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Siipimutteri

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 urheiluautoharrastuksen
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 hallituksen.
Päätoimittaja: Jouni Vierimaa,
p.040-723 8806
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.
SccH:n kerhotunnuksia on saatavilla
seuraavasti:
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Kansikuva: BMW 3.0 CSL 1975 Art Cars,
taitelijana Alexander Calder,
kuvaaja Pekka Niskanen

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Pääkirjoitus
– Siipimutteri 4/2012
Jälleen
kerran
on aika vuoden
viimeisen Siipimutterin. Töiden
suhteen taitaa jokaisella, kuka vielä työelämässä ahertaa, olla se vuoden kiireisin aika käsillä tai jopa edessäpäin. Nyt
otetaan miehestä ja naisesta mitta ja se
viimeinen puristus irti. Vuoden viimeinen
kuukausi sinetöi koko vuoden työn ja mittaa saavutuksemme niin rahassa kuin yksityiselämänkin puolella. Urheiluautoilun
suhteen nyt on sopiva hetki miettiä omia
kevään ja kesän suunnitelmiamme ja niiden toteutumista ajokauden aikana. Tuliko autolla ajettua tarpeeksi? Oliko kerhollamme tarjolla niitä aktiviteetteja mitä
kaipasit? Tuliko osallistuttua tapahtumiin
ja käytyä kerhoilloissa? Listasin tuohon
muutamia omassa päässäni liikkuneita kysymyksiä. En käy tässä pääkirjoituksessa
läpi tällä kertaa kuluneen vuoden tapahtumia, koska puheenjohtajamme Tero kertoo
ne kattavasti läpi omalla palstallaan tässä
lehdessä. Kiitän kuitenkin puheenjohtajaamme ja muita hallituksen jäseniä erittäin innokkaasta ja aktiivisesta toiminnasta
tänä vuonna kerhomme hyväksi!
Siipimutterille vuosi on ollut niin ikään hienon kehityksen aikaa. Olemme saaneet
paljon upeita juttuja ja ennen kaikkea hienoja tarinoita, näyttävien kuvien kera jäsentemme matkoilta maailmalta. Tällaiset
jutut tuovat lehteemme juuri sitä kiinnostavuutta ja kertovat paljon siitä innokkuu-

desta millä jäsenemme urheiluautoja harrastavat. Kerhomme tapahtumien jutut ja
paikan päällä otetut valokuvat esittelevät
iloista ja reilua meininkiä, josta kerhomme on tunnettu. Tapahtumissa ja torstain
kerhoilloissa on näkynyt ilahduttavan paljon uusia jäseniä, mistä me kaikki olemme hyvin tyytyväisiä. Tapahtumat kiinnostavat jäseniä ja tiedotuskin löytää perille,
kiitos tekstiviestien ja Facebook-sivuston.
Tällä kertaa Siipimutterissa on kaksi matkajuttua, joista ensimmäinen on varapuheenjohtajamme Arno Seppäsen Baijerin
museokierroksen ensimmäinen osa. Tässä jutussa jälleen palanen saksalaista autohistoriaa. Jatkoa tähän juttuun saamme
uuden vuoden ensimmäisessä numerossa. Toinen matkakertomus onkin sitten
useamman jäsenen heinäkuisesta toivematkasta Englannin Goodwoodiin Festival of Speed 2012- tapahtumaan. Todellista namia ja makeaa mahan täydeltä
edustavat kuvat ja juttu osallistumisestamme D1 Ultimate GT- luksusurheiluautotapahtumaan Kiikalassa ja vieralumme Espoon nykytaiteenmuseon Emman
BMW-näyttelyyn. Lennart Haajanen, jäsenemme Ruotsin Göteborgista, on kirjoittanut kirja-arvostelun perustajajäsenemme Hans Nordströmin ja Rod Wardin
yhdessä kirjoittamasta Lotus Album – An
Auto Review –kirjasta. Juttu julkaistaan
Lennun äidinkielellä ruotsiksi, jotta kaikki
kieltä taitavat löytäisivät Lennun oivalliset
nyanssit alkuperäisinä. Tack Lennu ! Nyt
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kun oikein vauhtiin pääsimme, niin julkaisemme ensimmäisen ns. autonvaihtotestin otsikolla ”Vieraissa”. Jutun ideana on
kuulla kahden jäsenen ajatuksia toistensa
autoista, vastaamalla testin jälkeen omin
sanoin muutamaan samaan kysymykseen. Tälle juttusarjalle toivomme pitkää
ikää ja menestystä.

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Päätoimittaja kumartaa ja nöyrimmästi
kiittää kaikkia tänä vuonna Siipimutteriin
kirjoittaneita ja sen toimittamiseen osallistuneita. Erityiskiitos uudelle taittajallemme Juutiprintin Ainolle lehtemme visuaalisesta uudistamisesta ja päätoimittajan
aivoitusten erinomaisesta lukemisesta !

Täytin viime viikolla asiakirjoja, joihin piti
kirjoittaa vuosiluku 2013 – siinä kohdassa konkretisoitui ajan kuluminen ja vuoden 2012 lopun häämöttäminen. Kerhollammekin on tätä kirjoittaessani vain yksi
tapahtuma jäljellä tälle vuodelle – hillittömät pikkujoulut!

Mukavaa loppuvuotta ja
Joulun odotusta toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa

Tälle vuodelle on saatu mahtumaan paljon erilaisia tapahtumia ratapäivistä museovierailuihin – ja ensi vuoden toiminnan
suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Luvassa on ainakin mielenkiintoinen tallivierailu, ja Botniaring on jo varattu ratapäivää
(4.8.2013) varten. Alkukesälle on ajateltu myös visiittiä juuri peruskorjatulle Pärnun radalle. Ajomatkaa tuonne Pärnuun
tulee muuten Helsingistä vähemmän kuin
Alastarolle. Pärnun ratakeikasta kiinnostuneet voivat vinkata kiinnostuksestaan
allekirjoittaneelle, niin tiedetään riittääkö meillä omasta takaa tarpeeksi autoja
vai otetaanko muita kerhoja mukaan ja/
tai osallistutaanko koko radan vuokraamisen sijasta jonkun muun Pärnussa järjestämään ratapäivään.
Olen tänä vuonna laittanut ilolla merkille, että tapahtumissa on näkynyt paljon
myös uusia kasvoja. Jäsenkunnan uusiutuminen ajan mittaan kuuluu mielestäni terveeseen kehitykseen - siinä missä toiminnan muuttaminenkin ajan myötä
vastaamaan uuden ajan vaatimuksia. Urheiluautoharrastus on nykyään erilaista
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kuin kolme vuosikymmentä sitten: 70-luvun keskivertoharrastajan piti itse osata
(ja ehtiä) purkamaan ja kokoamaan auton moottori kolmeen kertaan ajokauden
aikana. Useimmilla nykypäivän harrastajilla aika on kortilla ja kalustolta vaaditaan luotettavuutta – silloin harvoin kun
on aikaa, nautitaan autosta ja ajetaan. Ja
silloin kun auto vaatii korjauksia, se viedään ammattitaitoiselle korjaamolle laitettavaksi. Mielestäni tämän harrastustavan
muutoksen tulee näkyä myös urheiluautokerhon toiminnassa - samalla pitäen yhdistyksemme olemassaolon syyn mielessä: Yhdessä tekeminen/harrastaminen on
hauskempaa kuin yksin!
Edellinen johtoajatus mielessäni katson
ensi vuotta ja mietin toiminnan kehittämistä. Itse asiassa koko hallitus miettii
ja kehittää. Ja oikeastaan kaikki jäsenet
osallistuvat kehittämiseen tulemalla paikalle heitä kiinnostaviin tapahtumiin ja
jättämällä vähemmän kiinnostavat väliin.
Toivottavasti hallitukseen saadaan taas
ensi kevään vuosikokouksessa muutama
uusi kasvo varmistamaan ettei hallitus ja

kerhon toiminta sammaloidu. Tässä lehdessä on muuten tänä vuonna aloitetun
uuden ”Vieraissa” -artikkelisarjan artikkeli. Toivottavasti koeajoesimerkit inspiroivat jäseniä kokeilemaan muiden autoja
ja raportoimaan kokemastaan muillekin.
Ei muuta kuin raporttia sähköpostiin Siipimutterin toimitukseen – tai vaikka suoraan kerhon facebook-sivulle. Tarkoituksena on laittaa raportit myös kerhon
nettisivulle, kunhan niitä kertyy useampia.
Vaikka vuotta on vielä jäljellä, haluan jo
tässä vaiheessa kiittää hallituksen jäseniä
ja muita tapahtumien järjestämiseen osallistuneita jäseniä ajankäytöstä yhteisen
edun puolesta. Ja tietenkin kerhon toiminnan mahdollistavia kannatusjäseniämme
ja muita yhteistyökumppaneitamme!
Terveisin,
Tero
PS. Kuten arvasittekin, Viperin kannet
ovat edelleen irti. Ehkä sitten tammikuun
pakkasilla on aikaa asennella. Tai ehkä
pitäisi soittaa ammattitaitoinen korjaaja
paikalle, kun itsellä ei tunnu olevan aikaa
auton korjaamiseen…

Goodwood Festival of Speed 2012, sivu 6
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Alain Prost

Puheenjohtaja Tero
ja Alfa Romeo

SccH matkustaa Goodwood Festival of Speed 2012
Jäsenten kesken oli pitkään puhuttu, että
olisi kiva lähteä porukalla käymään jossakin kansainvälisessä autotapahtumassa. Otin puheista onkeen ja kyselin, että
mikä tapahtuma kiinnostaisi. Aika pian yli
muiden nousi autoharrastajien ”Meccana”
puhuttu Goodwood, jossa on joka vuosi
kaksi tapahtumaa: Festival of Speed ja
Revival. Näistä kahdesta tämän vuoden
kohteeksi valikoitui kesäkuun lopun Festival of Speed, jossa on sekä uusia että
vanhoja autoja.
Mukaan ilmoittautui 11 henkeä, joista 10
oli jäseniä ja yksi avec. Tapahtuman pääsyliput tilasin etukäteen suoraan Goodwoodin internet-kaupasta, koska ne myydään usein loppuun. Reissuun lähdettiin
torstai-illan halpalennolla ja Gatwickin
kentältä otettiin alle 3 vuokra-autoa. Hotellimme oli Englannin bilepääkaupungis-
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sa Brightonissa meren rannalla. Kuten
Englannissa aina, hotelli oli kallis ja eikä
silti edes suomalaisen Sokos-hotellin tasoinen. Sijainti oli kyllä mahtava rannan ja
vieressä olevan ravintolakadun ansiosta.
Perjantai-aamuna lähdettiin itse tapahtumaan ja päästiin pienten ruuhkien
läpi jo hyvissä ajoin tapahtumapaikalle
Goodwoodin kartanon maille – vastassa oli kymmenien hehtaarien peltoparkit.
Ja Englantilaiseen tapaan pientä tihkusadetta ilmassa. Onneksi vain aamu oli
kunnolla pilvinen ja päivän aikana aurinkokin paistoi. Sovimme porukalla lounastapaamisen ajan ja hajaannuimme valtavalle tapahtuma-alueelle pienryhmissä.
Ja nähtävää todellakin riittää moneksi
päiväksi. Tapahtuman pääasiat ovat autojen ”kilpa-ajo” yksisuuntaista mäkeä

Mercedes F1 ratti

Tapsa päässyt
ratin taakse
Vanhat formulat radalla

ylös yksi kerrallaan ja näiden kisailijoiden
varikot. Autoja oli kisassa mukana arviolta muutama sata hyvin eri aikakausilta –
vanhimmat autot olivat vuosisadan alusta
ja uusimmat ihan uunituoreita. Varikoille
pääsi ihailemaan autoja aivan vierestä –
vain muutamat autot (esim. uudet F1 autot) olivat aidalle erotettuja. Kalustossa oli
todellisia harvinaisuuksia, joista mainittakoon kolme eri kuusipyöräistä F1 autoa,
joilla on siis aikoinaan kisattu. Lisämaustetta tuovat vielä nykyiset ja vanhat kisakuskit, joihin törmäsi varikolla.
Kisa-autojen lisäksi paikalla on monenlaista muutakin näkemistä. Esimerkiksi
lähes kaikilla autotehtailla oli omat esittelytilansa, joihin oli todella panostettu mm.
tuomalla kilpailukalustoa ja klassikoita
myös uusien myytävien autojen esitte-

lyjen oheen. Tietenkin uljas hävittäjälentonäytös kruunaa tällaisen tapahtuman.
Illan suussa palattiin Brightoniin ja lähdettiin porukalla illalliselle. Ja lauantaina
oli suunnilleen saman kaavan mukainen
ohjelma - tosin aurinkoisemmalla ilmalla
höystettynä. Huhun mukaan jotkut päätyivät vielä lauantai-illan lopuksi katsastamaan Brightonin yöelämää.
Suurin osa porukasta oli tapahtumapaikalla kahtena päivänä, mutta innokkaimmat viettivät kaikki kolme päivää (pe-lasu) Goodwoodissa. Kahdessa päivässä
ehti juuri nähdä kaikki esillä olleet autot
ja katsella myös tapahtumia radalla. Sunnuntaina allekirjoittanut ja pääosa porukkaa vietti leppoisan turistipäivän Brightonia ihmetellessä ja hyvästä lounaasta
nauttien.
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Omat kohokohdat:
•

•

•

MUSEOKIERROS BAIJERISSA

Tapahtuman erikoiset autot läheltä
nähtynä ja radalla kaasuttamassa –
kaikki aistit mukana
Harmittomat ulosajot – jännitystä ja
actionia radalla mm. F1 auton spinnaus
10 metrin päässä ja ratavallin yli voltilla
pyörähtänyt historic-mp mies.
Matkaseura – hauskoja juttuja riitti
koko reissulle

OSA 1

Heinäkuun lopussa sain tilaisuuden osallistua GLAS Automobilclub International
e.V:n automuseokierrokselle Etelä-Baijerissa. Neljä museota käsittäneelle kierrokselle osallistui meidän kahden suomalaisen lisäksi parhaimillaan yli sata
saksalaista Glas Clubin jäsentä.

Suosittelen lämpimästi kerhomatkoja muihinkin autotapahtumiin. Ehdotuksia seuraavista matkakohteista otetaan vastaan!
Ja kiitokset vielä omasta puolesta reissun
kruunanneelle matkaseuralle!
Teksti Tero Nummenpää
Kuvat matkalla olijat

Myös nestetasapainosta oli
pidettävä huolta

SccH ryhmä
koossa

Teppo miettii - Millä ihmeellä se
Keke on tonne sopinut

Ensimmäisenä kohteena perjantaina illansuussa oli BMW-museon ”yleisöltä
suljettu kokoelma”. Museossa oli näyttävä kokoelma kulkineita jotka eivät olleet
mahtuneet varsinaisen BMW-museon
meneillään olleeseen näyttelyyn. Kolmessa kerroksessa oli useita kilpa-autoja, jokunen erikoismalli, pari prototyyppiä sekä
klassikkoajoneuvoja Isettasta Veritakseen. Koulun saksan tunneilla tuli aikanaan laiskoteltua liian paljon joten osa
saamastamme yksityiskohtaisesta opastuksesta meni minun kohdallani tyyliin
”helmiä sioille” kun tipahtelin tämän tästä
esittelijän selostuksista. Läheskään kaikkien autojen luona ei ollut edes tietotaulua, mutta sekään ei estänyt nauttimasta
upeasta kokoelmasta.

BMW 3200
Michelotti
Vignale

Ovessa nimet J. Laffite,
S Soper ja M Duez

BMW 750iL
ohjaamo
elokuvasta
007 Tomorrow
Never Dies

Paalupaikalla Veritas.
Vierestä starttaa
BMW-formula

Prototyyppi
BMW Just 4/2
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Hotellinomistajan autotalli

BMW-museo

Perjantai-illan kruunasi huikea yllätysvierailu. Illanviettohotellimme omistaja kutsui meidät tutustumaan ”vaatimattomaan”
autokokoelmaansa. Tallin ovien avautuessa en ollut uskoa silmiäni. Neljä BMW
M1 autoa samassa tallissa! Hetken äimisteltyäni paljastui, että autotallin takaseinä
olikin yhtä isoa peiliä ja noita M1:iä olikin
vain! kaksi kappaletta. No pettymyksen
korvasi se, että samassa tallissa oli BMW
507, BMW Z8, BMW Z1, BMW 850, BMW
635 CSI, 30-luvun BMW 328, yli kolmekymmentä moottoripyörää ja vielä ”tårta
på tårta” pikkuruinen Isetta. Tallin toisessa haarassa oli sitten pari traktoria. Toinen oli hienosti entisöity Porsche Junior.
Ilahduttavinta oli, että autot eivät olleet
tallissa museoituna vaan kaikki olivat vuorollaan käytössä. Antoipa isäntä meille
ääninäytteetkin muutamasta autosta.

Lauantain ensimmäinen kohde oli BMWWelt:n vieressä sijaitseva BMW-museo.
Museossa oli Glas ”erikoisnäyttely” ja meidän kerholaistenkin Glas autot ajettiin kunniapaikalle museon sisäänkäynnin eteen.
Ja taas oli luvassa erikoisherkkua. Siinä
missä saksalaiset jaettiin parinkymmenen hengen ryhmiin ja yksi opas / ryhmä
niin me kaksi suomalaista saimme oman
oppaan ja englanninkielisen opastuksen.
Museorakennus sinällään on jo taideteos
jonka hienot yksityiskohdat vain tahtovat
jäädä vaille huomiota autoja ihastellessa.
Museokierros antoi hienon läpileikkauksen
BMW:n vaiheista lentokonemoottoreista
aina nykypäivään asti. Autourheilumenestys oli tietysti näkyvästi esillä.
Arno Seppänen, teksti ja kuvat

4 eikun 2 x M1

Melkein tavallinen Z4 M Coupe.
Merkittäväksi auton tekee, että Al
Faisal Racing Team sijoittui autolla
kolmanneksi Dubain 24-tunnin
ajoissa ja se, että Saudi-tiimissä
ajoi naiskuljettaja Claudia Hürtgen. Muut kuljettajat olivat Marko
Hartung sekä prinssit Abdulaziz
Al Faisal ja Khaled Al Faisal.

507 ja 850
BMW 2002 1976.
Jonkun Rauno Aaltosen
nimi ovessa.

BMW Z9
Concept Car 1999.
Autossa on sekä
tavalliset ovet että
parkkipaikalla
elvistelyä varten
lokinsiipiovet.
Isäntä käynnistää
328:aa
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Glaseja parkissa
BMW-museon edessä.

Kuin raivo härkä

KARKKIPÄIVÄ
Eli kokemuksia D1 Ultimate-GT Superautotapahtumasta
ja Turbo Porschen kuskin paikalta

1997 McLaren F1 GTR.
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Valmistauduin lähtemään lokakuiseen
D1 Ultimate-GT Superautotapahtumaan
omalla vanhuksellani ”Ala-Baijerin Porschella” kun puheenjohtajamme Tero
Nummenpää soitti minulle: Kiinnostaisiko
ottaa tapahtumaan häneltä aito Stuttgartilainen eli 911 Turbo?
Kun puheenjohtaja kysyy niin varapuheenjohtaja on hiljaa ja seisoo kiltisti seuraavana aamuna Pukinmäen ABCasemalla odottamassa edessä olevaa
tehtävää. Kehä 1:n rampista kuuluva uhkaava murina paljastaa kohta Teron joka
heti huoltoaseman pihalla ”pakottaa” minut ratin taakse. Ergonomia ei selvästikään ole ollut johtoajatuksena Porschen
hyttiä suunnitellessa, mutta Teron opastuksella hallintalaitteet tulevat nopeasti tutuiksi.. Vaikka Tero kuinka yrittää patistaa
minua lyömään kaasupoljinta lattiaan niin
tietoisuus ja kunnioitus siitä mitä takaluu-

kun alta löytyy pitää oikean jalan varpaat
vielä yläasennossa. Terolle ei parane
kertoa, että kyseessä on itselleni maailman ensimmäinen kerta Porschen sisällä
moottorin käydessä.
Onneksi jo Bembölessä Tero hyppää
vierestä höpöttämästä Pasi Marjamaan
Opel Speedster Turbon rattiin ja matka
jatkuu kolmen auton letkassa kohti Kiikalaa. Viimeisenä ukaasina Tero käski jossain vaiheessa kokeilemaan kakkosvaihteella auton kiihtyvyyttä.
Muhkeat takalokasuojat oudoksuttavat
aluksi, leveydellään, mutta niihin tottuu
nopeasti eikä auton pitäminen kaistaviivojen välissä tuota vaikeuksia. Seuraavaksi
huomio kiinnittyy siihen, että rivimoottoriin
tottunut korva luulee Porschen boxerin
käyvän paljon korkeammilla kierroksilla
kuin mitä kierroslukumittari näyttää. Etu-
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Fisker Karma tankilla

moottoriseen autoon kasvanut kuljettaja
oudoksuu myös auton etupään keveyttä.
Ratin takana tuntuu jatkuvasti siltä kuin
etupyörät olisivat hieman ilmassa.
Moottoritieltä poistuttaessa tulee vihdoin tilaisuus toteuttaa Teron käsky. Kakkonen sisään, katse ahtopainemittariin ja
kaasu pohjaan – JUMATSUKKA!. Tuntuu
kuin saisi potkun persuksiin Possun hyökätessä eteenpäin. Tältä kuuluu kiihtyvyyden tuntua!
Kiikalan kentällä D1 Ultimate-GT tapahtumaan osallistuvia ryhmittyy kiitoradan
reunalle. Hienoa kalustoa mm.Ferrari 458,
MB SLS AMG Coupe ja Roadster, pari
Lamborghini Gallardoa, Dodge Viper ym.
Tunnelma osanottajien kesken on rento ja
juttua urheiluautoista riittää. Mutta kaikkein
parasta on, että kuljettajat ottavat mielellään autoihinsa matkustajia tutustumaan
hieman kovempaan kyytiin radalla.
Alkubriefin jälkeen päästään radalle ja tulee tilaisuus kokeilla miten Turbo Porsche
kulkee. Heti ensimmäiseen mutkaan jätän
jarrutuksen liian myöhään. Mutta radalla
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on reilusti tilaa ajaa ulos joten en edes yritä lukkojarrutusta vaan säästän renkaita.
Etupään keveys ei enää häiritse ja turbon
potku on jokaisessa kiihdytyksessä lähes
orgastinen (pitää melkein varoa, ettei Porschen penkit sotkeennu). Mutkassa pitää
olla skarppina sillä kiihdytyksessä oven
kahvalla on halu näyttää kulkusuunta.
Autoon tottumattoman suurin ongelma on
tuo edellämainittu ristiriita korvan ja kierroslukumittarin välillä. Kun korva ei kerro
oikeita kierroksia niin kierrosluvun rajoitin
tulee liian usein vastaan. Vaihtamisvalo
auttaisi, mutta tottumuskysymyshän tämä
vain on. Edessä rataa kiertää Mercedes
Benz SLS AMG. Radan shikaanissa huomaan, että jos uskallan nostaa ahtopaineet ylös ja painaa kaasun pohjaan heti
shikaanin alussa niin pysyn Mersun vauhdissa 140 km/h asti, mutta sitten Porsche
jää. Vaikka osallistujista löytyykin monta
Porschea nopeampaa autoa niin soundeissa Teron auto pokkaa kirkkaasti ykkössijan. Vaikea kuvitella miten harrasteauto voisi olla tätä hauskempi – no jaa,
josko saisi tämän Cabriona.

Porschen jälkeen pari kierrosta Pasi Marjamaan Opel Speedster Turbolla. Ja heti
pitää harkita äskeistä lausuntoa harrasteautosta. Mutta Tero on toisaalla tässä
lehdessä kuvaillut Pasin autoa niin hyvin,
että hypätäänpä seuraavaksi Mercedes
Benz SLS AMG Roadsterin kyytiin.
Mersun sisällä ei voi olla kiinnittämättä huomiota huikeaan viimeistelyn laatuun. Nahkaa, kiiltävää alumiinia ja kaikki
juuri niisssä kohdin missä pitääkin. Totta puhuen fiilis on enemmänkin kuin miljoonaluokan huvijahdissa eikä täysverisessä urheiluautossa. Pääsen istumaan
pelkääjän paikalle kiihdytyskilpailuun samanlaista Coupe-mallia vastaan (se lokinsiipiovinen). Vaikka Mersun kihtyvyys
on huimasti Porschea parempi niin samanlaista hilpeyden tunnetta kuin Porschessa ei synny. Mersu lähtee eleettömästi ja kiihtyy niin tasaisesti, että pitää

katsoa nopeusmittaria ymmärtääkseen
kuinka kovaa mennään. Mutta kun suoran
päässä parin sadan vauhdissa kuljettaja
lyö jarrun pohjaan niin – VOI HITSIN NEVADA! Jollei turvavyö olisi kiinni niin lentäisin seisaaltaan ulos tuulilasista. Tältä
kuuluu hidastuvuuden tuntua! Kiihtyvyydessä mennään tasatahtia lokinsiipioven
kanssa, vaikka avomallinen onkin hieman
painavampi. Kuljettajan reaktionopeus
lähdössä vaikuttaa lopputulokseen enemmän. Kisan lopuksi vielä parit donitsit suoran päässä ja hymy korvissa pois radalta.
Ei voi kuin ihailla autoa ja kiittää kuskia.
D1 Ultimate-GT päivä päättyy Katajanokalle illanviettoon ja illalliseen sekä Princess Yachtiin tutustumiseen. Näin makeaa päivää ei usein satu kohdalle.
Arno Seppänen

Kaunis perä

Pullistelua
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Teron Porsche

Porsche 911 Turbo 1986
6 sylinterinen boxer, 3,3l,
221 kW (300 hv) @5500 rpm
Vääntömomentti 412 Nm 4000 r/min
Kiihtyvyys 0-100km/h n. 5s
Huippunopeus n. 260 km/h
Omapaino 1380 kg
Valmistusmäärä 21,589 kpl vuosina
1975-1989

Mercedes Benz
SLS AMG Roadster
V8, 6,208l, 420 kW ( )@6800 rpm
Vääntömomentti 650 Nm 4750 rpm
Kiihtyvyys 0-100 km/h 3,8s
Huippunopeus 317 km/h
Omapaino 1735 kg

SLS Roadster
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BMW Art Cars- näyttely Emma
Kuvat: Pekka Niskanen
Kerhomme vieraili Espoon nykytaiteen
museossa Emmassa 10.10.2012 todistamassa miten BMW- kilpa-autot voivat olla
myös nykytaidetta. Näyttelyssä oli todella
upeasti maalattuja BMW:n kilpakäyttöön
tehtyjä ja muokattuja autoja.

BMW Art Car -kokoelman autot pohjautuvat joko kilpa- tai sarjatuotantoautoon.
Kyseessä on kilpa-autoja, jotka on annettu BMW:n kutsuman huipputaiteilijan käsiin. Lopputuloksena on syntynyt 17 uniikkia kolmiulotteista taideteosta.

BMW M3 Group A - 1989.
Maalaus Michael Jagamara Nelson.
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BMW 3 Series Touring

BMW 3.0 CSL -1975.
Maalaus Alexander Calder.

Kuusi näistä kokoelman autoista saatiin
nyt ensimmäistä kertaa myös Suomeen,
osana designpääkaupunkivuoden ohjelmaa. Joukossa oli myös kuuluisan amerikkalaisen taiteilijan Andy Warholin luomus.

BMW Art Car -kokoelma osallistuu erilaisiin design-tapahtumiin ja taidenäyttelyihin ympäri maailmaa. Näyttelypaikkoja
ovat olleet muun muassa Louvre ja Guggenheim-museot New Yorkissa ja Bilbaossa. Pysyvä näyttelytila sijaitsee BMW
Museossa Münchenissa.

BMW M1 Group 4.
Maalaus Andy Warhol.
BMW 3.0 CSL -1976.
Maalaus Frank Stella.

BMW M3
Group A - 1989.
Maalaus Ken Done
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Lotus Album.
An Auto Review Book
av Rod Ward och Hans Nordström
Zeteo Publishings Album nr 65.
Engelsk text.
Förlag: Zeteo Publishing, Leeds LS25 5DU,
Storbritannien. ISBN 978-1-900482-64-6.
Pris: ? . Mjuka pärmar, 32 sidor, mängder av svart/vita och färgfotografier.

Pernod Cup -kartingkisa 15.11.
Kerhon jokavuotisiin perinteisiin kuuluva
Pernod Cup -mikroautoilu ajettiin tämän
vuoden osalta torstaina 15.11. Kart in Clubilla Helsingin Käpylässä.
Tapahtumaan sisältyi yhdistetyt rataantutustumis-/lämmittely- ja aika-ajokierrokset sekä varsinainen kilpailufinaali (22
kierrosta, reilu 11 minuuttia).
Paikanpäällä kävi reilut 20 henkeä, joista ajajina osallistui 15 eli maksimimäärä
kisaan mukaan mahtujia.
Kart in Clubin rata on uudistunut tänä
vuonna profiililtaan ja autotkin olivat uusia (Sodikart RT8). Uudehkon radan, uusien autojen ja vähän ajettujen renkaiden
kombinaatio tuntui alkukerroksilla liukkaalta, mutta lämpenemisen myötä ajo
helpottui. Kuten arvata saattaa, tapahtui
tälläkin kertaa muutamia kolareita, spinnauksia ja tiukkaa kilvanajoa sekä hienoja ohituksia.Tuttuun tapaan kerho tarjosi
pikkupurtavat.
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Ystävällisen sponsoroinnin ansiosta voittaja sai jälleen kisan nimen mukaisen pääpalkinnon kiertopalkintopokaalin lisäksi.

SccH:n Pernod Cup 2012
kärkikolmikko:
1. Petteri Hasselgren
2. Sampo Muje
3. Markus Piironen
Onnittelut palkintopallille sijoittuneille ja
kiitokset muillekin osallistujille sekä kannustajille!
Teksti: Pasi Marjamaa,

Vår Hasse Nordström har slagit till igen!
Detta är en underbar bok som i ett litet format är full-ständigt späckad med fakta om
och bilder av Lotus-bilarna.
Efter ett komprimerat förord följer en
introduktion om Lotus-namnet och emblemet, varefter uppslaget sidorna 4 och 5
innehåller ett kollage av ett 30-tal bilder
från Lotus typ 12 t.o.m. Indianapolisvagnen typ 34. En beskrivning av Colin Chapmans tidiga år är på sin plats och mycket
intressant.
Varje Lotus-typ beskrivs detaljerat och i
kronologisk ordning. Det blir snabbt uppenbart att beteckningen ”Mark” gäller
t.o.m. Mark X, inklusive Mark VII som
sedan kom att benämnas ”Seven”. Efter
Mark X slopades ”Mark”-beteckningarna
och nästa typ blev Eleven o.s.v.

kuvat: Arno Seppänen
Beskrivningar och faktarutor börjar med
Mark 1 och II och återkommer på de allra
flesta av de följande sidorna. Faktarutorna,
sammanställda av Hasse, utgör en förträfflig snabbinformation om varje Lotus-typ.
Hur typerna Mark II t.o.m. Mark VI kom till
är förstklassigt beskrivna, som vanligt med
koncentrerad ”Lotus by type number”–information i nedre högra hörnet.

Därefter en mera detaljerad beskrivning
av Mark VI samt information om kontakterna med karosseribyggarna Charlie
Williams och Len Pritchard, samt Frank
Costin. Sålunda fortsätter boken med
beskrivningar av alla modeller med utmärkta faktarutor på varje sida.
”The triumphant 1960s” heter kapitlet som
handlar om Chapmans framgångsrika engagemang i USA, bl.a. Indianapolis där
Lotus vann 1965, och andra tävlingar.
Att Chapman var engagerad i motorbåtprojektet Moonraker Marine var en nyhet för anmälaren, men såväl detta som
Lotus-Rutan ultra light aircraft 1982 finns
med. Chapman dör på sidan 21 men på
samma sida finns relaterat hans kontakter
med DeLorean. Formel 1-engagemanget
fortsatte emellertid, och visst samarbete
och kontakter med Toyota, GM, etc.
Informationen är så packad med fakta om
konstruktioner och utveckling av samtliga
typer att med större typsnitt och en spatiösare redigering skulle en större bok ha
varit fullt acceptabel och möjlig. Att den i
själva verket är ganska liten spelar ingen
roll för oss som inte
bryr oss om utseende och storlek utan
håller oss till det faktiska innehållet.
En fin bok för alla
sportvagnsentusiaster och ett måste
för Lotus-ägaren!
Lennart Haajanen
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Vieraissa – eli Autot Vaihtoon
by SCCH

sani (yksi ympärivuotinen arkiauto ja yksi
urh.auto kesäkäytössä) kaipaisin aavistuksen raaempaa urheiluautoa rata- yms.
käyttöön. Mitä parhaimpana kompromissina sopisi kyllä kolmanneksi autoksi tai
lapsettoman perheen tai poikamiehen ainoaksikin autoksi mielestäni. Ehkä itselleni jossain myöhemmässä vaiheessa. Ehdottomasti haluttava auto kuitenkin.

Auton 1 omistaja
vieraissa:
Mitäs pidit?
Auto 1:

Auto 2

Omistaja: Tero Nummenpää
Merkki, malli ja vm:
Porsche 911 carrera 4 1999
Muuta mainittavaa: Käyttöauto

Omistaja: Pasi Marjamaa
Merkki, malli ja vm:
Opel Speedster Turbo 2003/2004
Muuta mainittavaa: Suomen laimeimmin piristetty turbo-Speedster, vain kesäkäytössä.

Auton 2 omistaja
vieraissa:
Mitäs pidit?
Johdantona mainittakoon aluksi, että aikaisemmat 911-ajokokemukseni olivat
minimaaliset huolimatta muinaisesta Porschetaustastani (928). 996 C4 on kaikin
puolin hyvä auto, helppo ajaa ja monipuolinen. Sillä jaksaisi ajaa pitkiäkin matkoja
ja kelissä kuin kelissä. Se sopii melkeinpä kaikkeen käyttöön, mihin urheilullisia
autoja yleensä voi ajatella. Porschesta oli
vaikea keksiä mitään huonoa. Ahtamattoman moottorin vääntö ja raskaamman auton kiihtyvyys eivät antaneet ihan samaa
tunnetta kuin tämänhetkinen hyvän tehopainosuhteen oma autoni. Carrera 4 on
tarpeeksi tilava, vaivaton, mukava, laadukas ja paljon muuta. Soveltunee jopa
ympärivuotiseen käyttöön Suomessakin.
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Speedster oli juuri sellainen kuin olin sen
kuvitellut – ja ehkä vähän enemmän! Auton alusta hipoo täydellisyyttä: Todella
tarkka ja johdonmukainen. Moottorissa on
mukavat äänet – turbo suhisee ja dumpvalve pihauttelee kuskin pään takana.
Moottorissa on tasainen vääntö ja ehkä
sen takia (ja vanhaan turbo-possuun tot-

tuneena) jäin odottelemaan vähän tuntuvampaa turbo-potkua. Joka tapauksessa
kaikin puolin positiivinen tuttavuus. Sanoisin autoa jopa Ferrarin pikkuveljeksi: ajettavuus on kohdilla, mutta tehoa ja
seksikkyyttä puuttuu vielä hiven. Tosin
hintaluokkakin on tietysti eri! Sanoisin,
että hinta/laatu on ehdottomasti Speedsterissä kohdallaan!

Miten eroaa eniten omaan
autoosi verrattuna?
Ei sovellu arkikäyttöön, koska auto on niin
matala ja siinä on niin vähän säilytystilaa.
Mutta huvi- ja rata-ajo on Speedsterillä
hauskempaa kuin C4 possulla.

Haluaisitko itsellesi yhden
näitä?
Kyllä!

Miten eroaa eniten omaan
autoosi verrattuna?
Melko paljolti erilainen urheiluautona.
Nelivetoinen 911 on erittäin hyvä kompromissi lähes mihin käyttöön tahansa.
Raaemman, ahtaan ja askeettisemman
Speedsterin arkikäyttö- ja pitkän matkan
ominaisuudet jäävät paljon vaatimattomammiksi. Sporttisemmassa käytössä esim. ohituksissa tai radalla - mm. 996 antaa laimeamman vaikutelman kuin kevyt
keskimoottorinen Lotus Elisen&Exigen sisarmalli. Sivistynyt 911 on selvästi varustellumpi ja lisäksi siinä on takapenkitkin
(ainakin jonkinlaiset).

Haluaisitko itsellesi yhden
näitä?
Kolmisen vuotta sitten olin erittäin lähellä
juurikin 911/996 C4:n ostoa, myöhästyen
vain hieman. Nykyisessä käyttötilantees-

tiukkaa kiihdytyskilpailua
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