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Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus Siipimut- toltaan kuin järjestelyiltään kehuttu useisteri 3/2010
sa foorumeissa kansainvälisen tason tapahtumaksi, joten voimme olla lopputulokseen erittäin tyytyväisiä. Aina voi sajokausi alkaa tämän noa jos sitä tai tätä, mutta nyt näimme jo
lehden ilmestyessä olla että autoillamme ja tapahtumallamme on
ehdottomasti siellä pa- kiinnostusta. Se rohkaisee varmaankin
remmalla puolella. Ajo- meidät järjestämään näyttelyitä useammin
kelejä ja lämpötiloja ei ole tänä kesänä ja kuin vain juhlavuosien kunniaksi.
ajokautena tarvinnut ainakaan moittia, jos
ei nyt sitten omista tummaa ilmastoimaton- Tästä numerosta löytyy juttua ja raporttia
ta coupea, eli ihan kaikkia ei toki helle- Sports Car Exposta, Concours-tapahtukään voi miellyttää. Parasta kuitenkin on masta Kakskerrasta, sekä Ratapäivästämse tunne kun ollaan tienpäällä ajamassa me Alastarolla. Pääsemme myös vihdoin
kohti suunniteltua tai suunnittelematonta tutustumaan kolmen jäsenemme yhteistalpäämäärää. Ajokausi ei kuitenkaan ole vie- liin Helsingin Meilahdessa. Lisäksi jäselä loppu, kuten eivät kerhon tapahtumat- nemme Tapio Kiviniemi on kirjoittanut
kaan. Kerhoiltoja, cruising-iltoja ja kuu- hienon matkakertomuksen vierailustaan
kausitapahtumia on luvassa vielä monta en- AMG:n tehtaalla Saksassa kevällä 2010.
nen kuin urheiluautot täytyy peitellä talviu- Hieno vierailumme Jag-Finn Ky:n toiminnille tai ottaa työn alle isompia remontteja taan ja tiloihin tutustumisesta saa ansaitseajatellen. Viime pääkirjoitukseni alussa mansa jutun vuoden viimeiseen numeviittasin ”me tulemme taas”-teemalla sii- roon. Suunnitelmissa on edelleen julkaista
hen että miehet palaavat kotiin kesän auto- tänä vuonna viisi lehteä. Tuon viidennen
retkiltään taas sitten kun ajokausi päättyy. lehden kohtalo riippuu nyt täysin siitä
En tarkoittanut sillä sitä että Siipimutteri le- kuinka paljon ja kuinka nopeasti saamme
päilisi syksyyn saakka. Tarkoituksemme materiaalia kasaan suunniteltua historianuoli julkaista tämä vuoden kolmas numero meroa varten. Vanhoja Siipimuttereita ja
jo Ratapäivämme alla heinäkuun lopulla, kerhon muuta kirjoitettua arkistoa on hiemutta jutut jäivät odottelemaan, joten tästä man selailtu, mutta se suurin työ eli tarinumerosta tuli melkoisen tuhti lukupaketti nan ja muistojen kirjoitus on vielä
arkeen palaamisen vastapainoksi. Toivotta- kokonaan tekemättä. Hallitus kokoontuu
vasti viihdytte lehtemme parissa.
2. syyskuuta tutkimaan kerhon materiaalia
tarkemmin ja päättää jatkosta. Tarinaa ja
SccH on juhlavuotensa kunniaksi halunnut valokuvia otetaan edelleen mielellään vasantaa jäsenilleen elämyksellisiä tapahtu- taan. Historianumeron ilmestymisaika on
mia. Teimme huikean yhteisen ponnistuk- näillä näkymin loka-marraskuun vaihteessen järjestäessämme Juhlanäyttelymme sa. Jos kaikki menee suunnitelmien muSports Car Expon. Näyttelyä on niin kalus-
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kaan, saamme vielä vuoden loppuun, eli ”jouluksi kotiin” vuoden viimeisen lehden.
Vanhoja Siipimuttereita selatessani törmäsin perustajajäsenemme ja entisen puheenjohtajamme Hans ”Hasse” Nordströmin todella paksuun jäsenlehteemme 1/1980 kirjoittamaan puheenjohtajan palstajuttuun ”5 vuotta – auringonpaistetta ja pilvipoutaa”. Hasse
muisteli 30 vuotta sitten mitä viidessä vuodessa oli tapahtunut ja missä silloin oltiin.
Yllättäen samat asiat askarruttavat meitä vielä 35 vuoden olemassaolon jälkeenkin.
Aktiivien kerhon toimintaan ja tapahtumien järjestämiseen osallistuvien jäsenten määrä on varsin pieni. Kerhomme on edelleen toiminnallisesti Helsingin ympäristöön vahvasti painottunut. Lukekaa tuo Hassen juttu kokonaisuudessaan täältä lehdestä. Päätän
juttuni ajatuksella: ”Älä ajattele mitä kerho voi antaa minulle; mieti mitä minä voin antaa kerholle ja sen muille jäsenille”.
Aurinkoisia loppukesän ajokelejä toivotellen,
Jouni ”Jone” Vierimaa

Puheenjohtajan palsta

Ply Sports
aljon on tapahtunut edellisen Siipimutterin ilmestymisen jälkeen: 35v juhlanäytteCar Expo ja juhlat Presidentissä toukokuun lopussa, Concours Kakskerras-

sa kesäkuussa, ratapäivä Alastarolla elokuun alussa ja Jag-Finn vierailu vielä
elokuussa. Näiden välissä oli tietysti vielä kerhoillat ja cruisingit, joten tapahtumia on
riittänyt joka makuun. Toivottavasti te - jäsenet ja yhteistyökumppanit - olette ottaneet kaiken irti näistä tapahtumista.
Vuoden päätapahtuma Sports Car Expo vietiin läpi todella onnistuneesti ja henkilökohtaisesti tunsin tapahtumassa ja sen jälkeen ylpeyttä kerhostamme, joka todella antoi parastaan. Näyttelyssä kävi n. 1200 vierasta. Kävijöiden palaute itse tapahtumassa
ja jälkikäteen oli todella positiivista. Erityistä kiitosta sai autokalustomme monipuolisuus sekä itse näyttelyn järjestelyt ja ystävällinen palvelu järjestysmiehiltä ja lipunmyynnissä. Kuten totesin jo ennen näyttelyä, tuskin mikään muu kerho tai yritys saisi
vastaavaa kalustoa näytille kerralla. Jälkikäteen lueskelin myös Internetistä kävijöi4

den kommentteja erilaisilla keskustelufoorumeilla – sielläkin näyttelyämme hehkutettiin todella hienona tapahtumana. Se on meille todella hyvää ja ilmaista mainosta.
Lisäksi näyttelyn yhteistyökumppanit olivat todella tyytyväisiä. Näyttelyn ansiosta
saimme myös noin 20 uutta jäsentä, joten jäsenmäärämme kipuaa jo lähelle 200 jäsenen rajaa.
35v juhla Presidentissä oli myös hieno tilaisuus. Korkeatasoiset esitykset, maittava
ruoka sekä hyvä seura takasivat viihtymisen. Mielestäni illan kohokohta oli kuitenkin
se, kun clubin perustajat ja heti lähdöstä mukana olleet jäsenet muistelivat kerhon alkuaikoja. Olemmekin hallituksessa päättäneet kerhon historiikin teosta, ja ensimmäinen työsessio on 2.9 klo 14 Translinkin toimistolla (korkeavuorenkatu 22). Sinne
ovat kaikki kerhon historiaa tuntevat tervetulleita.
Johtuen Sports Car Expon ja 35v juhlien järjestelyjen työmäärästä, muut tapahtumat
ovat jääneet ehkä hieman lapsipuolen asemaan, mutta nekin ovat sujuneet hyvin ja
ratapäivillä oli lähes 40 autoa. Ratapäiviltä on tulossa kerhon Internet-sivuille kuvia,
joten käykää siellä katsomassa vauhdikasta menoa. Yhteistyökumppanimme Jag-Finn
yllätti jälleen elokuun kuukausitapahtuman ohjelmalla: Saimme nähdä 11 kertaisen
Suomen mestarin Joachim Hindrenin hätkähdyttävän Trial-esityksen. Lisäksi tarjoilut
olivat jälleen kohdallaan. Iso kiitos Jag-Finnille!
Tällä hetkellä hallitus järjestää loppusyksyn ohjelmaa. Suunnittelun/työn alla on mm.
ajokauden päättäjäiset lokakuulle, mikroautokisat marraskuulle ja pikkujoulut vuoden
päätteeksi. Nyt ohjelmaan on vielä mahdollista vaikuttaa, joten laittakaa emailia tai
soitelkaa hallituksen jäsenille, jos haluatte vaikuttaa loppuvuoden ohjelmaan. Muutenkin palaute kerhon ja hallituksen toiminnasta on tervetullutta. Omat yhteystietoni
löytyvät alta ja minulle saa soittaa koska tahansa.
Kerrankin Suomen kesä ollut niin aurinkoinen, että avoautolla on ollut ilo ajella – jopa niin aurinkoinen, että ilmastointiakin olisi välillä tarvinnut. Liian kuumasta ilmasta en kuitenkaan valita, koska se on harvinaista herkkua täällä peräpohjolassa.
Toivottavasti ajokelejä riittää vielä muutama kuukausi. Hauskaa syksyn jatkoa kaikille!
Urheiluautoterveisin,
Tero Nummenpää
Tel: 040-5212585
Email: tnummenpaa@gmail.com
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Sports Car Expo
SPORTS CAR EXPO 29.-30.5.2010
Yleiskuvaa näyttelystä.
ccH juhlisti 35-vuotisjuhlavuottaan elvyttämällä yhden vanhoista,
etten sanoisi muinaisista,
suosituista toimintamuodoistaan eli urheiluautonäyttelyn. Juhlavuoden
kunniaksi työ tehtiin perusteellisesti ja kaikki aikaisemmat ennätykset
ylittäen.
Tavoitteet asetettiin kunnianhimoisesti: yli 100 autoa ja 3000 kävijää. Kerhon jäsenkunnalla on tietysti ollut jotakuinkin aina yli sata autoa omistuksessaan, mutta niiden saaminen
liikkeelle, sekä henkisesti että fyysisesti, olisi melkoinen ponnistus. Kerhon
autot eivät lopultakaan lukua kokonaisuudessaan täyttäneet, mutta uskomattoman suuri osuus kerhon autoista oli näytteillä. Useampikin jäsen toi kolme autoa, ja muut kykyjensä mukaan. En tiedä kenenkään laskeneen jäsenautojen
määrää, mutta se oli joka tapauksessa kunnioitettava. Joku laski sunnuntaina,
näyttelyn toisena päivänä, autojen kokonaismääräksi 114 ilman paloautoja,
joita oli kaksi.
Siitä, missä kerhon jäsenten autot loppuivat, jatkoivat muut urheiluautoilijat ja
viimein yhteistyökumppanit. Kaikenmerkkisiä, -mallisia ja -värisiä
urheiluautoja oli näytillä, mutta
luultavasti hienoin jännite vallitsi
kahden lokinsiipi-Mersun välillä,
olihan toinen upouusi SLS AMG
Suomen ensiesittelyssään ja toinen
alkuperäinen 300 SL. Lasse Staf-
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Ferrareita....
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fansilla lienee ollut merkittävä rooli
SLS:n saamisessa näyttelyyn, kun taas
Timo Luotsi houkutteli SL:n Triangle
Motorsin suojista. Jäsenten arvovaunuista eri suuntauksia edustivat Lennart Haajasen Bugatti type 35A ja Juha Liukkosen
Studebaker Avanti, noin vain ihan esimerkkeinä.
Alkuperäinen MB 300 SL
Järjestelytoimikunta koostui noin meikäläisen katsantokannassa keskimäärin nuorista jäsenistä, mutta juuri heillä, työ- ym. yhteyksien kautta, olikin parhaat edellytykset hoitaa
näyttely arvoisiinsa puitteisiin. Niinpä itse näyttelytila, yksi kerros Teppo Lehtiniemen työpaikan parkkihallia
Vallilassa, oli toisaalta valtaisa,
mutta toisaalta juuri sopivan kokoinen kaikille autoille. Tilaa oli esim.
valokuvaukselle, ja tätä käytettiinkin ahkerasti hyödyksi. Yksi haitta
oli, että vain yhden teleoperaattorin
yhteydet toimivat hallissa. Katosta
paikoitellen tippuva vesi on hyvin
aggressiivista ja vaati autojen sijoittamista niin, ettei se nyt ihan läpi
Uusi AMG SLS
porautuisi.
Tällaisen, kohderyhmän kannalta käytännössä ensimmäistä kertaa järjestettävän näyttelyn markkinointi on vähintäänkin ns. haastavaa ja johtaa helposti
"liian vähän, liian myöhään"-vaikutelmaan. Iskelmä-radiossa esitetyt mainokBugatti type 35A
set tulivat kyllä hyvään aikaan ja
mainittiin mielestäni yllättävänkin usein
tiedon alkulähteinä. Kerhon jäsenten autoihinsa liimaamat tarrat toimivat myös
ilmeisen hyvin. Kerhon järjestämiin promootiotilaisuuksiin en pystynyt osallistumaan enkä kuullut kenenkään niistä
näyttelyssä puhuvankaan. Erikokoisia
julisteita jäi itse näyttelyyn varsin paljon, kun niiden olisi pitänyt olla jo sil8

loin loppuun jaettuina. Juliste oli
kyllä hyvä.
Autonsa mahdollisesti näyttelyyn
tuonut rivijäsen jäi kaipaamaan, jos
ei nyt kiitosta, mutta kuitenkin jotakin palautetta näyttelyn onnistumisesta. Urkkimani tiedon mukaan
kävijämäärä ylitti break-even-pisteen, joten kerho sai tapahtumasta
voittoakin. Olen kuullut kävijämääräksi
Ford GT 40 Replica
1200 maksanutta, jolloin yli 400 vapaalippulaista nostaisi koko määrän yli puoleen tavoitellusta kolmestatuhannesta,
mikä olisi erittäin hyvä saavutus. Huhua toistaiseksi kuitenkin kaikki. Muutoin
järjestelytoimikunta teki uskomattomasti työtä onnistuen siinä peräti hyvin.
Sama sitten ensi vuonna tai viiden tai sitten kolmenkymmenenviiden vuoden kuluttua...
Kalevi Leppä
Kuvat: Jouni Vierimaa ja Jukka
Kaitala
Audi R8 sekä Tia ja Mailis.

Historic Race Finlandin osastoa...
Lotus rivistöä...
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CSC D'E
Classic Sportscar Concours d’Elegance 20.6.2010

Surheiluautoilijoiden
ccH osallistui jälleen kerran nyt jo
”pyhiinvaellus-

kohteeksi” muodostuneeseen Classic
Sportscar Concours d’Elegance tapahtumaan Turun Kakskerrassa. Tapahtuma järjestettiin nyt 14. kertaa.
Sunnuntain näyttelypäivää vietettiin
taas aurinkoisessa kesäsäässä, kun se ti Vanhaa Kuninkaantietä pitkin Inkooviime vuoden epäonnenluku oli jätetty seen lounaalle Sågeniin ja sieltä
taakse.
edelleen mutkatietä kohti Kakskertaa.
Matkassamme oli tällä kertaa kymMatkaan lähdettiin tuttuun tapaan jo menkunta autokuntaa. Olimme onnislauantaina. Tänä vuonna tapahtumaan tuneet houkuttelemaan useita vastaliitetyn kokoontumisajon Rally Storico liittyneitä uusia jäseniä mukaamme tuAboan lähtöpaikka oli siirretty sen pe- tustumaan porukaan ja viettämään viirinteiseltä lähtöpaikalta Bembölen Kah- konloppua kanssamme. Sågenin louvituvalta Sipoon Paippisiin. Tämä naspöytä oli jälleen maittava hinta-laasiirto aiheutti hieman jäsenistömme ha- tusuhteeltaan, puhumattakaan ala carjaantumista, sillä SccH:lla oli oma start- te-listan kohtuuhintaisista herkuista.
ti Bembölestä. Ohjelmaamme kuului jo Matka Inkoosta kohti Kakskertaa ajetmeille useammalta kesältä tuttu ajoreit- tiin hienoisessa vesisateessa, mutta se
ei juuri matkantekoa haitannut.
Kakskertaan Harjattulan kartanoon
saavuttuamme vuorossa oli majoittautuminen ja hetki Ruotsin prinsessa Victorian häähumun seuraamista televisiosta iltajuhlaan valmistautuessa.
Tapahtuman organisaattori Antti Wihanto oli järjestänyt tapahtuman ilta10

Aston Martin Coupeluokan voittaja.

juhlan nyt toista kertaa peräkkäin
TuSCAn näyttävään kotipesään Varikkomakasiineille Turun keskustaan.
Puitteet ja järjestelyt olivat huippuluokkaa niin maittavan aterian kuin
ohjelmankin suhteen. Ruokapuolesta
vastasi toisena vuotena peräkkäin tvkokki Aki Wahlmanin Rocca-ravintola.
Sunnuntain näyttelypäivä valkeni odotetusti kirkkaana ja luvassa olikin autojen pesu ja huuhtelu ajopäivän
vesisateen roiskeista, ennen autojen
ajamista paikoilleen näyttelykentälle.
Meille oli varattu varsin mukava paikka näyttelykentän yläosasta kivimuurin etupuolelta. Jäseniämme saapui
Kakskertaan lisää paikalle kohtuullinen joukko vain sunnuntain näyttelyä
varten. Osa autoistamme kuitenkin
tuttuun tapaan ”varastettiin” koristamaan mm. MB:n ja Lotuksen osastoja.
Tällä kertaa SccH oli mukana tapahtumassa hieman näyttävämmin, sillä
olimme varanneet 35-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi oman erikoispalkinnon jaettavaksi näyttelyn yhteydessä.
Palkintomme kriteereiksi asetettiin Urheiluautolistamme kriteerit täyttävä
kilpasarjan ulkopuolinen harrasteauto,
joka olisi vielä suhteellisen hyvin jokaisen autoharrastajan hankittavissa
hintansa puolesta. Itse palkinto oli hyvin autoharrastamista kuvaava pysti,
josta löytyy mäntä, kiertokanki, vauhtipyörä/rengas ja sytytystulppa. Jalustasta löytyy laatta johon on kaiverettu

Renault Alpine V6 palkittuna.

SccHpysti palkintopöydällä.

Jaguar XK120, Jaguarpalkinnon voittaja.
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SccH:n autoja...

Alvis Barson Special, avoluokan
toinen.

teksti: ”Concours d’Elegance 2010 Special
Prize by Sports Car Club of Helsinki”. Allekirjoittanut toimi palkintoraatimme puheenjohtajana ja palkinnon esittelijänä.
Raatiin kuuluivat jäsenemme: Tapio Kiviniemi, Kalevi Leppä, Jukka Ollikainen ja
Pasi Wirkkala. Vajaan tunnin näyttelyalueen kiertämisen ja autoihin tutustumisen
jälkeen olimme valmiit tekemään päätöksen. Pienen keskustelun jälkeen kaikki olivat lopulta samaa mieltä, että tämä olisi se
paras kierroksen aikana valitsemistamme
kolmesta finalistista. Kuvankaunis ja alkuperäiskuntoinen, kirkkaanpunainen Renault
Alpine A310 V6 teki meihin vaikutuksen jo kierroksemme alussa. Palkintomme jaettiin ensimmäisenä
ennen varsinaisen kilpasarjan palkintojenjakoa.
Varsinaista kilpasarjaa hallitsi tällä kertaa juhlavuottaan viettävä Aston Martin. Upeita ja todella kauniita
yksilöitä olikin saatu näyttelyvieraiden ihailtavaksi.
Paikalla oli useita sellaisia yksilöitä, joita ei juuri liikenteessä kohtaa. Merkin autot palkittiin Coupe-luokan ensimmäisellä ja toisella palkinnolla. Lisäksi
avoautoluokan ensimmäinen, ja samalla Best of the
Show, sekä Aston Martin- palkinto annettiin Ruotsista tulleelle kauniille grafiitinharmaalle roadsterille.
Etukäteen himoitsemamme Lotus-palkinto ei valitettavasti tullut kerhomme autolle, vaan palkinnon vei
kirkkaanpunainen, loistokuntoinen Lotus Esprit Turbo S3.
Teksti: Jouni Vierimaa
Kuvat: Jouni Vierimaa ja Hans Seitz

MB 230 SL vm 1970, Avoluokan
kolmas.
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Alastaron Ratapäivä
Ratapäivä Alastaro 1.8.2010

Tmoottoriradalla,
ämänkertaista kerhomme Ratapäivää vietettiin viimevuotiseen tapaan Alastaron
josta olimme vuokranneet radan koko päiväksi käyttöömme. Rataaika klo 10-20 riittää suuremmallekin porukalle ajohalujen tyydyttämiseksi.

Yritimme jälleen järjestää viime vuotiseen
tapaan koko viikonlopun tapahtuman, jolloin olisimme ajaneet yöksi lähemmäksi rataa ja tehneet lauantaina vierailun joko
TuSCAn tallille tai Triange Motorsiin. Loma-aika ilmeisesti verotti kiinnostusta ja ennakkoon ilmoittautuneita niin paljon että
päätimme pitää tapahtuman yksipäiväisenä.
Sunnuntain yhteislähdöllä Bembölen Kahvituvalta matkaan lähti reilut 10 autokuntaa.
Saman verran kerhon jäseniä (allekirjoittanut mukaan lukien) saapui suoraan radalle
omia teitään kesämökeiltään tai kerhomme muilta paikkakunnilta. Tapahtumaan oli
kutsuttu mukaan autoja ja jäseniä Corvette Club Finlandista ja Jaguar-kerhosta. Lisäksi mukaan kutsuttiin muita tuttuja kuskeja. Radalla ajoi päivän mittaan noin 40
autoa, joten niin katseltavaa kuin kuunneltavaakin riitti jokaiselle sen ajamisen lisäksi.
Sään jumalat ja jumalattaret olivat tällä kertaa
meille suosiollisia ja sää oli mitä mainioin aurinkoinen, mutta sopivan kevyellä tuulella lisättynä, eli tukalankuumaa ei ollut edes
pienikorisissa
coupeissa. Nopea opastus radalla käyttäytymiseen ja turvaohjeisiin puheenjohtajamme
Teron pitämässä ohjaajakokouksessa, ja ratamaksun maksamisen jälkeen radalle. Sovittiin että ensimmäinen 30min on varattu
14

vähemmän kokeneille ratakuskeille rataan
tutustumista varten max. 80 km/h nopeudella
ajaen. Sen jälkeen sai ajaa vapaasti omaa haluamaansa nopeutta. Radalla kävi perinteisten katulaillisten urheiluautojen lisäksi myös
BMW Endurance-auto ja Historic Formula
Junior, malli ”Eltsu”. Jälkimmäisestä voisin
todeta että kyseessä on erittäin kaunis yksilö,
joka edustaa kunnialla oman aikansa ja luokkansa kilpureita. Kiitokset Mosse ja Jouko Heurlinille sen tuomisesta meille
näytille !
Kerhomme autotkin pitivät hyvää vauhtia radalla ja aikojakin hieman tavoiteltiin. Yritystä riitti monilla sinne auton ja
miehen rajoille saakka, mutta pieniä
spinnauksia lukuunottamatta mitään
muuta ei sattunut. Lähes kaikki olivat
saaneet ajamisesta tarpeekseen jo ennen
klo18, joten silloin rataa kiersi enää pari innokkainta.
Toimin itse Alastarolla lähinnä kameran takana ja olin useamman kaverin kyydissä,
kun oma Possuni ei ollut siinä kunnossa
että olisin uskaltanut sillä revitellä. Todella kivaa oli siitä huolimatta, suuret
kiitokset kaikille minua kyydittäneille jäsenillemme! Special Thanks to Grant
for very close to the edges driving ! Valokuvia otin erittäin paljon pitkin päivää.
Joitakin on tämän jutun ohessa ja enemmän löytyy sitten web-sivujemme Kuvagalleriasta. Jos joku haluaa oman autonsa
kuvia itselleen, niin yhteyttä voi ottaa niin sähköpostilla kuin puhelimitse.
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa
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Radalla nähtyjä autoja...
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Anssi Ennevaara / puh. 040 578 8822
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Talliesittely
Jäsentemme yhteistalli Helsingin Meilahdessa

Pesittelemään
ääsemme vihdoinkin Siipimutterissa
jäsentemme autotalleja ja
talvisäilytyspaikkoja. Pelin päätti avata
Christer Nylundin, Lars-Olof Staffansin
ja varapuheenjohtajamme Teppo Lehtiniemen hallinnoima talli Helsingin Meilahdessa. Talli sijaitsee aika lailla
keskustassa, eli vain muutaman sadan
metrin päässä pääkatu Mannerheimintieltä.
Talli sijaitsee vanhan, 40-luvulla rakennetun, kerrostalon pohjakerroksessa. Tilat on
alunperinkin suunniteltu autotalliksi, joten sisäänkäyntinä on kaksi riittävän leveää
ja korkeaa ovea. Nykyisin ovina on helppokäyttöiset nosto-ovet, jotka asennettiin
reilu vuosi sitten kun vuokrasopimus tehtiin. Edelliset ovet olivat puurakenteiset ja
huonokuntoiset, joten ne oli syytäkin vaihtaa. Säilytystilaa tallissa on tällä hetkellä
8:lle autolle ja muutamalle moottoripyörälle, neliöitä löytyy noin 90. Tallin takaosan sivulla on lisäksi erillinen noin 20 m2:n suuruinen tila, johon on oma erillinen
sisäänkäynti rakennuksen kellarikäytävältä. Tämä tila on autotallin puoleisesta
päästä matalampi. Tilan suhteen pojilla oli jo ajatuksia sen muuttamiseksi
parin lisäauton säilytykseen sopivaksi, mikäli tilaa ei saada vuokrattua
erikseen muuhun käyttöön.
Autotalli on kunnostettu sisäpuolelta
täysin vuosi sitten, joten pinnat olivat
erittäin siistit kaiken tasoituksen ja
maalauksen jälkeen. Seinillä on koristeena eri automerkkien kehystettyjä
mainosjulisteita. Seinältä löytyy myös Porschen Fall of Fame taulu, jossa on myös
kaksi tuttua suomalaista; rallicrossin kolminkertainen euroopan mestari Matti Ala18

mäki ja kerhomme perustajajäsen Leif
Nylund. Tässä vaiheessa loppukesää talli
on vielä varsin tyhjillään. Talvea tässä tallissa viettävät jäsentemme urheiluautoista
ainakin: Maserati Mistral –67, Ferrari 308
GTS QV –84, Porsche 911 Carrera Cabriolet –84, Porsche 911 Carrera 4 –91,
Morgan +4 Roadster -57 ja Renault Sport
Spider –97. Mitään järjettömän suuria remontteja ei autoille tallissa pysty tekemään, mutta kahden erillisen oven ja suhteellisen väljän sijoittelun ansiosta tallista voi pienellä vaivalla ajaa ulos koska vain 4-6
siellä olevista autoista, joten talli on mitä mainioin käyttöautotallikin.
Kuten alussa totesin tämä juttu on
pelinavaus toivottavasti pitkälle
juttusarjalle jossa esitellään niin jäsenten talleja kuin kalustoakin. Tepon ja Chrisun kanssa oli mukavaa
jutella vähän toista tuntia niin autoista kuin muustakin, joten tarinaa
tähän juttuun olisi ollut helppo kirjoittaa enemmänkin. Tästä jutusta
tuli varsin faktapitoinen selvitys
asiaan. Uudet tallit ja autot synnyttävät varmasti erilaista tarinaa, joten haastattelupyyntöjä otetaan mielellään vastaan.
Mainittakoon vielä että tämä juttu tullaan julkaisemaan myös kerhomme web-sivuilla ehkä hieman laajemman kuvamateriaalin kera, sillä lehtemme koko rajoittaa
hieman kuvien määrää ja kokoa.
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa
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AMG:n tehtaalla
Vierailu AMG:n tehtaalla Saksassa

M
ERCEDES-lehdessä 1/2010 oli ilmoitus: ”Lähde ikimuistoiselle koea-

jomatkalle AMG-tehtaalle Saksaan.”
Allekirjoittanut ilmoittautui välittömästi lehden ilmestymispäivänä, mutta vastaus oli: ”Kiintiö on täynnä, ei
mahdu enää.” Muutaman viikon kuluttua kuitenkin ilmoitettiin, että mukaan mahtuu sittenkin. Eli ei muuta
kuin menoksi !
Kokoontuminen oli 4.5.2010 klo 05.45 Helsinki-Vantaalla, jossa Vehon edustajat Antti Mörö ja Pauli Eskelinen toivottelivat matkalle lähtijät tervetulleiksi.
Perillä Stuttgartin lentoasemalla meitä odotti AMG-kyltillä varustettu bussi,
joka kuljetti ryhmämme (30 henkeä) ensimmäiseen kohteeseen, joka oli
Mercedes-Benz-museo, joka tällä hetkellä tunnetaan nimellä Mercedes-maailma. Aluksi meille tarjottiin hieno lounas jonka Menu painettu hienosti Mersun
hopeanharmaalle kiiltopaperille. Totta kai, kuinkas muuten. Opastetun kiertokäynnin aikana saimme mittavan läpileikkauksen MB-tuotteiden kirjosta alkaen syntyhetkistä aina nykypäivään asti. Lisäksi museossa oli
teemanäyttelynä todella mittava kalusto Fl- ym. kilpa- ja urheiluautoja eri aikakausilta. Iloisen illanvieton jälkeen
menimme ajoissa yöpuulle, koska
seuraava päivä oli tuleva AMG-autojen koeajopäivä.
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Aamun valjettua ryhmämme kuljetettiin pieneen Affalterbachin kylään,
jossa AMG:n tehdas nykyisin sijaitsee. Syntysijat AMG:lle sen sijaan
luotiin Großaspachin kylässä, pienessä myllyssä, jossa ensimmäiset moottorit ”tuunattiin”. Tällä hetkellä

AMG-tehtaalla on noin 1000 henkilöä, joista 75% on insinöörejä. Tehdas on
100 %:sesti emoyhtiö Daimler AG:n tytäryhtiö. Tervetuloseremonioiden jälkeen ryhmä jaettiin kahteen osaan. Toiset lähtivät tehdaskierrokselle ja toiset
ajamaan. Ajoautoina oli tosi hieno rivistö tuliteriä AMG-autoja, kuten: C63
AMG, C63 TAMG, E63 AMG, E63 TAMG, SLK55 AMG, SL63 AMG, SL65
AMG, S63 AMG, S65 AMG, ja lippulaivana tietenkin tuo uudestisyntynyt
SLS AMG, eli lokinsiipi.
Pareittain sijoittauduttiin autoihin ja ideana oli, että Kaikki saivat ajaa kaikkia
malleja. Autoihin jaettiin ”kartanlukijalIe” hienot kansiot, joista kävi ilmi kyseisten autojen tekniset tiedot, matkareitti karttapohjana, sekä tietenkin saksalaisella tarkkuudella laadittu minuuttiaikataulu reitin eri vaiheista, kuin myös
henkilöhistoria tehtaan omista koeajohenkilöistä, jotka lähes kaikki ovat entisiä tai nykyisiä kilpa-ajajia. Letkassa ajettiin ja johtoautossa tehtaan kuljettaja
antoi radiopuhelimella tulkin välityksellä autoihin erilaisia ohjeita ja neuvoja.
Milloin oltiin erittäin mutkaisilla teillä, joilla sai tuntumaa ohjauksesta ja kaarreominaisuuksista. Erilaisilla tieosuuksilla kokeilimme alustan eri jäykkyysasetuksia, joita pystyi vaihdekepin vieressä sijaitsevasta nupista säädellä.
”Baana-osuuksilla” pääsi hienosti nauttimaan 457-612 hevosvoiman antamasta vauhdin hurmasta. Lokinsiipeä lukuun ottamatta, kaikkien autojen nopeus
oli Saksan autoteollisuuden yhteispäätöksellä rajoitettu 250 km/h. No, lokinsiivellä kun hieman jättäytyi letkasta ja sitten polkaisi usvaa putkeen, niin 280
km/h oli herkässä.
Jos nyt jotain kommenttia ja mielipidettä voisin tässä mainita, niin kahta ääripäätä edustivat S65AMG, jossa on 612 hv:n V12-moottori, ja vääntöä kuin
pienessä kylässä. Auto oli erittäin hiljainen kovassakin vauhdissa. Kyyti oli
kaiken kaikkiaan hienostunutta ja tosi miellyttävää. Toinen ääripää oli mielestäni SLS eli lokinsiipi, jossa oli erittäin kova alusta ja kovat renkaat.
Nämä yhdessä tekivät autosta täysin "rata-automaisen". Rata-automaisuutta korosti vielä melko kova
melutaso sekä konehuoneen puolelta, että pakoputkista. Lisänä vielä
hammastankomaisen tarkka ohjaus.
Jonkinlaista keskivertoa mielestäni
edusti SL63 AMG. Siinä oli yhdistettynä aimo annos mukavuutta ja
21

äänettömyyttä ja 6,3L (525 hv:n)
moottorista löytyi kyllä potkua. Kaiken kukkuraksi se on avoauto. Siinä
oli tietystä syystä jotain tuttua.
Mainittakoon vielä, että AMG-tehtaan puitteissa toimii AMG Driving
Academy niminen ajokoulu, jossa
emotehtaan kilpa-/koeajajat opastavat asiakkaita ajamisen salaisuuksiin,
joko asiakkaan omalla autolla tai sitten Academy:n kalustolla. Jos sinulla
on kiinnostusta ko. oppilaitokseen, niin yhteystiedot ovat seuraavat:
AMG Driving Academy
Daimlerstrasse 1
71563 Affalterbach
Hotline +497144302-575
amg-driving-agademy@daimler.com
www.mercedes-amg.com
Tehdaskierroksella saimme itse todeta sen, mistä aina on juttuja kuullut, eli toden totta yksi mies tosiaan kokoaa koko AMG-moottorin alusta loppuun ja jokainen kiinnitettävä osa dokumentoidaan viivakoodisysteemillä tehtaan
tiedostoon. Tehtaan kolmannessa kerroksessa koottiin V12-moottorit ja kakkoskerroksessa V8-moottorit. Lopussa on koekäyttö ja testaus, jonka jälkeen
pakkaamoon, josta moottorit lähetetään kokoonpanotehtaalle eri puolille Saksaa. AMG-tehtaalla valmistetaan ainoastaan moottoreita, ei siis autoja. Meille
esiteltiin myös muutososasto, jossa
asiakkaan lukuun tehtiin yksilöllisiä
muutoksia toivomuksien mukaan.
Esimerkiksi panssaroituja malleja,
erilaisia sisustuksia, pidennettyjä
koreja, ym., ym., ym.
Mercedes-Benz-tehtaillehan ollaan
kautta aikojen tehty retkiä jos minkäkin nimikkeen merkeissä, mutta
tämä oli kaiketi ensimmäinen ryh22

mä, joka sai tutustua AMG-tuotantoon
ja -tarinaan. Kiitokset siitä matkan järjestäjille sekä Antille ja Paulille, jotka
asiantuntijoina ja hauskoina seuramiehinä käytännössä toteuttivat ko. matkan.
Teksti ja kuvat: Tapio Kiviniemi, Pori
MERCEDES-AMG:n "tarina" pähkinänkuoressa (julkaistu Mercedeslehdessä)
”Mercedes-AMG on Mercedes-Benzin
suoritustehoisimpien automallien valmistaja, jonka Mereedes-Benz osti itselleen vuonna 1999. Aiemmin yhtiö
toimi itsenäisenä pelkästään nimellä
AMG vuodesta 1967 lähtien. Yhtiön
perustivat Hans Werner Aufrecht ja Erhard Melcher ja yhtiön AMG tulee sanoista Aufrecht Melcher Großaspach.
Viimeinen kirjain saatiin Aufrechtin
syntymäkaupungin Großaspachin nimestä. Alunperin yhtiö perustettiin kehittämään kilpa-autojen moottoreita.
Läpimurtonsa se teki vuonna 1971 järjestetyssä 24-tunnin kisassa Spa
Francochampsin radalla, jossa sen
valmistama MB 300 SEL 6.8 AMG
voitti. Tämän jälkeen AMG oli laajalti tunnettu ja yhtiö alkoi kasvaa.
Vuonna 1978 muutettiin suurempiin
tiloihin Affalterbachiin ja vuonna
1985 avattiin toisen tehdas ja palkattiin 100. työntekijä. Vuoden 1990 lokakuussa Mercedes ja AMG olivat jo
solmineet yhteistyösopimuksen, jos-

sa ne sopivat henkilöautojen kehitystyön, valmistuksen, myynnin ja
huollon tapahtumisesta läheisessä yhteistyössä. Sopimus avasi AMG:lle aivan uusia mahdollisuuksia, kun sen
malleja alettiin myydä MercedesBenzin jälleenmyyjäverkoston kautta.
Ensimmäinen tämän sopimuksen perusteella syntynyt malli oli C 36
AMG, joka esiteltiin vuonna 1993. Se
oli rakennettu AMG:n "One Man, One
Engine" -periaatteen mukaisesti. Mallia valmistettiin yhteensä 5000 kappaletta, aina vuoteen 1997 asti. Pian
avattiin myös kolmas tehdas ja työntekijöitä oli jo 400. AMG-Mersut ovat
näkyvästi esillä myös Formula 1:n
MM-sarjassa. SLK 55 AMG mallia on
vuodesta 2004 lähtien käytetty virallisena turva-autona ja C 55 AMG -farmaria lääkintäautona. E-sarjan autoa
käytettiin ensimmäisen kerran lääkintäautonajo vuonna 1984. MercedesAMG valmistaa Mersujen lisäksi
moottoreita Pagani Zonda-superautoon.”
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