän hiipuessa tuotantoon tuli volyymimalliksi BMW 700, joka piti tuotantolinjat pyörimässä 1950-lu-

vun lopun ja 1960-luvun alun vuodet. (Kuvaaja: Schilling)

Käytännössä Milbertshofenin tehdasta ei voinut enää laajentaa ja 
tarvetta uudelle kapasiteetille oli merkittävästi. Tämä johti siihen, 
että BMW hankki omistukseensa vuonna 1966 Hans Glas  GmbH:n 
ja sen Dingolfingissä Ala-Baijerissa sijaitsevat tehtaat. Kävi kuiten-
kin nopeasti ilmi, etteivät 1966 ostetun Glasin silloiset tilatkaan riit-
täneet tulevaan tuotantotarpeeseen ja BMW:n johto teki päätök-
sen täysin uuden tehtaan rakentamisesta Dingolfingiin. Realistisen 
kuvan paineista tuotannon kasvattamiseksi 1960-luvulla antanee 
se, että vuonna 1963 vauhtiin pääsemässä olevan Neue Klassen 
päivätuotanto Milbertshofenissa liikkui 50 auton tasolla ja vuosi-
kymmenen lopulla liikuttiin jo 500 auton tasolla. On myös huomat-
tava, että pelkän loppukokoonpanon lisäksi myös moottorien ja 
korirakenteiden tuotantoa oli kasvatettava vastaavasti. Tämä tie-
si paineita moottorien osalta valimolle, koneistamolle ja mootto-
rien kokoonpanolle sekä korien osalta peltiosien valmistukseen 
(prässit ja työkalut) ja korien kokoonpanoon (hitsauslinjat). Lisäksi 
sekä pintakäsittely että maalaus vaativat voimakasta kehittämis-
tä ja laajentamista. Tehtaan johtajaksi tuli vuona 1963 Paul Volk 
Auto-Unionilta. Hän toimi tehtävässä vuoteen 1982 saakka. Vol-
kin aikana BMW kehittyi pienestä autonvalmistajasta hyvin orga-
nisoiduksi ”ammattimaiseksi” autotehtaaksi. Vuosina 1962–1971 
tehtaan kehittämiseen investoitiin DEM 1,1 miljardia ja Volkin an-
siosta BMW oli ensimmäisten saksalaisten autotehtaiden joukos-
sa elektroforeesin käyttöönotossa.

Tilantarpeen lisäksi jatkuvasti kasvava autotuotanto tarvitsi 
myös koko ajan uutta henkilökuntaa. Jo aikaisemmin 02-sarjan 
valmistuksessa lähdettiin tuotannon työvaiheita jakamaan pienem-
piin osiin ja tätä kautta nopeuttamaan tuotantoprosessia sekä osa-
kokoonpanojen että kokoonpanolinjojen osalta. Milbertshofenin 
tuotantoa vietiin siten kohti autoteollisuudessa tuolloin kehitty-
viä tuotantotapoja. Lyhyemmät työvaiheet ja suppeammat työn-

kuvat mahdollistivat uusien työntekijöiden nopeamman koulutuk-
sen ja helpomman perehdyttämisen työtehtäviin. Saksassa vallit-
si tuolloin voimakas työvoimapula ja työntekijöitä teollisuuteen et-
sittiin enenevässä määrin myös Turkista, silloisesta Jugoslaviasta 
ja muista itäisen Euroopan maista. Myös BMW oli mukana näis-
sä usein myös ulkomaille suuntautuneissa työvoiman hankintaku-
vioissa. Ulkomaisen työvoiman määrä lisääntyi mutta tämän ohella 
BMW etsi työntekijöitä muualta Baijerista periaatteella, että viikot 
oltiin Münchenissä ja viikonloput kotipaikkakunnilla. Ulkomailta tul-
leet ja viikot Milbertshofenissa työskentelevät saksalaiset työnte-
kijät tarvitsivat majoitustiloja ja myös näitä jouduttiin tehtaan lähei-
syyteen rakentamaan. Majoitustilojen lisäksi rakennettiin rukous-
huoneita ja muita tarpeellisia tiloja vieraammista kulttuureista tul-
leiden työntekijöiden käyttöön. BMW pyrki huomioimaan eri kult-
tuureista tulleiden työntekijöiden tarpeet ja toiveet, jotta monista 
kansallisuuksista koostuva työtekijäjoukko kotiutuisi ja sopeutuisi 
nopeasti kasvavan yhtiön tavoitteita toteuttamaan.

Moottoripyörät muuttavat Berliiniin

Moottoripyörien kysyntä oli laskusuunnassa 1950-luvun puolivälis-
tä alkaen. Autotuotanto taas oli merkittävässä nousussa 1960-lu-
vulla ja lisätilaa autotuotannolle tarvittiin nopeasti. BMW:n kaikki 
toiminnot olivat käytännössä Milbertshofenin tehtaalla, jonka laa-
jentamismahdollisuudet olivat rajattu asutuksen vuoksi nykyisen 
tehdasalueen sisään. Mikä siis oli moottoripyörätuotannon koh-
talo? BMW:n johto otti huomioon moottoripyörien merkityksen 
tehtaan historiassa ja päätti jatkaa pyörien tuotantoa. Vuosituo-
tanto liikkui Milbertshofenissa 5000–10 000 pyörän tasolla vuo-
sina 1957–1967. Yksityisasiakkaiden lisäksi kysyntää tuli viran-
omaistaholta ja etenkin kasvavasta viennistä pääosin Ranskaan, 
Sveitsiin ja Yhdysvaltoihin. Ratkaisuna päätettiin moottoripyöri-
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toon haitallisesti mutta BMW:n osalta vaikutukset jäivät melko vä-
häisiksi. Vuonna 1975 alkoi ensimmäisen sukupolven 3-Sarjan (E21) 
valmistus Milbertshofenissa. Tämä oli sekä tehtaan että BMW:n 
osalta merkittävä tapahtuma, koska kysymyksessä oli BMW:n eni-
ten myydyn mallisarjan alku ja Milbertshofen on ollut nimenomai-
sesti kolmossarjan valmistaja. E21-mallisto myi hyvin ja 500 000 
myydyn auton rajapyykki ylitettiin jo marraskuussa 1978 ja miljoo-
nan rajapyykki saavutettiin 1981. Toinen kolmossarjan tulevaa me-

Kolmossarjan toinen sukupolvi E 30 

toi mukanaan myös M3-mallit. E30 

M3 -mallin menestyksestä kertonee 

se, että kysymyksessä ei ollut mikään 

käsityönä valmistettava erikoismalli, 

vaan autoa valmistettiin Münchenissä 

tuotantolinjalla kaikkiaan 17 970 kap-

paletta. (Kuvaaja: BMW Pressefoto)

nestystä pohjustanut sukupolvi E30 tuli markkinoille 1982 ja en-
simmäisenä tuotantovuotena myytiin jo yli 233 000 uutta kolmos-
sarjalaista. Jotta toimitusajat eivät kohtuuttomasti kasvaisi, jou-
duttiin tuotannolle hakemaan tukea Dingolfingin tehtaalta. Näiden 
kolmossarjan menestysmallien myötä Milbertshofenin tehdas oli 
siirtymässä 1990-luvulle ja tehtaalla aloitettiin ensimmäiset nykyi-
seen tehdaskokonaisuuteen johtaneet uudistukset.

Moottorien valmistus on ollut aina oleellinen osa Milbertshofenin toimintaa. Erityisesti V8- ja V12-moottorit on aina valmistettu 

Münchenissä koko konsernin tarpeisiin. Moottoreita valmistuu nykyään vuositasolla noin 300 000 ja tarkoitus on edelleen kas-

vattaa tuotantoa.

en tuotanto siirtää Berliiniin BMW:n omistaman Spandaun-teh-
taan tiloihin vuonna 1967.

BMW nousee merkittäväksi toimijaksi autojen 
valmistajana 1970–1985

Milbertshofenin tehdas oli 1970-luvun alkupuolella jäänyt lopulli-
sesti täysin asutuksen ympäröimäksi, kun Olympiapark Olympia-
kylineen valmistui viimeisille vapaana olleille maa-alueille tehtaan 
ympärillä. Vuonna 1972 valmistui tehdasalueen reunalle kuitenkin 
uusi pääkonttorirakennus (”nelisylinterinen”) ja silloin noin 2000 
suunnitteluun, myyntiin ja yrityshallintoon liittyviä tehtäviä hoita-
vaa työntekijää pääsi siirtymään uusiin tiloihin ja tämä vapautti ti-
loja eri puolilla tehdasaluetta tuotannon tarpeisiin. Autoja valmis-
tui Münchenissä noin 170 000 vuodessa ja sama määrä tarvittiin 
moottoreita. Tuotantokapasiteetti oli käytössä 100 %:sti. Kokoon-
panon osalta tilannetta helpotti se, että Dingolfingissä rakenteilla 
ollut uusi tehdas saatiin käyttöön vuonna 1972 eli uuden 5-sar-
jan tuotanto voitiin siirtää siis Dingolfingiin. Tuotantopaineet eivät 
kuitenkaan helpottaneet Milbertshofenissa, koska se oli edelleen 
ainoa paikka, jossa valmistettiin moottoreita. Vaikka siis kokoon-
panoa saatiin siirretyksi Dingolfingiin, kasvava tuotanto edellyt-
ti kuitenkin moottorituotannon kasvattamista Münchenissä. Mil-
bertshofenin tuotanto nousi juuri ennen öljykriisin alkua vuonna 

Vuonna 1975 tuotantoon tuli sitten ensimmäinen kolmossar-

jalainen eli ensimmäisen sukupolven malli E 21. E21-mallisto 

oli ensimmäinen BMW:n malli, joka myi yli miljoona kappaletta.

Viimeinen E3 korihitsaamossa helmikuussa 1977. Münche-

nissä valmistettiin kaikkiaan hieman yli 217 000  E3-sarjan 

autoa vajaan kymmenen vuoden tuotantoperiodin aikana. 

Uuden 7-sarjan valmistus aloitettiin Dingolfingissä touko-

kuussa 1977. E3:n tyhjäksi jääneiltä tuotantolinjoilta saatiin 

Müncheniin kipeästi tarvittua lisätilaa kolmossarjan valmis-

tukselle. Tämän päivän korihitsaamo on lähes täysin auto-

matisoitu ja Münchenissä yli 800 robottia suorittaa kokoon-

panoa. Hitsauspisteitä voi olla yli 6000 koriaihiota kohden ja 

tarkkuus liikkuu kymmenesosamillimetrien luokassa.

1973 jo noin 190 000 auton tasolle. Nyt liikuttiin reilusti yli kol-
minkertaisissa määrissä verrattuna Neue Klassen tuotannon al-
kuaikoihin vuonna 1963. Näiden tuotantolukujen saavuttaminen 
edellytti kaiken mahdollisen tuotantokapasiteetin käyttöä ja li-
säksi merkittäviä työaikajärjestelyjä ja lisävuoroja tuotannossa.

Moottoreita valmistettiin 1970-luvun puolivälissä melkoisten 
paineiden alla verrattuna tilanteeseen edellisellä vuosikymmenellä. 
Münchenissä moottoreita valmistui (4- ja 6-sylinteriset) työpäivässä 
noin 1200 ja variaatioitakin oli tuotannossa lähes 200. Kapasiteet-
tia oli kasvatettava erilaisin työjärjestelyin ja mahdollisuuksien mu-
kaan moottorituotannon tiloja kasvattamalla. Valimon ja koneista-
mon toimintoja tehostettiin ja tiukimmillaan tuotantoa jouduttiin te-
kemään 20 tuntia vuorokaudessa ja loppu ajasta käytettiin huolto-
toimintoihin. Tuotannon laajennukset ja uudelleenjärjestelyt oli teh-
tävä kesälomaseisokin aikana, joten lyhyen ajan puitteissa oli eh-
dittävä saamaan kaikki valmiiksi ennen tuotannon käynnistymistä 
uudelleen. Uusi nelonen tuli tuotantoon vuonna 1987 ja se korva-
si kokonaan M10 moottorin seuraavana vuonna. M10 oli tuotan-
nossa 25 vuotta ja niitä valmistettiin eri versioina noin 3,5 miljoo-
naa. Moottorituotannon tilanne helpottui vasta 1982, kun Itäval-
lan Steyrin tehdas valmistui. Tuolloin myös vakionelosten tuotan-
to siirtyi kokonaisuudessaan Itävaltaan.

Energiakriisi vuosina 1973–1975 vaikutti Saksan autotuotan-
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M-versiot palasivat Münchenin tuotantolinjoille vuonna 2014, kun M4 

Coupé -mallin valmistus aloitettiin. Kuvassa tuotantomäärältään pieneh-

kö erikoismalli BMW M4 CS. Malli sijoittuu BMW M4 Coupé (with) Com-

petition Package -mallin ja ratakäyttöön viritetyn BMW M4 GTS -mallin 

välimaastoon ja jatkaa tehtaan mukaan siten M-versioiden erikoismalli-

en perinnettä, jonka aloitti E30 BMW M3 Evolution -malli.

kuusisylinterisiä (M20) ”pikkukuutosia” ja ”suuret” M30-tyypin kuu-
toset jäivät pois tuotanto-ohjelmasta vuonna 1994. M30-moot-
toreita tehtiin Münchenissä 25 vuotta ja tuotantomäärä liikkui 1,5 
miljoonan tasolla. Myös M70-moottorit eli 12-sylinteriset tehtiin 
Milbertshofenissa.  

Kolmossarjan neljäs sukupolvi tuotantoon – laaja in-
vestointiohjelma

Esisarjat E46-kolmossarjalaisesta tehtiin vuonna 1997 ja varsi-
nainen tuotanto käynnistyi 1998. Tuotanto aloitettiin samanaikai-
sesti Münchenissä ja Regensburgin tehtaalla. Münchenissä tuo-
tantoa varten oli kokoonpanolinjoja uudistettu osittain Regens-
burgissa aikaisemmin käyttöön otetulla menetelmällä. Siinä au-
toa voitiin kallistaa pituusakselin suhteen siten, että esimerkiksi 
alustaan tehtävät asennukset voitiin tehdä normaaleissa työasen-
noissa. Samoin työntekijät liikkuivat osalla linjaa auton muka-
na, joten aiemmin auton rinnalla edeten tehdyt työvaiheet voi-
tiin eliminoida. Myös aiemmasta piensarjatuotannosta lainattua 
tiimipohjaista toimintaa sovellettiin joiltain osin uudelle linjastol-
le. E46-sarjan tuotannon käynnistäminen Münchenissä onnistui 
hyvin samoin kuin 2000-luvun alussa Compact-versionkin tuo-
tannon aloittaminen.

Vaikka Milberthofenissa tehtiin koko ajan uudistuksia, oli BMW:n 
tehdasverkosto kuitenkin laajentunut muualla merkittävästi. Regen-
sburgiin oli rakennettu uusi tehdas ja Spartanburg aloitti  USA:ssa  
vuonna 1994. Uudet tehtaat olivat suuria investointeja ja tuotan-
non kasvattaminen oli uusilla tehtailla helppoa verrattuna Milberts-
hofeniin, joka sijaitsi keskellä kaupunkia. Müncheniin oli investoitu 
koko ajan, jotta laatu ja muut tavoitteet pysyivät ajan tasalla, mut-
ta tietty tulevaisuutta koskeva epävarmuuden ilmapiiri oli kuitenkin 
olemassa. Uuden E46-kolmossarjan onnistunut tuotannon käyn-
nistys ja toimiminen konsernin kolmossarjan ”johtavana tehtaana” 

oli osaltaan tuonut esiin tehtaan korkean osaamisen tason ja kon-
sernin johto päättikin aloittaa uuden EUR 1,2 miljardin investoin-
tiohjelman tuotannon ja tuotantotilojen kehittämiseksi.

Moottorituotanto oli ollut alusta saakka vahva osa Münchenin 
traditiota ja se päätettiin edelleen säilyttää Milbertshofenin tehtaal-
la. Uuden investointiohjelman myötä tehtiin monia uudelleenjär-
jestelyjä. Vakiorakenteisten 4-sylinteristen moottorien tuotanto oli 
keskitetty Steyrin -tehtaalle. Münchenissä tehtiin vakiokuutosia ja 
Müncheniin keskitettiin myös V8- ja V12-moottorien tuotanto sekä 
lähes kaikki korkeaviritteiset moottoriversiot (mm. M-sarjojen voi-
manlähteet). Yksi merkittävimmistä moottorituotannon logistiikan 
uudistuksista oli kuitenkin Münchenin tehtaalle rakennettu IMO-
LA (Integrated Motor Logistics Area). Täällä koordinoidaan koko 
BMW:n maailmanlaajuisen tuotantoverkon logistiikkaa Münche-
nin moottoritoimitusten osalta. Moottoreita myös saapuu IMOLAan 
Münchenin tehtaan tarpeita varten Steyrin ja Hams Hallin tehtailta. 
Täältä lähtevät myös Münchenissä kootut moottorit mm. Dingol-
fingiin, Regensburgiin ja Spartanburgiin sekä Wackersdorfin lai-
vauskeskukseen toimitettavaksi tarpeen mukaan BMW:n eri ko-
koonpanotehtaille ympäri maailman. Münchenin moottoritehdas 
tuotti investointien jälkeen vuositasolla noin 300 000 moottoria ja 
variaatioitakin oli yli 350.

Yksi merkittävistä investointiohjelman mukanaan tuomista uu-
distuksista oli pintakäsittelylinjastojen ajanmukaistaminen. Asutuk-
sen keskellä suuren pintakäsittelylaitoksen uudistaminen oli ym-
päristönäkökohtienkin vuoksi vaativa projekti. Aikaisempien vali-
mon rakennusten paikalle tehtiin uudet rakennukset ja mukaan 
tulivat nyt myös uudistettu jätekaasujen poltto lämmöntalteenot-
tolaitoksineen ja suljetut vesikierrot sekä jätevedenkäsittelylaitos. 
Tuolloin siirryttiin maalauksen osalta pääosin vesiliukoiseen tek-
niikkaan. Myös maalaustekniikka esikäsittelyjen ja maalaamon au-
tomatisoinnin osalta uudistettiin.

Toimintoja hajautetaan ja uutta rakennetaan 
1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa

Milbertshofenin tehdas oli pitkälti ollut yksi kokonaisuus ja sijainnut 
kaikkine toimintoineen yhdellä omalla maa-alueellaan. 1980-lu-
vun puolivälistä eteenpäin oli kuitenkin otettava käyttöön uusia 
käytäntöjä, koska laajentamismahdollisuuksia ei alueella enää ol-
lut. Moottorien tuotantoa voitiin kuitenkin nyt jakaa Steyrin ja Mil-
bertshofenin välillä logistiikan kannalta parhaiten sopivilla tavoilla.

Milbertshofenin valimo oli palvellut laajasti moottorinvalmis-
tusta, mutta lisää kapasiteettia ja modernia teknologiaa tarvittiin. 
Mistään aivan pienestä valimosta ei ollut kyse, sillä parhaimmillaan 
tehtiin noin 10 miljoonaa valua vuositasolla. Asutuksen keskellä si-
jaitsevalle Milbertshofenin tehtaalle uuden valimon rakentaminen 
olisi ollut vaikeaa ja vaatinut erityisiä investointeja ympäristövaa-
timusten toteutumiseksi. Valimo päätettiin siirtää Landshutiin toi-
selle Glas-kaupan yhteydessä ostetulle tehdasalueelle. Siirto oli 
vaativa ja toteutettiin vaiheittain 1980-luvun loppuvuosina ja vuon-
na 1991 pitkän historian omaava Milbertshofenin valimo suljettiin.

Myös ohutlevyn käsittelyyn liittyvien työkalujen edellyttämät toi-
minnot siirrettiin Milbertshofenin lähellä sijainneeseen aikaisemmin 
rautateiden käytössä olleisiin hallitiloihin vaiheittain vuosina 1983–
1990. Yksi merkittävimmistä päätöksistä oli uuden tutkimuskes-
kuksen perustaminen. FIZ eli Forschungs- und Innovationszent-
rum sijoitettiin Müncheniin melko lähelle Milbertshofenin tehdas-
aluetta. Toiminta alkoi 1987 ja uusiin tiloihin pystyttiin sijoittamaan 
keskitetysti uusien mallistojen muotoiluun ja tuotekehitykseen liit-
tyvät toiminnot samoin kuin autotekniikkaan ja tuotannonsuunnit-
teluun liittyvät toiminnot.

Uuden tutkimuskeskuksen perustaminen, valimon ja työkalu-
yksikön siirto ja muut pienemmät järjestelyt vapauttivat tiloja Mil-
bertshofenin tehtaalla 1980-luvulla. Tuotantoa kehitettiinkin eri-

Kolmossarja on ollut Milbertshofenin tehtaan valmistuksen ydintä vuodesta 1975 lähtien. Seitsemäs sukupolvi saatiin markki-

noille vuoden 2018 lopulla. Münchenissä valmistettuja malleja ovat olleet erityisesti Saloon ja Touring ja F 30 -mallistosta läh-

tien myös Coupé, joka tästä eteenpäin edusti 4-sarjaa. Kolmossarjan menestyksestä kertonee se, että Münchenissä valmistui 

syyskuussa 2015 kolmossarjan kymmenes miljoonas auto (10 000 000). Luku sisältää konsernin kaikkien eri tehtaiden valmis-

tamat kolmossarjan kaikki versiot. München saavutti oman tehdaskohtaisen kymmenen miljoonan valmistetun auton virstanpyl-

väänsä vuonna 2016.

tyisesti autojen kokoonpanoon liittyvien uudistusten kautta, kos-
ka vapautuvia tiloja voitiin yhdistellä sujuvamman kokoonpanon 
pohjaksi. Aikaisemmin kokoonpanoa oli jaoteltu valmistusmää-
rien mukaisesti. Volyymimalleja olivat olleet ja olivat 02-mallisto ja 
kolmossarjan eniten myydyt mallit. Piensarjat taas koottiin käsi-
työvaltaisemmilla ”linjoilla” ja näitä olivat esimerkiksi aikanaan E3 
ja eri mallistojen oikeanpuoleisella ohjauksella varustetut versi-
ot ja Z1. Z1 oli vaativa sarja sekä rakenteiden että pintakäsittelyn 
ja maalauksen osalta. Kokoonpanoa varten koottiin oma erillinen 
130 huippuammattilaisen tiimi ja se valmisti 8 000 autoa vuosina 
1988–1991. Z1:n jälkeen piensarjakokoonpano keskittyi pitkälti 
viranomaisajoneuvojen valmistamiseen. Autot pyrittiin tekemään 
tuotantolinjalla melko pitkälle, mutta viimeistelyt ja erikoisvaruste-
lu tehtiin erillisissä tiloissa. Ensimmäisenä toimintavuotena 1992 
viranomaisille luovutettiin 700 ajoneuvoa.

1980-luvun puolivälissä kokoonpanoa lähdettiin kehittämään 
siten, että volyymimallit koottaisiin mahdollisimman yhtenäisellä ja 
jatkuvalla prosessilla samalla linjalla siten, että autoja ei esimerkik-
si erikoisemman varustevaihtoehdon niin vaatiessa otettaisi välillä 
ulos kokoonpanolinjalta. Kokoonpanoprosessin rakennetta pyrit-
tiin myös kehittämään siten, että eri malleja ja varusteluvaihtoeh-
toja voitaisiin entistä useammin koota samalla linjalla. Tällöin myös 
logistiikkaa pystyttiin kehittämään, koska osia täytyisi varastoida 
”ihannetapauksessa” vain yhdessä paikassa yhdellä linjalla. BMW 
valitsikin tuotannonsuunnittelussa linjan, jossa pyritään mahdolli-
suuksien mukaan kokoamaan tehtaalla tuotannossa olevat mallit 
yhdellä tuotantolinjalla. E46-malliston osalta päästiin järjestelyissä 
jo melko pitkälle ja kun E90-mallisto ajettiin tuotantoon, koottiin lin-
jalla ylimenokauden aikana samanaikaisesti molempia mallistoja.

Moottorien valmistus jatkui 1990-luvun alkuvuosina vahvana 
ja tuotantoon otettiin vuonna 1992 uusi V8 (M60), joka oli ensim-
mäinen kahdeksikko sitten 1950-luvun. Münchenissä tehtiin myös 
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hyödynnettyä. Tämä onnistui E90-mallisarjan osalta aloittamalla 
tuotanto neljällä tehtaalla lähes samanaikaisesti ja hyödyntämäl-
lä joustavia työaikajärjestelyjä. Töitä tehtiin paljon sarjan aloitus-
vaiheessa ja myöhemmin tasattiin tehtyjä tunteja esimerkiksi pi-
tempien lomien ja vastaavien järjestelyjen muodossa. Erityisesti 
ulkomaiset työntekijät arvostivat mahdollisuuksia pitempien lomi-
en hyödyntämiseen. Münchenin tehtaalla on vajaat 8 000 työnte-
kijää viidestäkymmenestä eri maasta, joten käyttöä pidennetyil-
le lomille varmasti on.

Milbertshofen säilyy kolmossarjan ”johtavana 
tehtaana”

Münchenissä tehtiin paljon tuotannon rakenteita ja toimintojen 
uudelleensijoituksia koskevia muutoksia viime vuosituhannen lo-
pulla ja 2000-luvun alussa. Muutosten jälkeenkin Milbertshofe-
nissa sijaitsevat edelleen samalla tehdasalueella auton tuotan-
toketjun kaikki oleelliset osat eli koripeltien valmistus, korin ko-
koaminen, pintakäsittely ja maalaus sekä kokoonpano. Lisäksi 
moottorituotanto ja istuimien valmistus jatkuvat edelleen Milbert-
shofenissa. Kaikkea ei kuitenkaan enää Münchenissä tehdä, esi-
merkiksi ”ovet ja kannet” E90-mallistoon tulivat pääosin Regen-
sburgista. Milbertshofenissa toimii myös laboratorio, jonka rooli 
korostuu tehtaan toimiessa kolmossarjan ”johtavana tehtaana”. 
Laboratorio kehittää aina uuden mallisarjan valmistuksen alkaes-
sa kyseiselle mallisarjalle käyttöön otettavan laadunvarmistusjär-
jestelmän. Samoin laboratorio vastaa sarjatuotannon laadunval-
vonnan menetelmien kehittämisestä ja toimivuudesta kaikilla ky-
seistä mallisarjaa valmistavilla tehtailla. Yhteistyötä tehdään tii-
viisti muiden tehtaiden kanssa. Esimerkiksi F30-mallin tuotannon 
aloituksessa oli mukana neljä tehdasta (München, Regensburg, 
Rosslyn ja Tiexi). Uutena kolmossarjan valmistajana aloitti San 
Luis Potosi Meksikossa vuonna 2019. Yhteistyötä tehtaiden vä-
lillä tehdään tiiviisti myös mallien valmistuksen aikaisen kehityk-
sen ja mallisarjan valmistuksen aikana muutettavien osien osalta.

Kuudennen sukupolven kolmossarjan (F30) tuotannon alkaes-
sa Münchenissä lokakuussa 2011 sitä edelsivät noin 500 miljoo-

nan euron investoinnit. München myös vastasi mallin tuotannon 
käyntiin ajosta kaikilla sitä valmistavilla tehtailla. Milbertshofenis-
sa tuotannon käynnistys onnistui ja jo kolmen kuukauden kulues-
sa saavutettiin uuden mallin tavoitellut päivittäiset tuotantoluvut. 
Milbertshofenissa oli valmistettu perinteisesti porrasperää (Saloon) 
ja Touringia. F30 toi Münchenin tuotantolinjoille myös Coupen ja 
Coupen mukana palasi myös M-mallien valmistus takaisin Mün-
cheniin M4-mallin myötä. Uutta Münchenissä oli myös ensimmäi-
sen F30-hybridin (PHEV) valmistuksen aloitus marraskuussa 2015.

Moottoreistaan BMW kuitenkin tunnetaan ja kehitys tämän vuo-
situhannen alkupuolella johti muutoksiin myös BMW:n moottorin-
valmistuksen tuotantojärjestelyissä. Vuosituhannen alussa kuutos-
ten kysyntä oli vielä vahvaa ja niitä käytettiin yhtenä vaihtoehtona 
lähes kaikissa mallisarjoissa. Kuutoset muodostivat lähes puolet 
moottorituotannosta ja niitä tehtiin sekä Münchenissä että Steyrin 
tehtaalla Itävallassa. Tilanne muuttui merkittävästi, kun pyrkimys 
pienempiin iskutilavuuksiin ja sylinterien pienempään lukumää-
rään yleistyi. Tehoista ei tarvinnut merkittävästi tinkiä, kun käyt-
töön otettiin turbotekniikka. Neli- ja kolmisylinteristen moottorien 
kysynnän lisäännyttyä voimakkaasti jäivät vakiokuutoset Steyrin 
vastuulle. Milbertshofenissa käynnistyi jälleen nelisylinteristen val-
mistus vuonna 2011 ja kolmisylinteristen 2013. Moottorien koko-
naistuotantomäärää ei Münchenissä ole tarkoitus vähentää, vaan 
nykyiseltä 300 000 moottorin tasolta on tarkoitus kasvattaa tuo-
tantomäärää vaiheittain pitkällä tähtäyksellä selvästi korkeammal-
le tasolle. Milbertshofen valmistaa myös kaikki BMW:n V-mootto-
rit. Lisäksi moottorituotantoon investoidaan tällä hetkellä vahvas-
ti ja tavoitteena on tehdä Milbertshofenista BMW:n bensiinimoot-
toreiden ”johtava tehdas”.

Lähteet:

Caroline Schulenburg&Andreas Memmerle: The BMW Group home plant in Munich (BMW Group)

Karlheinz Lange: The History of Engines-Engines that Made History (BMW Mobile Tradition)

Artikkelit ja esitteet: BMW Group, BMW PressClub, BMW Historisches Medienarchiv

Horst Mönnich: The BMW Story- A Company in its Time (Sidgwick&Jackson Ltd)

Kuvasta näkyy hyvin, kuinka 

ahtaalla alueella noin 900–

950 auton päivätuotantoon 

pystyvä tehdas sijaitsee. Lo-

gistiikan pitää toimia, koska 

vuorokaudessa liikkuu noin 

1,3 miljoonaa osaa ja nii-

den edellyttämä konttimää-

rä  on hieman alle 9 000 kon-

tin luokkaa. 

Laajoja vaikutuksia omaava uudistus oli tuotannonohjausjär-
jestelmän muutos ja uuden järjestelmän edellyttämät investoinnit. 
Valmiita korivariaatioita varten rakennettiin automatisoitu varasto. 
Varastoa laajennettiin vielä vuonna 2001, jotta kasvavaa tuotantoa 
voitiin palvella joustavasti. Kolmossarjan tuotannon alkuvaiheiden 
tuotannonohjausjärjestelmässä tiettyyn tilaukseen yhdistetty kori 
määritettiin jo korin kokoamisprosessin yhteydessä eli siis melko 
aikaisessa vaiheessa. Uusi järjestelmä (KOVP: customer-orient-
ed sales and production process) mahdollistaa asiakkaalle yksi-
löidyn auton valmistenumeron antamisen vasta kokoonpanon al-
kaessa, koska valmis maalattu koriaihio saadaan varastosta suo-
raan linjalle. Tämä käytäntö mahdollistaa asiakkaalle myös hänen 
haluamiensa muutosten tekemisen melko lähelle tuotannon alka-
misajankohtaa. Kun tilaus ”suljetaan” lähtevät vaadittavat toimitus-
pyynnöt alihankkijoille ja IMOLAan, jotta kaikki kyseisen autoyksi-
lön vaatimat komponentit saapuvat juuri oikeaan aikaan kokoon-
panolinjalle. Optimaalisella tehokkuudella toimiva systeemi edel-
lyttää myös mahdollisimman pientä esivalmistettujen korien vari-
aatiomäärää eli yhden korin tulisi sopia mahdollisimman monen eri 
varusteluvariaation kokoonpanoon. Tässä onnistuttiin jo aika hy-
vin E46 -malliston kohdalla, kun esimerkiksi porrasperän korivari-
aatiot saatiin rajattua kahdeksaan, kun se edellisessä mallissa oli 

ollut noin 100. Lisäksi tarvitaan todella toimiva tuotannonohjaus, 
sillä kaikki väri- ja varusteluvaihtoehdot huomioiden variaatioiden 
lukumäärä liikkuu 20 000 suuruusluokassa. Toimivuus tuli testat-
tua E90-kolmossarjan valmistuksen alkaessa, kun linjalla tehtiin 
E46-malliston loppuvaiheessa molempia porrasperiä, E46-Com-
pactia ja E90-Touringia.

E90-kolmossarjan tuotannon käynnistäminen koko konsernin 
näkökulmasta onnistui hienosti. Tuotanto alkoi joulukuun alussa 
2004 Milbertshofenissa, joka oli ”leading factory” ja vei läpi tuo-
tannon käynnistämisen myös muilla mallia valmistavilla tehtail-
la. Kolmella muulla tehtaalla eli Regensburgissa, Leipzigissä ja 
Rosslynissa saatiin E90-tuotanto käyntiin jo helmi–maaliskuussa 
2005 eli vain 2–3 kuukautta sen jälkeen, kun tuotanto oli aloitet-
tu ”leading factoryn” tuotantolinjalla. Tuotanto käynnistyi siten lä-
hes yhtäaikaisesti neljällä tehtaalla. Tämän onnistumisen taustal-
la oli Münchenin henkilökunnan ammattitaito ja toimiva yhteistyö 
tuotannonsuunnittelussa FIZ:n kanssa. Aikaa onnistuneen käyt-
töönoton valmistelu kuitenkin vaati, sillä jo yli vuosi ennen tuotan-
non alkua rakennettiin prototyyppilinjalla ensimmäiset koeversiot.

BMW on pyrkinyt aina uuden mallin markkinoille tullessa ly-
hyessä ajassa tuottamaan mahdollisimman paljon uusia autoja, 
jotta uuden mallin herättämä kiinnostus ja myyntipiikki saataisiin 

Münchenissä valmistetaan myös kolmossarjan PHEV-versiota (Plug-in-Hybrid Electric Vehicle). F 30 -malliston 330e PHEV  -versio 

meni tuotantoon marraskuussa 2015 ja uuden G 20 -version (330e) tuotanto on alkamassa vuoden 2019 aikana.
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Yhtä kesän viimeisistä hellepäivistä oli hienoa viettää Alastaron 
moottoriradalla. Radan lämpömittari näytti 26°C eikä taivaalla ol-
lut pilvenhattaraakaan! Aamukymmeneltä paikalle oli saapunut 
jo muutama kilpuritalli sekä joukko omin avuin paikalle ajaneita 
kerholaisia. Totuttuun tapaan päivä alkoi vapaan nopeuden ajol-
la, jota jatkui puoleen päivään asti. Klo 12 alkoi päivän ensimmäi-

Alastaron ratapäivä 
syyskuussa 2019

TEKSTI: Timo Viljanen
KUVAT: Torsti Latvio

nen puoli tuntia kestävä rajoitetun nopeuden ajo, jossa osallistu-
jia oli miltei ennätysmäärä. Oli hienoa nähdä, kuinka mukana oli 
myös muutama jäsen ihan ensimmäisiä ratakierroksiaan ajamassa!

Maisemankatselu, joksi tuota rajoitetun nopeuden ajoa myös 
leikkisästi kutsutaan jatkui vielä klo 14 ja viimeinen puolen tunnin 
pätkä oli klo 16 ja jokaiseen riitti miltei parikymmentä ajopeliä. Muu-

3-sarja esillä.

BMW-rivi.

Endurance-ajokit.
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tamat kokeneet pitkäaikaiset harrastajat ovat aiemmin moittineet, 
miksi turhaan jättää hyvää rata-aikaa hidasteluun. Mutta runsas 
osallistujamäärä ja poikkeuksetta tyytyväiset radalla käyneet ovat 
paras osoitus siitä, että näitä jaksoja ratapäiville tarvitaan ja niiden 
kautta saamme myös uusia rata-autoilun harrastajia. 

Perinteinen kahden kierroksen sprint-kisa seisovalla lähdöllä 
ehdittiin myös ajaa ja osallistujien vähäisyyden vuoksi tällä kertaa 
jokainen ajaja oli yksinään rataa kiertämässä. Normaali käytäntö-
hän on sellainen, että radalla on kaksi kuljettajaa puolen minuu-
tin porrastuksin. Ajanotto oli tällä kertaa käsikäyttöinen kahden 

Päivän kuluessa radalla kävi ajamassa peräti 65 kerhomme jä-
sentä, joka on suurin määrä Alastarolla moneen vuoteen. Poutai-
nen keli tietysti vaikutti omalta osaltaan asiaan. Ratatapahtumien 
lomassa ehti myös hyvin jutella rata-alueesta vastaavan teknisen 
henkilökunnan kanssa. Rata-alueen asfaltointi oli jouduttu laatuon-
gelmien vuoksi vielä uusimaan aiemmasta, mutta tämä oli tehty ta-

Autoja riittää radalla.

Z 4 x2.

M-jarrut.

Lisää virtaa sprinttiin.

ajanottajan voimin. Sähköisestä ajanotosta luovuttiin tällä kertaa 
kustannussyistä, lähes jokaisella enemmän rata-ajosta kiinnostu-
neella kun on vähintäänkin puhelimessaan sovellus, jolla kellottaa 
omia ratakierroksiaan. 

Lähes jokaisella ratapäivällä on mukana ollut myös joku “vie-
raileva tähti”, joka on ratapäiviä varten liittynyt kerhon jäseneksi. 
Tällä kertaa Elena Helme esitteli Drama Drift -kaluston viemistä 
kylkimyyryssä. Valitettavasti teknisten ongelmien vuoksi kierrok-
set jäivät ihan muutamaan. Aiheesta tarkemmin edellisessä Be-
maristi-lehden numerossa. 



42    BEMARISTI 4/2019 43    BEMARISTI 4/2019

TERVETULOA      UUDET JÄSENET
Nimi Postitoimipaikka

Timo Dahl Mänttä
Jukka Halonen Joensuu
Kaisa Heikkilä Somero
Mikko Hopeakivi Espoo
Kristian Jussila Pori
Alex Kaukotie Espoo
Esa Klemetti Espoo
Harri Lampela Hämeenlinna

Nimi Postitoimipaikka

Juha Leino Nakertaja
Jutta Linsen Helsinki
Tero Marjamäki Kotka
Minna Ojajärvi Vantaa
Petri Perintö Lahti
Petri Tiainen Espoo
Michael Åbonde Pietarsaari

Haetaan 
Bemaristi-lehteen 
päätoimittajaa

Otsikon mukaisesti mukava homma olisi vapaana.

Lehden päätoimittaja pääsee tekemään yhtä maamme arvostetuimpaa ja runsaslevikkisintä julkaisua. 
Päätoimittaja saa melkoisen vapaasti kehittää lehteämme ja miettiä uusia jutun aiheita.
Haemme nimenomaan päätoimittajaa, emme juttujen kirjoittajaa. Päätoimittaja olisi innoittaja, aiheiden  keksijä 
ja luonnollisesti vastaisi lehden kokoamisesta erinomaisen yhteistyökumppanimme Painojussien kanssa.  
Palkkaa emme tehtävistä maksa, mutta kaikki tekemiseen liittyvät kulut kylläkin.

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kerhomme puheenjohtajaan: puheenjohtaja@bmwclub.fi

kuutyönä. Täysin saumaton pinta olikin laadultaan erinomaisessa 
kunnossa. Jotta asfaltti pysyisi kunnossa jatkossakin, on ratayhtiö 
lopettanut kokonaan kuorma-autoluokan ajattamisen. Ison ajopelin 
moottorin vääntö kun on sitä luokkaa, että se aivan konkreettisesti 
vääntää asfaltin mutkalle! Kiihdytysautothan radalta häädettiin sen 
vuoksi, että kiristyneet ympäristönormit olisivat edellyttäneet iso-

Kaasut ulos.

Hanaa.

ja ja kalliita pohjaveden suojauksia. Niinpä tilanne onkin sellainen, 
että radan pidennyshankkeet ovat jäissä sen vuoksi, ettei vuotui-
nen autojen ja moottoripyörien rata-ajo tuota sitä vertaa, että sillä 
kannattaisi kyseisen investoinnin toteuttaa. Aika näyttää, toteute-
taanko jo valmiiksi suunniteltua pidennystä laisinkaan. 
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Palautusosoite:
Suomen BMW-kerho ry.
Pirttimäentie 25
05200 RAJAMÄKI

BMW-konsernin V8- ja V12-moottorit on aina valmistettu Münchenissä. Kuvan voimanlähde löytyy BMW M8 Gran Coupen keulalta. 

”Vakiomallin” teho on 600 hv ja Competition versiosta löytyy vielä 25 hv lisää. (Kuva: BMW AG)


