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Siipimutteri on Sports Car Club of 
Helsinki r.y:n jäsenlehti. Lehden tavoitteena 
on lisätä kerhon jäsenten yhteishenkeä,
tiedottaa alan tapahtumista sekä julkaista niin 
hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja urheiluauto-
harrastuksen piiristä.

Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta 
aineistosta. Aineiston toimitusosoite on: 

jouni.vierimaa@scch.fi

Ilmestymistavoite on neljä numeroa 
vuodessa.

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat 
kirjoittajien eivätkä välttämättä samoja
kuin Sports Car Club of Helsinki r.y:n halli-
tuksen.

Päätoimittaja: Jouni Vierimaa, 
p. 040 723 8806
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa

Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.

SccH:n kerhotunnuksia on
saatavilla seuraavasti:

Vaunumerkki, juhlamerkki
1975 - 2000 20,00
Ommeltava kangasmerkki    2,00
Lyhythihainen kauluspaita 25,00
Kerhopaita Uusi (T-paita)   20,00
Rekisterikilven tausta   5,00
Lokasuojatarra (uusi) ilmainen
SccH 40v. ikkunatarra   ilmainen
Rintamerkki /pinssi   3,00
Lippis  14,00
Avaimenperä    3,00

PL 45, 00421 Helsinki
Danske bank FI83 8000 1170 3020 39

http://www.scch.fi

puheenjohtaja
Arno Seppänen
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rahastonhoitaja
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Kansikuva:  Chevrolet Corvette Stingray C3 
 Ohjaamo, Jouni Vierimaa

Niinhän siinä sitten kävi että päätoimitta-
jan yhdistetty autokuume ja ”piip”-kympin 
villitys johtivat uskollisesti palvelleen Pos-
sun myyntiin ja V8-koneellisen amerikka-
laisen avourheiluauton hankintaan. Kun 
vielä kesälomakin sattui tähän loppuke-
sään ja aurinkoisiin viikkoihin, niin eipä 
ole ollut lomassa moittimista. Kaikki hyvä 
loppuu toki aikanaan ja minullekin koittaa 
arki ja aherrus nyt elokuun puolivälissä.

Kerhona olemme valmistautuneet koko 
kesän syyskuun 5. päivä Helsingin Rau-
tatientorilla pidettävään 40v. Juhlanäytte-
lyyn ja iltajuhlaan järjestelyiden muodos-
sa. Useat kerhon hallituksen jäsenet ovat 
käyttäneet näihin järjestelyihin runsaasti 
omaa aikaa. Tämän kokoluokan tapahtu-
man järjestäminen julkiselle paikalle vaa-
tii runsaasti erilaista selvitystyötä ja so-
pimista usean eri tahon kanssa. Tästä 
työstä haluaisin jo tässä vaiheessa kiittää 
isosti Nummenpään Teroa. Muut hallituk-
sen jäsenet ovat mm. markkinoineet Juh-
lanäyttelyä kesän Sportscar Breakfast 
Clubeissa ja erilaisilla foorumeilla, sekä 
rekrytoineet uusia jäseniä kerhoomme ja 

hankkineet uusia yhteistyökumppaneita. 
Olemme hyvin luottavaisia tapahtuman 
onnistumiseen samalla tavoin kuin viisi 
vuotta sitten pidetty 35v. Sportscar Expo. 
Nyt on kuitenkin Näytön Paikka kaikilla 
kerhomme jäsenillä, kuten puheenjohta-
jamme Arno omassa kolumnissaan tässä 
lehdessä kertoo. Ilman jäsentemme osal-
listumista ja urheiluautojen tuomista pai-
kalle emme voi onnistua.

Tästä lehdestä löytyy jutut kuluneen 
kesän Concours d’ Elegancesta ja Kumi-
pallo 4000 –tapahtumasta, sekä Äitien-
päiväajelusta. Matkajuttuna löytyy Esa 
Mannisen hieno kertomus hänen vie-
railustaan Etelä-Englannissa Beaulieun 
Autojumblessa ja Brooklandsin mootto-
riradalla ja museossa. Toisenlaisen mat-
kakertomuksen antaa meille puheenjoh-
tajamme Arno kirjoittamassaan jutussa 
Pariisin Champs Elyseesin autotarjon-
nasta. Ehdimme myös kesällä juhlistaa 
perustajajäsenemme Hans Nordströmin 
(Hassen) pyöreitä synttäreitä kerhoillas-
samme Haulilahdessa. Tällä kertaa kur-
kistamme juhlavuoden teeman mukaan 
90-luvun Siipimutterien sisältöön. Leh-
temme oma sarjakuva Hermannin Auto-
hullu maailma liikkuu myös vahvasti 40v. 
teemassa.

Lämpimää syksyä ja loisteliasta 
Juhlanäyttelyä odotellen,

Jouni ”Jone” Vierimaa

Pääkirjoitus – 
  Siipimutteri 3/2015

Päätoimittajan
  palsta

Jouni+Vette
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Puheenjohtajan palsta

Meillä on erilaisia syitä SccH:n jäsenyyteen. 
Kun yksi toivoo useampia ratapäiviä niin 
toiselle riittää kerhon yhteisajelut mutka-
teillä tai pelkästään torstai-iltojen kahvihet-
ket bensiinihöyryisine puheineen. Joku taas 
innostuu mielenkiintoisista yritysvierailuis-
tamme tai toivoo teknisiä vinkkejä autonsa 
säätöön. Aika moni meistä on mukana pel-
kästään hyvän kaverihengen innoittamana. 
Kuitenkin yksi asia yhdistää meitä: Intohimo 
kauniisiin autoihin jotka on suunniteltu no-
peaan ajoon ja ajonautiskeluun. 

Tämä on ollut myös perusta josta ker-
homme lähti liikkeelle 40 vuotta sitten. 
Syyskuun 5. päivä juhlistamme merkkivuot-
ta Helsingin Rautatientorilla jossa esitte-
lemme harrastustamme koko pääkaupun-
kiseudulle. Yli 100 urheiluautoa näytteille 
Helsingin vilkkaimmalle paikalle on tavoite 
joka onnistuu vain kun koko jäsenistö läh-
tee liikkeelle ja antaa panoksensa tapahtu-
man järjestelyihin. Saman päivän iltajuhlas-
sa ei varmaan puheenaiheita puutu.

Olethan jo ilmoittanut autosi!
Arno Seppänen

NÄYTÖN PAIKKA

Champs-Élysées sivulla 12.
89,- eurolla sai ajaa 20 min mm. 
McLarenilla tai Lambolla. Tuossa ajassa 
ei kyllä kauas ehdi Pariisin liikenteessä.
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Jos Brittiautoharrastaja miettisi tekemis-
tä loppukevään jollekin viikonlopulle, 
eräs sopiva tekeminen voisi olla käväi-
sy Beaulieun Autojumblessa eteläisessä 
Englannissa. Otin tänä vuonna 16.-17.5. 
pidetyn Autojumblen omaan ohjelmaani, 
koska aiempi kokemus Beaulieusta oli 
hyvä ja tällä kertaa ehkä vielä enemmän 
sen takia, että nyt matkaan oli yhdistettä-
vissä käynti Brooklandsin entisellä moot-
toriradalla ja museossa. Tästä yhdistel-
mästä ei oikein päässyt ohi, Beaulieu ja 
Brooklands oli nyt tänä keväänä nähtävä. 

Lensimme pienellä porukalla Vantaalta 
Gatwickiin ja majoituimme Portshmouthin 
satamakaupunkiin eteläisessä Englan-
nissa. Portsmouth ei ole aivan lähellä 

Kevätretki Beaulieun
Autojumbleen ja Brooklandsin 
moottoriradalle 15.-18.5.2015

Teksti ja kuvat: Esa Manninen

Formula 1 -autoja ja muita
merkittäviä kilpureita
omalla hyllyllään.

Beaulieun tapahtumaa, mutta vajaan tun-
nin bussimatka lauantai-aamuna Beau-
lieuhin viritti sopivasti mielen rompetori-
tunnelmaan.

Tänä vuonna näytti olevan helppoa 
hoitaa ostoslistan asiat kuntoon. Monen-
moista pikkuosaa löytyi suunnilleen heti 
ja muisti virkistyi kierrellessä niin, että 
monta muuta asiaa tuli hankittua ostos-
listan ohi. Hinnat eivät minun löydöissäni 
päätä huimanneet, joten tarpeellisia osia 
joko käyttöön tai varastoon pahan päivän 
varalle tuli hommattua melko edullisesti. 
Lentomatkustuksen riesana ovat hetkes-
sä täyttyvät painorajat, mutta tällä kertaa 
osahankinnat olivat sen verran keveitä, 
ettei ylipainosta ollut vaaraa.

Beaulieu National Motor
Museum
Rompetorin lisäksi Beaulieussa on muutakin 
nähtävää. National Motor Museum on koh-
talaisen kiinnostava vierailukohde. Luosta-
rin ja puutarhan jätin tällä kerralla väliin. 

Museoon on koottu reilut 250 ajoneu-
voa käsittävä hieno kokoelma monin ta-
voin merkittäviä, mutta lisäksi myös ai-
kaansa edustavia tavallisia autoja ja 
moottoripyöriä. Joukossa on mm. usei-
ta eri aikakausien Formula 1 -autoja, me-
nestyksekkäitä menneiden aikojen kilpa-
moottoripyöriä ja runsaasti monenlaista 
rekvisiittaa lähes koko motorisoidun liik-
kumisen ja kilpailemisen ajalta. Oma eri-
tyinen kokonaisuutensa on nopeusen-
nätysautojen kokoelma, mikä on varsin 
näyttävä. Nopeusennätysautot ovat muu-
ten kohtalaisen suurikokoisia laitteita.

Eräs matkakavereistani oli 6-vuotias 
autoharrastaja, jonka mielestä National 
Motor Museumin ylivetonähtävyys oli elo-
kuvatähtiauto Chitty Chitty Bang Bang. 
Sittemmin ilo kaksinkertaistui, kun Chit-
ty Chitty Bang Bang odotti nuorta moot-
torimiestä myös Brooklandsin museossa. 

Beaulieu National 
Motor Museuin 
näyttelytilat olivat 
useassa kerrok-
sessa ja aihepii-
reittäin asiantun-
tevasti järjestetyt. 
Historiaa tutkivat 
harrastajat 
mainitsevat 
tämän museon
arkistot 
erinomaisiksi. 

Brooklands
Brooklandsin rata- ja museoalue kaikki-
ne autenttisine kilparatamiljöön raken-
nuksineen, autoineen, moottoripyörineen 
ja lentokoneineen oli moottoriharras-
tajalle todella huikea tutustumiskohde. 
Brooklands-käynnille oli varattu puolisen 
tuntia kestänyt esittelyluento, minkä an-
siosta suunnistaminen priorisoituihin koh-
teisiin onnistui hyvin. Aikaa kiertelyyn oli 
muutama tunti, joten valikoiva tutustumi-
nen oli ainoa keino selvitä isosta kokoel-
masta lyhyessä ajassa.

Omasta vinkkelistäni nostin kiinnosta-
vuudessaan Brooklandsin ykköseksi itse 
varsinaisen kilparadan, tai siis entisen kil-
paradan, mistä on joidenkin satojen met-
rien mittaiset pätkät museoituna jäljellä. 
Kokonaista rataa ei siis enää ole olemas-
sa, mutta jäljellä olevista kaarteista pys-
tyy kyllä aistimaan, mistä touhussa on ol-
lut kysymys.

Brooklandsin rata sai alkunsa, kun va-
rakas maanomistaja Hugh Locke King 
1905 vieraili puolisonsa kanssa Italias-
sa ja sai siellä seurata Coppa Florio kil-
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pa-ajoa. Brittiläisten kilpailijoiden puuttu-
minen kisasta vähän kaiveli isänmaallista 
Locke Kingiä. Britanniassa moottorikil-
pailut yleisillä teillä olivat kiellettyjä, joten 
minkäänlaista saumaa ei näistä lähtökoh-
dista ollut päästä näyttämään kykyjä tai 
mitään muutakaan ranskalaisille ja ita-
lialaisille automiehille. Tästä sitten syn-
tyi ajatus, että tehdäänpä oma kilparata, 
missä brittiläiset kilpa-ajosääntelyt voi-
daan unohtaa.

Locke Kingillä oli kartanonsa ympärillä 
maata, mihin pystyi rakentamaan kunnon 
kilparadan. Kun suunnittelija saatiin mu-
kaan kuvioihin, alkuaan Locke Kingin ta-
saiselle maalle hahmotteleman ovaalira-
dan kustannukset alkoivat kasvaa uusiin 
ulottuvuuksiin. Suunnittelija oli sitä mieltä, 
että jos rata kerran tehdään, niin tehdään 
sitten sellainen rata, missä voi ajaa kovaa. 
Sen aikaisen käsityksen mukaan tarvittiin 
kallistetut kaarteet. Sellaiset tehtiin, mikä 
ei ollutkaan mikään pikku juttu. 2,767 mai-
lia pitkä ja kauttaaltaan 100 jalkaa, eli yli 
30 metriä leveä rata kallistettuine kaartei-
neen ja joen ylityksineen 6 tuuman vahvui-
sella betonipinnalla vaati valtavan työpa-
noksen. Rataa rakentamassa oli yli 1500 
työmiestä. 17.6.1907 käyttöön avattu rata 
valmistui 9 kuukaudessa, eli työmäärään 
ja -tapaan nähden todella nopeasti. 

Locke King tuli luoneeksi bisneksen, ra-
taa käytettiin kilpa-ajoihin ja mm. autoval-
mistajien testeihin, ja se keräsi tapahtu-
miinsa usein mittavat yleisöjoukot. Radan 
elinkaari päättyi elokuussa 1939 ajettuun 
viimeiseen kilpailuun. Kun maailmantilan-
ne ja sota käänsi elämisen prioriteetit uu-
teen asentoon, moottoriurheilu ei enää 
ollut tärkeimpien asioiden joukossa.

Brooklandsin museossa on nähtävänä 
radan historian ajalta koko joukko upeita 
autoja ja moottoripyöriä, joilla monella on 
vaikuttava historia omine ennätyksineen 
ja kilpailuineen. Näistä ehkä – ainakin mi-
nun mielestäni – oleellisin on Napier Rail-
ton -kilpa-auto, jolla on ajettu pysyväksi jää-
nyt radan nopeusennätys 143.44 mph, eli 
230.84 km/h.  Napier Railtonilla ajettua en-
nätystä ei rikota, koska rataa ei enää ole. 

Museoalueella järjestettiin myös joita-
kin aktiviteetteja, joista osallistuin kah-
teen. Katsoin ja koin 3D-elokuvan, missä 
Napier Railtonin takaosaan kiinnitetyl-
lä kameralla oli kuvattu muutama kierros 
Brooklandsin radalla. Esitykseen kuului 
myös tärinän simulointi ja tietysti asian-
mukaiset äänet. Mikäpä siinä, mukavaa 
oli kiertää rataa, jota ei enää ole. En hok-
sannut ottaa selvää, millä tavalla eloku-
vassa oli toteutettu ajo sellaisilla radan 
osilla, mitkä on purettu aikaa sitten, mut-

ta elokuvan keinoin sellainenkin kokemus 
oli näemmä luotavissa. Toinen aktivitee-
teista oli lento Concordella. Perinpohjai-
sen historiaesittelyn ja joidenkin teknisten 
yksityiskohtien läpikäynnin jälkeen kiipe-
simme Concordeen, kuulimme lisää his-
toriaa ja lopulta kävimme läpi simulaation 
Concordella matkustamisesta.  

Jos matka suuntautuu Englantiin ja aika-
tauluun mahtuu käynti Brooklandsissa, 
siellä kyllä kannattaa käydä. Aikaa kannat-
taa varata, koska kokoelma on laaja. Mu-
seon henkilökunta oli ystävällistä ja autta-
mishaluista, joten erityisiin kiinnostuksen 
kohteisiin oli helppoa saada lisävalaistus-
ta. Myös hyviä vihjeitä muista museoista 
ja harrastukseen liittyvistä tieto- ja arkis-
topalveluista tuli lisäbonuksena. Yhteinen 
automerkki harrastuskohteena taisi tosin 
vaikuttaa näihin lisävihjeisiin.

Minulle tämä ensimmäinen käynti he-
rätti kiinnostuksen. Koska paljon jäi näke-
mättä ja tutustumatta, mahdollisuuksien 
mukaan otan käynnin uusiksi ja parem-
malla ajalla. Muutama tunti ei riitä ollen-
kaan. Ja mainitsematta tähän mennessä 
on jäänyt kokonaan mittava ilmailuaihe-
piiri, mikä museoalueella on nähtävissä. 
Kiinnostavaa nähtävää olisi silläkin saral-
la valtavasti.

Napier Railton 
on isokokoinen 
ilmestys. Vierellä 
oleva sininen 
pieneltä näyttävä 
auto on 1929
Riley 9HP 
”The Cuthbert 
Special”.

Napier Railton rakennettiin Brooklandsin 
radan yhteydessä olevalla ”konepajal-
la” vuonna 1933. Auton voimanlähteeksi 
valittiin luotettavaksi tiedetty 12 sylinteri-
nen 24 litrainen Napier-lentokonemootto-
ri, jonka teho kilpa-autokäytössä on 530 
hevosvoimaa. Autolla ajettiin ensimmäi-
nen kilpailu Brooklandsissa elokuussa 
1933, ja sen jälkeen John Cobb joukkoi-
neen ajoi autolla monia kilpailuja ja en-
nätyksiä. Eräs näistä on Brooklandsin 
radan voimaan jäänyt nopeusennätys 
143.44 mph vuodelta 1935. Betoniradan 
pinta oli uudesta lähtien epätasainen ja 
röykkyinen, joten ennätys on kunnioitet-
tavan tuntuinen suoritus. Kuvassa auton 
kaikin tavoin, ml. turvavarustelun osalta, 
pelkistetyn oloinen ohjaamo. Taustalla 
häämöttää Chitty Chitty Bang Bang.

Autokilpailujen katsojat kokivat 
Brooklandsin radalla jonkinlaisen
visuaalisen harhan. Kilpailut eivät
olleet kovin näyttäviä, koska 
1900-luvun alun mittapuun mu-
kaan kovaa kulkevat autot tai 
moottoripyörät eivät näyttäneet 
valtavan leveällä radalla ohi kii-
täessään oikein miltään. Vauhti 
katosi katsojalta leveään rataan. 
Sen voi uskoa, jos kuvittelee 
mm. tämän lähinnä painesäiliöl-
tä muotonsa saaneen Wolseleyn 
viilettävän 80 mph huippunopeu-
dellaan Brooklandsin leveällä 
radalla.
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Wolseley-tehdas valmisti kaksi Wolseley 10 Moth -autoa, jotka se toi kilpailuihin 
mainostaakseen Wolseley 10:n standardimallia. Auton ensimmäinen kilpailu 
Brooklandsissa 1921 päättyi onnettomuuteen, mutta myöhemmissä kilpailuissa 
se menestyi hyvin tehden luokassaan ennätyksiä toisensa perään. Autossa on 
1261cc OHC-moottori. 

Vuonna 1924 rakennettu 
Nanette Brooklands 
Special vei voiton heti 
uutena ensimmäisessä 
kilpailussaan 
Brooklandsissa. Autossa 
oli alkuaan 2 litran 
6-sylinterinen moottori, 
mikä oli kehnohko ja 
epäluotettava. 
Myöhemmin asennetun 
ahdetun moottorin isku-
tilavuutta voitiin kätevästi 
vaihdella 1,5 litrasta 
1,75 litraan kampiakselia 
vaihtamalla.

Brooklandsin tunnelmasta 
huumaantunut museovieras 
asettautui kuvaan niin, että 
ratanäkymä hiukan kärsii. 
Taustalla siintää kuitenkin yli 
30 metriä leveän betoniradan
kallistettu kaarre.

Brooklandsissa koettiin jo 1920-luvun 
alkaessa kilpakoneiden aiheuttama 
meluhaitta. Radan lähitienoon asuk-
kaat kärsivät ja valittivat melusta, 
minkä takia siihen puututtiin ja mää-
rättiin kilpakoneille pakollinen äänen-
vaimennus. Ongelma oli nykyiselle 
ajalle yhteinen, mutta silloinen rat-
kaisu erilainen. Cuthbert Special Ri-
leyn pakoputken äänenvaimennus on 
Brooklandsin vaatimusten mukainen. 
Putken pää tuli muotoilla kalanpyrstön 
malliseksi ja lisäksi putkeen tarvittiin 
ääntä vaimentava (tai ainakin muutta-
va) kammio. Taustalla näkyvän Napier 
Railtonin 24 litraisen koneen äänen-
vaimennus vaatii järeämmät kammiot 
ja kalanpyrstöt.
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Pariisin kuuluisin katu on tulvillaan luxus-liik-
keitä, mutta yllättävän paljon nähtävää löytyy 
myös autoihmisille. Sillä aikaa kun seuralainen 
tuhoaa matkabudjettia Pradan tai Cartierin liik-
keissä, voi seuraavaa autohankintaa hahmo-
tella Alfa/Fiat/Jeepin, Citroenin, Mercedeksen, 
Peugeotin tai Toyotan esittelytiloissa. Ja auto-
liikkeiden jälkeen kannattaa viivähtää hetki itse 
kadun varressa kiinnostavia ajoneuvoja bon-
gaten.

Champs-ÉlyséesChamps-Élysées
Teksti ja kuvat: Arno Seppänen

Renault esitteli mauk-Renault esitteli mauk-
kaan näköisen versi-kaan näköisen versi-
on Twizy sähköautosta. on Twizy sähköautosta. 
Takana Red Bull F1Takana Red Bull F1

C42 on Citroenin 
Showroom. Futuristisen 
rakennuksen sisällä on 
mm. liukumäki ylimmästä 
kerroksesta alas.

AMG GT
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Oheistuotteet liittyvät 
vahvasti automerkkien 
brändäykseen

Fiatilla kunnioitet-
tiin myös historiaa.
Fiat Dino Spider

Toyota TS020

Sehän on ihan 
kuin mun Lexus!

Autourheilumenestystään esitteli näyttävimmin Toyota
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Lauantain 13.6. kokoontumisajo 
Aboa Rally Storico (Kuvat 1-8)

Vuoden 2015 Concours d’Elegance al-
koi perinteiseen tyyliin yhteisajolla 13.6. 
pääsääntöisesti pitkin Kuninkaantietä Tur-
kuun. Kauniina lauantaiaamuna oli lähtö-
paikalle Haukilahden paviljongille kokoon-
tunut n. 50 urheiluautoa, näistä SccH:n 
autoja arviolta n. 20 kpl. Yhteisajeluun mu-
kaan lähti muutama Lamborghini, useam-
pi Ferrari, eri Porsche-malleja, sekä eri-
näinen määrä muita hienosti puleerattuja 
harrasteurheiluautoja. Tapahtuman läh-
dön henkeen sopi lisäksi kuin nakutettu-
na Haukilahden paviljongin rantaan park-
keerattu 60-luvun alun Riva Tritone, joka 
oli varmaan hienommassa kunnossa kuin 
uutena konsanaan.

Seuramme Tero Lehtiniemi sekä Art-
tu Toivonen antoivat ennen lähtöä hyvät 
ja selkeät nuotit ajajille, mutta kuinka ol-
lakaan, jo parin kilometrin jälkeen osa au-
toista lähti Kehä II:lta Helsinkiä kohti (al-
lekirjoittanut vaimonsa kanssa mukaan 

Kesäajelu Turkuun ja Concours Kesäajelu Turkuun ja Concours 
d’Elegance 2015, Harjattulad’Elegance 2015, Harjattula

Teksti: Kai Keituri
Kuvat: Kai Keituri, Juha Partanen ja Pasi Marjamaa

lukien). No, eipä hätiä, U-käännös Gra-
nin risteyksessä ja autoryhmä saatiin ka-
saan ja ajelu pääsi kunnolla käyntiin. Oh-
jelmaan kuului kahvipysähdys Fiskarsin 
ruukin alueella, paikka soveltui loistavas-
ti stoppiin ja siellä olleet siviilitkin pääsivät 
ihastelemaan autokaunottariamme. Mat-
kalla Fiskarsiin tuli taas kerran todettua, 
että nämä urheiluautomme saavat tässä 
kateellisten valtakunnassa teiden varsi-
en porukoilta vain ja ainoastaan peukkuja, 
paras positiivinen episodi oli tietyömiehen 
esittämä rocktanssi, kun ajoimme ohi!

Turussa osa porukasta kokoontui lou-
naalle Pinellaan ja sitten porukat ma-
joittuivat eri hotelleihin. Tapahtuman 
järjestäjä, Antti Wihanto oli järjestänyt 
mukavan illallisen oheisohjelmineen ra-
vintola Samppalinnaan. Vähän harmillis-
ta oli, että muutamat merkkikerhot olivat 
järjestäneet omaa ohjelmaa samalle il-
lalle; mielestäni tämän tapahtuman yksi 
mukavista anneista on nimenomaan se, 
että kaikki voivat kokoontua Antin vaival-
la järjestämiin oheistapahtumiin.

Sunnuntain 14.6. 
  päätapahtuma
Sunnuntain sääkään tihkusateineen 
ei onnistunut pilaamaan Concours 
d’Elegance päätapahtumaa, vaan sekä 
näytteille tuotuja autoja sekä yleisöä-
kin oli mukavasti. Tapahtuma oli 19. eli 
ensi vuonna voimme jännittää, järjes-
tääkö Antti jotain spesiaalia 20v. juhlan 
kunniaksi. Tänä vuonna tapahtumaan li-
säloistoa toi Lancian pohjoismainen ta-
pahtuma ja paikalle olikin kertynyt yli 60 
Lanciaa, joukossa muutamia keräilyhar-

vinaisuuksiakin, Aurelia, Flaminia jne. 
Näiden lisäksi Harjattulan kartanon nur-
mikoilta saattoi tietenkin bongata monia 
muitakin eksoottisia kärryjä, vaikkapa De 
Tomaso Panteran, Lamborghini Aventa-
dorin ja Murcielagon, eri Ferrari- ja Por-
sche-malleja, Lotuksia, MG-malleja, uu-
sia ja klassikko Mersuja, Maserateja ja 
Corvetteja, puhumattakaan lukuisista 
Alfoista ja Bemareista jne. jne. Silmän-
ruokaa siis riitti muuallakin kuin manne-
kiininäytöksessä, jossa esiteltiin Jukka 
Rintalan viimeisimpiä vaateluomuksia.

Jukka Rintalan muotinäytös
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Minulla oli ilo päästä lauantai-iltana kes-
kustelemaan koko tapahtuman Coupe-
sarjan voittaja-auton, Iso Grifon omistajan 
kanssa. Pokaalin siis pokkasi vaalean-
sininen Iso Grifo - kaunotar, joita on val-
mistettu vain vähän toistasataa kappalet-
ta, kerta kaikkiaan upea luomus; ansaittu 
palkinto! Kokonaisvoittajaksi tuli kuitenkin 
hienosti entisöity punainen Lancia Aurelia 
B24 Spider, vaikka omistajan mukaan en-
tisöinti on vielä hieman kesken.

Kiitokset kaikille tapahtumaan osallis-
tuneille SCCH:n jäsenille ja erityisesti
tietenkin Antti Wihannolle, joka vuo-
desta toiseen on jaksanut tämän hie-
non tapahtuman koota kasaan.

Lancia Aurelia B24
Spider palkittuna

Lamborghini Murcielago
ja Aventador, taustalla 
Bentley

Kaunis vanha Mersu
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Lamborghini Aventador 
ja Murcielago

Palkittu Iso Grifo 
edestä

Palkintotyttö ojentaa 
SccH-pystiä

Palkittu Iso Grifo

Lotus Esprit Turbo

Pasi Wirkkala 
jakoi SccH:n 
palkinnon
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Olimme kuulleet luotettavalta taholta, että 
kerhomme perustajajäsen Hans Nord-
ström (Hasse) oli täyttänyt kunnioitettavan 
lukeman pyöreitä. Koska Hasse kuuluu 
kesäisten torstain kerhoiltojen ”vakiokaar-
tiin” Haukilahdessa, päätimme hoitaa on-
nittelut sopivana hetkenä joku torstai. 
Jotta edes pieni yllätysmomentti säilyisi, 
pyysimme toisen kerhomme perustajajä-
senemme Leif Nylundin (Lefa) apua. Lefa 
suostuikin mielellään ”sopimaan tapaa-
misen” Hassen kanssa Haukilahdessa ja 
selvitysten jälkeen illaksi varmistui 2.7.

Kerhoilta 2.7. Haukilahdessa
– Hassen 70v. synttärit

Olimme tilanneet Cafe Mellstenistä il-
taa varten kahvitarjoilun ja pari maukasta 
kesäistä mansikkakermakakkua. Kahvi-
lan henkilökunta järjesti meille tilaisuutta 
varten sopivan tilan peräkabinettista. Tie-
simme että kaunis kesäilta toisi Haukilah-
teen runsaasti jäseniä, joten tilaisuudesta 
tiesivät Lefan lisäksi ainoastaan SccH:n 
hallituksen jäsenet. Säähaltija ei pettä-
nyt toiveitamme ja saimme lämpimän ja 
kauniin kesäillan, joka houkutteli paikal-
le lähes 20 jäsentä urheiluautoineen. Va-
litettavasti uimaranta ja venesatama hou-

kuttelevat tällaisella säällä 
myös paljon muita ihmisiä ja 
autoja. Urheiluautojen park-
keeraus riveihin, tai edes ko-
vin lähekkäin, tuotti pientä 
haastetta, mutta kaikki tulijat 
kuitenkin saivat autonsa park-
kiin. Pienen odottelun jälkeen saimme 
myös juhlakalun Hassen paikalle.

Puheenjohtajamme Arno Seppänen piti 
Hasselle pienen puheen ja luovutti pullon 
hänen ruskeaa lempijuomaansa kerhon 
Siipimutterein brändättynä. Kahvia ja kak-
kua nautittiin ja juttua riitti useassa pöy-
dässä, kuten yleensäkin torstain kerhoil-
loissa. Porukkaa oli kabinetin lisäksi myös 
kahvilan ulkoterassilla, jonne lopulta kaikki 
siirtyivät tarjoilujen loppuessa. Juttua riit-
ti tavalliseen tapaan kahvilan sulkemisai-
kaan asti, tai hieman ylikin.

Autokaluston osalta paikalla olivat mm. 
kolme Ferraria, useita Porscheja, muu-
tamia Jaggeja, muutama Sevenin joh-
dannainen ja Hassen Lotus Elan. Lefa toi 
paikalle upean Auburnin.

Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Hasse yllättyi 
saamastaan huomiosta

Puheenjohtaja Arno 
pitämässä onnittelupuhetta

Hasse leikkaa-Hasse leikkaa-
massa kakkuamassa kakkua

Päiväsankari Hasse 
tulossa
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Hieman saatiin 
rivistöä tehtyä 
terassin edustalle

Kakku ja kahvit 
maistuivat kaikille

Myös Wirkkalan Pasin 
oranssi Bond Bug löytyy 
urheiluautorivin reunasta

Autoja piti näin Autoja piti näin 
kauniina iltana park-kauniina iltana park-

keerata vapaisiin väleihinkeerata vapaisiin väleihin
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Auburn edestä

Auburnin 
ohjaamo ei 
jätä kylmäksi

Lefan upean Auburnin perä

Tuttuun tapaan 
kerhoillassa istuttiin 
myös kahvilan terassilla
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Kaksi vuotta sitten kirjoitin Siipimutteriin 
ensimmäistä kertaa järjestetystä Kumi-
pallo 4000:sta. Tuolloin 4-päiväiseen ajo-
tapahtumaan osallistui 9 autokuntaa ja 
kävimme Pohjois-Norjan Altassa. Tapah-
tuma on kasvanut nopeasti. Kesäkuun lo-
pussa 30 urheiluautokuntaa starttasi vii-
kon mittaiseen seikkailuun Flamingon 
pihalta auringon porottaessa pilvettömäl-
tä taivaalta. Aloitusaika- ja paikka olivat 
julkisia ja Auto-Outlet Helsingin järjestä-
mä näyttävä starttitapahtuma keräsi pai-
kalle runsaasti yleisöä.

Kolmas kerta Suomen huikeinta 
road trippiä

Tiedossa oli seitsenpäiväinen seikkailu 
joka päättyisi loppubileisiin Pietarsaares-
sa. Reitti sinne oli kaikille osallistujille ar-
voitus. Ensimmäisestä etappikortista pal-
jastui kohteeksi Fiskars, josta siirryimme 
kahvipaussin jälkeen letkassa muutaman 
kilometrin päähän kummallisen vanhan 
rakennuksen pihaan. Vierailun juoni selvi-
si kun rakennuksen sisältä paljastui 1341 
hevosvoimaa ja 28 000 newtonmetriä yh-
teen autoon ahdettuna – Suomalainen 
sähköauto Toroidion 1MW. Auton suunnit-
telija Pasi Pennanen esitteli meille projek-

tia samalla kun saimme tutustua autoon 
lähemmin. Letkamme jatkoksi Pasi ei kui-
tenkaan päässyt liittymään sillä aiempi ke-
vyt koeajo oli jo tehnyt selvää auton veta-
reista. 1MW:n kiihtyvyys tuntuu kuulemma 
pintakaasullakin irrottavan pään hartioista. 
Jatkoimme matkaa yhtäkkiä kovin vaati-
mattomalta tuntuvien bensiinimoottoriem-
me voimin kohti Turun satamaa, josta jat-
koimme nestekaasulla kulkevan Viking 
Gracen kyydillä Tukholmaan. Matkalla oli 
jo todettu osallistuja-autoja olevan moni-
puolisesti monelta mantereelta ja vuosi-

kymmeneltä. Laivalla tutustuttiin esittely-
kierroksen myötä jo vähän kuskeihinkin 
joiden vuosimallit oli katettu 90-luvulta elä-
keläisiin. Eteläisimmät osallistujat tulivat 
Teneriffalta ja pohjoisimmat Suomineidon 
käsivarresta Karesuvannolta. 

Toisena päivänä ajoimme Ruotsin kau-
niiden maalaismaisemien halki Norjan Lil-
lehammeriin. Matkalle mahtui jo pientä 
vastoinkäymistäkin kun valkoisten auto-
jen letkaamme vetäneen Ferrarin pohja-
levy jäi viistämään moottoritietä kiinnikkei-
den petettyä. Rautalangalla ja nippusiteillä 
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sinniteltiin jonkin aikaa mutta lopulta oli 
pakko hakea apua läheisestä maatalosta. 
Auto trukkilavojen päälle ”pukille”, pohja-
levy roskiin ja takaisin tien päälle muuta-
ma kilo keveämpänä. Vastaavien teknis-
ten haasteiden lisäksi järjestäjät tarjosivat 
osallistujille matkan aikana muutamia teh-
täviä ratkaistavaksi. Lillehammer-tee-
maan sopivasti yhtenä haasteena oli teh-
dä lumiukko. Täydessä hellekelissä tuo 
tuntui alkuun suht haastavalta mutta kohti 
Geirangeria ajaessamme löysimme lopul-
ta myös lumisempia maisemia. 

Geiranger on pieni turistikylä vuonon 
päässä ja UNESCOn maailmanperintökoh-
de. Vuonoon aukeaa yksi maailman par-
haista näkymistä, täällä kannattaa käydä!

Seuraavana päivänä jatkoimme hen-
keäsalpaavien teiden ja maisemien halki 
meren päälläkin kulkevan Atlantic Ocean 
Roadin kautta Trondheimiin. Reittivaihto-
ehtoja loppumatkalle oli tarjolla useampi, 
me valitsimme parin muun SccH-autokun-
nan kanssa paikallisten vinkistä useam-
man lauttamatkan ja paljon typötyhjiä mut-
kateitä sisältäneen upean pohjoisreitin. 

Viidentenä päivänä pyyhkäistiin Ruot-
sin halki Trondheimista Uumajaan. Pe-
rillä odotti vilkkaan opiskelijakaupungin 
perjantai-ilta eli hyvää harjoitusta monel-
le lauantaita ja Pietarsaaren loppubileitä 
varten. Pietarsaareen ajeltiin lauantaina 
Oulun Toripolliisin lounaan kautta sade-
kelissä ja virkavaltaa vältellen. Perillä 
odotti aurinkoinen keli, yleisötapahtuma 
drifting-näytösajoineen, illallinen rantara-
vintolassa ja palkintojenjako. Kumipallo 
4000 ei ole nopeuskilpailu joten palkinnot 
jaettiin mm. vuoden herrasmiestiimille, 

vuoden persoonalle (kuvassa) sekä lumi-
pallohaasteen voittajalle. 

Tänäkin vuonna matkaan mahtui ää-
rettömän hieno kokoelma erilaisia tilan-
teita, autoja, teitä, maisemia, persoonia 
ja paikkoja. Suosittelen tapahtumaa va-
rauksetta kaikille seikkailunhaluisille! Li-
sää infoa, kuvia ja videoita kannattaa 
tsekata osoitteesta www.facebook.com/
Kumipallo4000 jossa myös vuoden 2016 
ilmoittautuminen aikanaan aukeaa. 

Teksti: Sampo Muje
Kuvat: Sebastian Ratu
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90-luvulla SccH:n toimintaa värittivät ja ri-
kastuttivat yhteistyö muiden kerhojen, ku-
ten MG Car Club Finlandin, Jaguar, Alfa 
Romeo ja Corvette -kerhojen ja Historic 
Race Finlandin kanssa. Monet jäsenis-
tämme toimivat aktiivisesti myös muissa 
kerhoissa. Tätä vuosikymmentä varjosti 
Siipimutterin osalta tietty hiljaiselo. Lehti 
ilmestyi useimpina vuosina kaksi kertaa, 
mutta vuonna 1992 ei ollenkaan.

SccH:n 90-luku
90-luvun ensimmäisessä lehtileikkees-

sä vuodelta 1991 käsitellään vuoden kah-
den ratatapahtuman ohjelmaa ja kalustoa.
Toisessa leikkeessä vuodelta 1991 Tuo-
mo Saaristo kertoo oman MGB:nsä rata-
kokemuksista, rakentamisesta ja parante-
luista nopeampien rata-aikojen toivossa.

Vuoden 1993 ensimmäisessä jutus-
sa kerrotaan kerhon vierailusta Porsche 
Centerin tiloissa. Toisessa vuoden -93 
leikkeessä silloinen puheenjohtaja Mika 
Kaskinen kertoo akuutista vajeesta ker-
hon kassassa, joka johti rahankeruuseen 
pikkujouluissa, jotta tämä vuoden toinen 
ja viimeinen Siipimutteri saatiin painettua 

heti vuodenvaihteen jälkeen. Mika ilmoitti 
myös jättäytyvänsä pois kerhon vetovas-
tuusta seuraavassa vuosikokouksessa.

Vuoden 1999 ensimmäisen Siipimutte-
rin kansi julistaa SccH:n ja MG Car Club 
Finlandin kerholehtiyhteistyön alkami-
sesta. Teimme heidän kanssaan yhteistä 
kerholehteä vuosina 1999-2006.

 3eerrrrrrrrririr          31
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Viime talvena päätettiin ja kevätkesäl-
lä järjestettiin äitienpäiväajelu Kaakkois-
Suomeen 9.-10. toukokuuta. 
Tällä kertaa jätettiin osallistujille enem-
män omaa vastuuta majoituksen ja yh-
teisruokailun varausten suhteen. Timo 
Romberg oli suunnitellut ja aikataulutta-
nut reitin – ja jopa käynyt koeajamassa 
reitin etukäteen! 

Lauantaiaamuna starttasi kaksi pie-
nempää osaletkaa Helsingin Vuosaares-
ta ja Lahdesta. Kokoontuminen eli en-
simmäinen välietappi oli Koskenkylän 
Nesteellä, josta alkaen käynnistettiin var-

Äitienpäiväajelu 9.-10.5.2015
sinainen yhteisajelu itään päin yhtenä au-
toletkana. Yhteensä meitä oli (vain) kuusi 
autokuntaa menomatkalla Timon johdol-
la. Pyrimme menomatkalla välttämään 
valtateitä ja ajoimme pääosin mutkaisia 
vähäliikenteisempiä teitä pitkin. Etenkin 
yksi tieosuus oli positiivinen yllätys kaikki-
en mielestä. Lounastauon pidimme Vaali-
maalla Rajahovissa. 

Lauantain ja sunnuntain välinen yöpy-
minen oli hotellissa Lappeenrannan kes-
kustassa. Illallisen nautimme yhteisesti 
ja osan iltaa seurassamme vaikutti myös 
yksi paikallinen Alfa Romeo –harrastaja.

Sunnuntaina meitä ajeli viisi autokuntaa 
yhteiselle äitienpäivälounaalle säräateri-
aa nauttimaan Lemille ravintolaan nimeltä 
Säräpirtti Kippurasarvi. Siellä mm. mies-
kuoro lauloi äitienpäivän kunniaksi. Särä-
ateriassa pääosassa on siis lampaan liha 
ja sitä sai syödä niin paljon kuin jaksoi. 
”Turhia” vihanneksia ateria ei sisältänyt… 

Paluumatkakin toimi suurelta osin yhtei-
sajeluna. Minä en tällä kertaa autoillut, vaan 
nautin menomatkasta Heikin Porschen kyy-
dissä ja paluumatkan Tapsan Mersun kyy-

dissä. Kiitokset vielä heille molemmille, sa-
moin muillekin ja erityisesti Timpalle. 

Yleisesti ottaen kerhossamme toivo-
taan aika paljon yhteisajeluita, mutta 
usein miten niihin ei kuitenkaan osallistu-
ta samassa suhteessa vaan suhteellisen 
vähän. Niin tälläkin kertaa. Kuka tahansa 
jäsenistöstä muuten saisi järjestää ajelui-
ta tai muitakin tapahtumia, vinkki vinkki. 
Kivojahan nämä ovat.

Pasi Marjamaa 
Teksti ja kuvat

Koskenkylän kokoontuminen

Välietappi matkan varrelta 
lauantain menomatkalla

Äitienpäivän säräateria Säräpirtissä

Sunnuntaista jonoajelua tien päällä Timon johdolla
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SccH juhlii 40-vuotista historiaansa järjestämällä  
urheiluautonäyttelyn yhteydessä juhlaillallisen kerhon jäsenille ja yhteistyökumppaneille 

lauantaina 5.9.2015 klo 19:00 alkaen Ravintola Kaarteessa (Kaivokatu 3, Helsinki)

Ilmoittautuminen ja maksu:
Ilmoittautumiset sunnuntaihin 30. elokuuta mennessä Teppo Lehtiniemelle (Teppo.Lehtiniemi@scch.fi, p. 0400 841 461) tai Arno 
Seppäselle (Arno.Seppanen@scch.fi, p. 040 5011 227). Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat tai muut ruokailuun 
liittyvät toiveet. Varmistat osallistumisesi vuoden tärkeimpiin juhliin itsellesi ja seuralaisellesi maksamalla sunnuntaihin 30.8. 
mennessä 45 €/osallistuja SccH:n tilille FI8380001170302039. Laita viestiksi oma nimesi. Illallisen hinta ei sisällä juomia, juomat 
omakustannehintaan juhlatilan baarista.

KUTSU
Sports Car Club of Helsinki ry 

40-VUOTISJUHLAILLALLINEN 5.9.2015

Pukukoodi: 
Arkipukeutumista astetta tyylikkäämpi, esim. puku tai pikkutakki

Ohjelma: 19:30 Tervetuliaismaljat
20:00 Juhlaillallinen

alkuruoka
pääruoka

(mahdolliset juhlapuheet)
jälkiruoka
kahvi

Baari auki, vapaata seurustelua ja yllätysnumeroita?
23.00 Tilaisuus päättyy Ravintola Kaarteessa 
23.30 Viimeistään tässä vaiheessa siirrytään jatkoille...
Illallisen aikana ohjelmaa, mieslaulantaa, ynnä muuta!

www.scch.fi   www.facebook.com/scchry
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PESEMÄLLÄ AUTO PILALLE… 
Meillä kaikilla on erilainen näkökanta auton hoitamisesta tai 
ylöspidosta. Ei siis oikeastaan ole oikeaa tai väärää 
menetelmää eli on vain erilaisten tarpeiden ja päämäärien 
summa, miten haluamme ajoneuvoamme ylöspitää. 
Todelliset detailerit haluavat auton olevan aina ns. uuden 
auton luovutuskunnossa. Toisille riittää, kun se jollain lailla 
puhdistuu sateessa. Sitten loput käyttäjät ovat näiden 
kahden ääripään välistä. Tämä artikkeli on tehty niille,  
jotka haluavat pitää autonsa mahdollisimman puhtaana  
ja kiiltävänä pienellä vaivalla. 
 

Yli 25-vuoden aikana olen nähnyt ja kuullut monenlaisia 
tarinoita autonpesuista ja tekniikoista, sekä myös 
nähnyt miten moni on pilannut hienon uuden autonsa 
maalipinnan pesemällä sen itse omin käsin. Pahinta 
väkivaltaa autonsa maalipinnalle olen nähnyt tehtävän 
Kreikassa, jossa mies ”pesi” autoansa kuivalla 
katuharjalla ilman vettä. Tämä tietysti oli ääripään 
kokemus. Meillä rakkaassa kotisuomessakin olen ikävä 
kyllä liian usein törmännyt menetelmään, jossa 
välineinä ukin vanha sinkkiämpäri ja isältä peritty 

autonpesuharja, jonka kaikki karvat sojottavat erisuuntaan, kuin 80-luvun punkkarilla hiukset, sekä ämpäri 
täynnä äidiltä saatua tiskivettä. Pesu itsessään tapahtuu kastamalla harja ensin ämpärin 
tiskinpesuaineliuokseen ja nostamalla se sieltä suoraan auton katolle, jossa sitä liikutellaan pyörittävin liikkein 
kuivalla maalipinnalla. Välillä taas kastetaan harja ämpärissä ja jatketaan tätä samaa ”myllytystä” läpi auton 
katosta helmoihin asti. Lopuksi auto huuhdellaan heittämällä sankoon jäänyt pesuvesi auton katolle. Kuivaus 
tehdään sitten lopuksi jo edesmenneen isoäidin vanhalla kylpytakilla. Ehkä tuo edellinen kuvaus autonpesusta 
oli hieman liioiteltua, mutta varmaan tuli selväksi, miten normaali tee-se-itse-pesijä säästää kaikessa 
mahdollisessa. Lopputuloshan tässä välineiden ja kemikaalien säästämisessä on se, että auton ulkopinta 
vääjäämättömästi vaurioituu ajan kuluessa.                      

OIKEASTA ELÄMÄSTÄ 

Mieleeni muistuu yksi tapaus 90-luvun puolivälistä. Olin 
työmatkallani poikennut Forssassa autoliikkeen 
autonpesupisteeseen, jossa asiakas valitti alle vuoden vanhan 
tummansinisen autonsa maalipintaa. Syytä valittamiseen oli, 
vaikka syyttäjän kohde olikin väärä. Auton maalipinta oli todella 
julman naarmuinen, että ihan hirvitti. Minä tietenkin sain 
tehtäväkseni selvittää, mistä nämä naarmut olivat ryömineet 
maalipinnalle ja muoviosiin. Tiedustelin tietenkin ensin, että kuka        KYLLÄ TALVIPESUNKIN VOI UNOHTAA? 
on huolehtinut tämän auton pesuista? Omistaja ylpeänä kertoi, että hän on alusta asti itse pessyt autonsa 
käsin. Tiedustelin seuraavaksi millaisia kemikaaleja ja välineitä hän on käyttänyt? Omistaja kertoi toimineensa 
kokolailla yllä kerrotun menetelmän mukaan ja näytti vielä ylpeänä takakontistaan pesuharjaansa. Harja näytti 
siltä, että en olisi käyttänyt sitä enää edes lattianpesuun. No, juttelimme hetken näistä hänen menetelmistään. 

Onneksi hänellä oli julma vaimo, joka oli kasvattanut hänet nöyräluonteiseksi eli mies ymmärsi menetelmiensä 
seuraukset. 

MITEN OIKEAT PESUAINEET VOI LÖYTÄÄ?  

90-luvullakin oli paljon erilaisia pesuaineita ja tarvikkeita, mutta ei sellaista nettimaailman villiä-länttä, kuin 
nykyään on. Netissä risteilevät mitä ihmeellisimmät pesuaineet ja menetelmät. On todella paljon firmoja, jotka 
kehuvat kehittävänsä ja valmistavansa kemikaalit itse, mutta todellisuudessa vain etiketit ja pullot ovat itse 
suunniteltuja ja kehitettyjä.  

Vaikka itse saankin elantoni kemikaalikaupasta, niin kuitenkin koen tämän ammattini olevan enemmän 
harrastusta minulle, kuin työtä. Edelleen kierrän uteliaisuudesta eri alan messuilla ympäri maailmaa, sillä haluni 
on aina ollut tarjota parasta asiakkaillemme, koska itsekin arvosta todellista laatua. Tästä johtuukin, että olen 
valinnut kunkin erikoisalan tuotteet parhailta toimittajilta. Jokainen valmistaja on jollain alueella vahvempi ja 
toisella alueella heikompi, niin siksi ei voi turvautua vain yhteen toimittajaan kemikaaleissa. 

Meillä Presco Oy:ssä on neljä päätoimittajaa ja kukin on oman alansa huippua. Tehtaat ovat perheomistuksissa, 
mikä takaa laadun ja paremman yhteistyön, kuin jos firma olisi esim. vain kasvoton pörssiin kirjautuneen 
mattokutomon tytäryhtiö. 

1. Presta 
Presta-tuotteet on kehitetty automaalaamokäyttöön eli heidän 
täytyy kulkea aina maalipinnan hionta- ja kiillotusaineiden ja 
suojauksen, sekä laikkojen kärjessä, jotta voivat säilyttää 
asemansa maalaamopuolella. 
 

2. Ma-Fra 
Ma-Fra on erikoistunut erikoispesuaineisiin. Ma-Fra 
tuotteista löytyy sertifikaatteja pesuun, kuin pesuun eli 
lentokonevalmistajat vaativat omat hyväksynnät, niin kuin 
elintarvikesäiliön puhdistukseenkin tarvitaan omat. Ma-Fra kulkee omassa luokassa, kun puhutaan 
pesuaineiden tehosta ja laajasta tuotevalikoimasta. Touch-Free Wash on totisinta totta Ma-Fra 
perheen kohdalla! 
 

3. Malco 
Malco-tuotteet on kehitetty autofiksaamokäyttöön eli kun 
vaaditaan hyvää tulosta nopeasti. Malcon vahvuus on 
monipuolisuus ja nopea uudistuksellisuus eli uusia tuotteita 
ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti. 
 

4. Echelon 
Echelon Nano-maalien lasipinnoitteet ovat uuden sukupolven 
tuote eli kun halutaan suojata maalipintaa, ajovaloja, vanteita, 
laseja, maalaamatonta metallia tai nahkapintoja pitkäkestoisilla 
pinnoitteilla, niin silloin Echelon on omassa luokassaan laadun ja 
työn helppouden suhteen. 
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ESIPESU, TÄRKEIN PESU? 

Sitten pääasiaan eli auton pesemiseen. Jos halutaan pitää auto 
puhtaana ja kiiltävänä ympäri vuoden mahdollisimman pitkään, niin 
seuraavat tarvikkeet ja kemikaalit pitäisi löytyä autotallista: 

1. Painepesuri 
2. Pesuainelevitin 
3. Pesuhanska tai pesusieni 
4. Kuivauslasta 
5. Kuivausliinoja 
6. Esipesuaine 
7. Hoitoshampoo 
8. Vannepesuaine 
9. Pikiliuotin 
10. Hyönteisliuote 
11. Pihkanpoistoaine 

PESU 

1. Levitä laimennettu esipesuaine pesuainelevittimellä, jos 
mahdollista kuivaan ajoneuvon pintaan, aloittaen alaosista 
ja edeten siitä systemaattisesti ylöspäin, niin että koko auto 
kostuu esipesuaineesta.  

2. Aloita painepesu ajoneuvon alaosista, edeten 
järjestelmällisesti kohti yläosia. tasopintojen pesu aloita 
aina kauimmaisesta osasta, edeten itseäsi kohden. 

3. Jos vanteisiin jää jarrupölyä, niin sumuta niihin 
vannepesuainetta. 

4. Jos helmat tuntuvat karheilta, niin sumuta niihin 
pienpoistoainetta. 

5. Jos pienpoiston jälkeen helmoissa tuntuu karheutta, niin 
sumuta niihin vannepesuainetta, sillä se poistaa pinnoille 
kertyneen nastapölyn. 

6. Pese painepesulla erikoispesuaineet pois ja huuhtele sen 
jälkeen loput pesuainejäämät huolellisesti.  

7. Kastele pesuhanska tai pesusieni märäksi ja levitä siihen 
sopiva määrä hoitoshampoota. 

8. Aloita hoitoshampoon levitys ajoneuvon yläosista, edeten 
systemaattisesti alaspäin, niin että koko ajoneuvo tulee 
käsiteltyä. 

9. Jos pesuhanska tai sieni on hoitoshampoolevityksen jälkeen 
likaantunut, niin esipesua ei ole tehty oikein. 

10. Huuhtele hoitoshampoo mahdollisimman pienellä paineella 
pois ajoneuvon pinnasta, aloittaen yläosista. 

11. Kuivaa suurimmat vesijäämät ajoneuvon pinnoilta pois kuivauslastalla. 
12. Viimeistele kuivaus kuivausliinalla. 
13. Kuivaa lopuksi myös ovenvälit eri kuivausliinalla. 
14. Puhdista lopuksi pesuvälineet huolella. 

Suosittelemme seuraavia ammattilaisten käyttämiä tuotteita:  

1. Esipesuun Taxi XL, Ma-Fra Wash Self tai Ma-Fra Supermafrasol. 
2. Hoitoshampooksi Ma-Fra Car Wash Shampoo tai Presta Ultimate Shampoo 
3. Vannepesuun Ma-Fra Vanne- ja rengaspesu tai Presta Wheel & Tire Cleaner 
4. Pienpoistoon Ma-Fra Deca Flash tai Malco A&L Cosmoline 
5. Pihkanpoistoon Ma-Fra Puliresina 
6. Itikoiden poistoon Ma-Fra Killer 

Nyt sitten vain ihailemaan upeaa lopputulosta eli kyllä kaikki on helppoa, kun osaa ja on oikeat aineet ja 
tarvikkeet. 

Parhain autoterveisin ja Isot onnittelut 40 vuotiaalle  SccH:lle! 

Presco Oy / Markku Uotila 

www.presco.fi 

www.laatukemikaalit.fi 

www.facebook.com/prescofinland 

 

 

KYLLÄ TYÖKALUKIN SÄILYTTÄÄ KIILTONSA, KUN SITÄ PESTÄÄN OIKEILLA MENETELMILLÄ JA AINEILLA.(Kuvan 
Vito vahattu noin vuosi sitten ennen kuvan ottoa) 




