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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: Giugiaro Brivido 2012,
Pasi Marjamaa
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Päätoimittajan palsta
Pääkirjoitus – Siipimutteri 1/2014
Uusi mielenkiintoinen vuosi on jo
hyvässä vauhdissa ja vanhan sanonnan mukaan
maaliskuussa talven selkäkin taittuu. Tämä talvi on tosin
ollut niin leuto ja vähäluminen pääkaupunkiseudulla, että edellistalvien kaltaiset
ongelmat pihojen ja katujen kunnossapidossa eivät nyt toteutuneet. Oman taloyhtiöni pihalla on tähän mennessä käynyt
traktori auraamassa lunta vain kerran,
ja siitäkin piti huoltoyhtiöön soittaa. Lauha keli on pitänyt tietkin varsin sulana. Ilman nastarenkaitakin olisi kyllä pärjännyt,
mutta ilman ABS:ää varustetussa autossa nastoista on kieltämättä hieman hyötyä
jos tienpinta on jäässä. Mukavaa on ollut
lähteä aamulla töihin ilman lumen harjaamista auton päältä.
Vaikka kalenterivuosi vaihtui jo kaksi
kuukautta sitten, kerhon toiminnassa viime vuoden tulokset ja saavutukset katsotaan Vuosikokouksessa. Tänä vuonna valitaan sääntöjemme mukaisesti niin
hallitus kuin sen puheenjohtajakin. Arno
aloitti vuosi sitten puheenjohtajana kesken kauden, joten tänä vuonna valitaan
puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi
vuodeksi. Kerhollamme on onneksi riittänyt hyvin aktiiveja kerhon hallitukseen ja
tapahtumia järjestämään, mutta lisävoimia otetaan mielellään vastaan uusien
tuoreiden ideoiden kera. Tästä vuosikokouksesta alkaa vuonna 2015 pidettävien 40-vuotisjuhliemme ja siihen liittyvän juhlanäyttelyn suunnittelu. Juhlien
ja näyttelyn onnistumiseen vaaditaan to-

della monen jäsenen panosta. Tätä varten perustamme nyt vuosikokouksessa
40-vuotisjuhlatoimikunnan. Vaikka hallitus onkin tehnyt myyräntyötä ja kysellyt
hallituksen ulkopuolisia aktiiveja mukaan
juhlatoimikuntaan, on paikkoja vielä runsaasti auki. Vuosikokoukseen saapuminen on mahdollisuus vaikuttaa kerhomme toimintaan, tuleviin tapahtumiin ja
40-vuotisjuhliin, vaikka et luottamustehtäviin haluaisikaan. Kerhon hallitus toivottaa kaikki jäsenet sydämellisesti tervetulleeksi kokoukseen ja toivoo runsasta
osanottoa !
Tästä numerosta löytyy lyhyet jutut molemmista alkuvuoden kuukausitapahtumista. Kävimme tutustumassa tammikuussa Kansallismuseossa olleeseen
Helsingin autoiluhistoriasta kertovaan valokuvanäyttelyyn. Helmikuussa tutustuimme Auto-Outletissa Vantaalla uuteen Tesla
Model S sähköautoon. Molemmat tapahtumat saavuttivat mukavan suosion. Kerhon
juttupankkiin oli jäänyt viime syksyltä Pasi
Marjamaan Italian ressulta kirjoittama juttu Maranello Rosso -automuseosta. Tämä
tietysti sopii nyt mitä parhaiten nostamaan
niin autokuumetta kuin ajohalujakin tulevalle kesälle. Nummenpään Tero piipahti
työmatkallaan Las Vegasissa testaamassa radalla McLaren MP4-12C:n. Tämäkin
juttu varmasti maistuu monelle jäsenelle. Yksi kerhomme toiminnan kivijaloista
on aina ollut jopa maailmanlaajuista huomiota saanut Urheiluautolista. Tämä lista on nyt vihdoin päivitetty asiantuntevan
raadin kera. Arno kirjoitti tähän lehteen jutun urheiluauton luokittelun problematiikasta. Asia ei ole mitenkään yksinkertai-
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nen, kuten Arno jutussaan kirjoittaa. SccH
noudattaa määrittelyssään varsin suoraviivaista ja kerhomme historiaan perustuvaa luokittelua ja rajoituksia. Tämän listan
ulkopuolelle jäävän auton omistaminen ei
tietenkään ole este kerhon jäseneksi pääsylle. Listan ulkopuoliseen autoon vain ei
saa liimata kerhomme tunnuksena olevaa
Siipimutteri- lokasuojatarraa. Uusittu lista on katseltavissa ja ladattavissa SccH:n
kotisivuilta.

Jäsentietojen päivitys:
Muistutuksena vielä tähän loppuun. Mikäli postiosoitteenne tai urheiluautonne
tiedot ovat muuttuneet, päivittäkää tietonne SccH:n kotisivulla olevan lomakkeen
kautta tai lähettämällä tiedot sähköpostitse jollekin hallituksen jäsenelle.
Mukavaa kevättä
ja alkavia ajokelejä toivotellen,
Jouni ”Jone” Vierimaa

KUTSU

Sports Car Club of Helsinki
sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Lauantai 22.3.2014 klo 11:00
Paikka: Allun Grilli, Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varatoiminnantarkastajat
10. toimintasuunnitelma vuodelle 2014
- tapahtumat, hankinnat ja talousarvio
11. merkkikerhojen kattojärjestö
- keskustelu ja mahdolliset päätösasiat
12. valitaan vuoden 2015 juhlatoimikunta
- keskustelu ja toimikunnan evästäminen
13. muut asiat
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Puheenjohtajan palsta

Vuoden tärkein tapahtuma
Edessä on jälleen SccH:n vuoden tärkein
tapahtuma: Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 22.3.2014
klo 11:00 perinteisessä paikassa Allun
Grillissä Vantaalla. Nyt on mainio tilaisuus jakaa hallitukselle risut ja ruusut ja
vaikuttaa siihen mitä kerhossa tulevalla
kaudella puuhaillaan. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa valmistellaan jo kerhon 40-vuotisjuhlaa 2015
ja valitaan toimikunta valmistelemaan
juhlatapahtumia. Sekä hallitukseen että
juhlatoimikuntaan kaivataan innokkaita jäseniä. Jos tunnet kiinnostusta niin
ilmoittele itsestäsi minulle tai kokousyleisölle. Ja muistathan maksaa jäsenmaksusi kokoukseen mennessä! Osallistumisoikeus kokoukseen ja kaikkiin
muihin SccH:n tapahtumiin lohkeaa vain
jäsenmaksunsa maksaneille.

Uusia yhteistyösopimuksia

SccH on solminut kaksi uutta ja merkittävää kannatusjäsenyyssopimusta. Kerhon
uudet kannatusjäsenet ovat LähiTapiola
Pääkaupunkiseutu ja D1 Ultimate-GT.
Uudet kannatusjäsenyydet tuovat kerholaisille hyviä tarjouksia ja mielenkiintoisia
tapahtumia. Tulemme kertomaan niistä
tuttuun tapaan sähköpostilla, Siipimutterissa ja kerhon nettisivuilla. Pysy kanavalla!
Tämän lehden ilmestyessä talven talvirengaspakko on jo ohi. Kun vielä saisi harrasteauton vaihteensiirron korjattua
niin voisi ottaa jopa pienen varaslähdön
siintävään ajokauteen. No eihän puuttuva pakki haittaa kuin pysäköinnissä, mutta katsastusmies ei välttämättä tykkää.
Asfaltti näkyy jo – ajoittain!
Arno Seppänen
Sports Car Club of Helsinki
Puheenjohtaja
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Vasemmalta oikealle:
Scagliettin valmistama Ferrari 250
Testarossa (1958) ½ mittakaavassa.
Ferrari 195/S Coupe (1951).
Valkoinen Ferrari 250 GT MM (1953) Mille miglia.
Ferrari 250 GT Comp (1955).
Ferrari 250 GT LWB Interim (1959).
Ferrari 250 GT SWB (1961), 290 hv, 280 km/h.

Museo Ferrari Collezione Maranello
Rosso San Marino
Syyskuussa Italian reissulla tuli piipahdettua parin italialaispaikkakunnan lisäksi San Marinossa. Riminin kaupungista
pääsee helposti läheiseen San Marinoon joko vuokra-autolla tai paikallisbussilla, jonka reitin varrella heti huomaamattoman valtioiden rajan San Marinon
puolella Falcianossa sijaitsee Ferrari- ja
Abarth-museo Maranello Rosso. Tätä
automuseota vastapäätä näkyi olevan
joku lentokoneiden ym. lentohärvelien ulkoilmamuseo. Maranello Rosson myymäläosastolta on ostettavissa erilliset
sisäänpääsymaksut Ferrari- ja Abarthmuseoihin. Ferrari-museossa oli lupa valokuvata, mutta Abarth-museossa ei. Pienehkön Ferrari-museon katutasossa oli
Ferrarin katu- ja kilpa-autoja 1950-luvun
alusta nykypäivään yhteensä 25 tai 26
kpl ja yläkerrassa hieman muuta Ferrarin
rekvisiittaa ja historiikkia.
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Kuvateksteissä tarkempaa infoa. Bonuksena Lambo- ja Jaggekuvat samalta reissulta Italian puolelta.
Italialaiskaupungeissa bongaa helposti urheilullisia, harvinaisia ja hauskoja tai muuten upeita autoja. Nytkin mm.
jonkun Opel Adam-erikoismallin (VR46)
mainoskuvausta, vanhojen Fiat 500:en
kokoontuminen ja Jaguar F-Type (ohessa kuva) ym.

Ferrari 250 GTO, 1962

Muistutuksina; kaikkien muidenkin autotapahtuma-/-reissujutut ovat tervetulleita Siipimutteriin ja SccH:n kautta ollaan
mitä todennäköisimmin järjestämässä jälleen vuonna 2014 yhteisreissuja ulkomaisiin autotapahtumiin.
http://www.maranellorosso.com,
http://player.vimeo.com/video/1060111
Teksti ja kuvat: P.Marjamaa

Ferrari 250 GT Spider (1957). Ensimmäinen Ferrari Spider, Pininfarina series 1,
Marilyn Monroen omistama, tässä vieläpä harvinainen Pininfarinan suunnittelema kovakatto-optio.
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Vasemmalta takaa
oikealle eteen:
Punainen Ferrari Dino 246 GT (1970).
Ferrari 275 GTB (1966), 300 hv, 280 km/h.
Ferrari 330 GT (1964).
Ferrari 250 GT Superamerica (1963),
yksi kolmesta valmistetusta yhdistelmästä
250GT:n rungolla ja 3-litraisella moottorilla
sekä Pininfarinan 4-litraisen Superamerican
korilla, Persian shaahin omistama.
Ex-Marilynin 250 GT Spider.

Alla vasemmalla ASA Ferrari 1000 (1959) ”Ferrarina”, moottori 1/3
Ferrari 250GT:n 12-sylinterisestä eli 1,0-litrainen nelisylinterinen.
Keskellä Ferrari 250 GT Coupe (1960), Ferrarin ensimmäinen
sarjatuotantomalli.
Oikealla Ferrari 250 GTE (1962), Ferrarin ensimmäinen 4-paikkainen.

Keskimmäinen
Ferrari-halli
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Vasemmalta oikealle:
Ferrari 250 GTE 2+2.
Ferrari 250 GTL (1963), GT Lusso.
Ferrari 330 GTC (1968).
Ferrari 365 GTB/4 (1968), 350 hv,
280 km/h, 0-100km/h 5,4 s.

Etualalla Ferrari 312 T3 (1977) F1,
Carlos Reutemann & Gilles
Villeneuve.
Takana Ferrari Dino 246
Tasmania (1968).
Vasemmalta oikealle:
Ferrari 330 P (1963).
Ferrari 365 P2/3 (1965).
Ferrari 365 GTB/4 Comp (1968).
Ferrari 512 BB LM (1981),
Berlinetta Boxer Le Mans.
Ferrari F40 (1987), 480 hv, 325 km/h.

Ferrari 365 GTB4 Comp,
512 BBLM ja F40
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MUISTUTUS
JÄSENMAKSUSTA 2014!

Sports Car Club
of Helsinki r.y:n
jäsenmaksu vuodelle
2014
Lamborghineja,
Bologna-BLQ

Taas on tullut aika lunastaa oikeus nauttia SCCH:n
vuoden 2014 tarjonnasta, kuten lukuisista mielenkiintoisista tapahtumista sekä tietenkin Siipimutterikerholehdestä.
Vuosikokous päätti keväällä 2013 kokouksessaan korottaa jäsenmaksua. Uusi jäsenmaksu on vuoden 2014
alusta lähtien 40 Eur.
Tiedot verkkopankkimaksuun tai pankin tilisiirtolomakkeelle (joka niitä vielä käyttää):
Maksun aihe: SCCH jäsenmaksu 2014
Maksun saaja: Sports Car Club of Helsinki r.y.
Tilin nro: Sampo-Pankki FI83 8000 1170 3020 39
Viitenumero: 107
Maksun määrä: 40 €
Eräpäivä: HETI!

Jaguar F-Type
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Tutustu Teslaan ja
Auto-Outletin valikoimaan:
www.auto-outlet.fi

SccH vierailee: Auto-Outlet
Tammikuulle SccH sai huikean kutsun:
Tutustuminen Auto-Outletin autovalikoimaan, erityisesti Tesla Model S-ään koeajomahdollisuudella. Nopean ja edustavan auton koeajo sai aikaan pienen
ryntäyksen ja yli 40 kerholaista kokoontui Vantaalle Viihdekeskus Flamingon taloon. Auto-Outlet oli todella panostanut
SccH:n vierailuun. Koeajettavana oli kolme Teslaa ja koeajovuoroaan odottaville
oli varattu monenlaista tarjoilua myynnissä olevien Premium Autojen luona.
Koeajolla puheenjohtaja istui virkansa edellyttämän arvon mukaisesti ta-
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kapenkillä. Valtava kosketusnäyttö/ohjauspaneeli kojelaudan keskellä kerää
huomiota, mutta auton suorituskyky saa
takapenkkiläisenkin mietteliääksi. Lievästä tienpinnan liukkaudesta huolimatta eteneminen on vakuuttavaa, ”moottorijarrutus” hämmästyttää tehokkuudellaan
ja sitten se kiihtyvyys... Urheiluautoilijan
kannattaa olla melko nöyränä jos Teslan
Model S sattuu liikennevaloissa rinnalle.
Ja kaiken päälle vielä ne tilat. Käyttöautonani oli aikanaan Citroen Berlingo jossa
oli ”valtava” n. 500 litran tavaratila. Mutta siitäkin tämä Tesla pistää melkein 400

litraa paremmaksi. Mitenkähän tämän
auton määrittelisi? Se ei ole urheiluauto
eikä GT, perheurheilugrantourismotaksi?
Auto-Outlet myy laadukkaita ja kuntotarkastettuja Premium-autoja. Liikkeestä
löytyy keskimäärin 50 ajoneuvon varasto
heti toimitukseen. Yksilöllinen palvelu ja
laadukkaat Premium-autot ovat Auto-Outletin toiminnan perusta. Laajan kontaktiverkoston avulla asiakkaan vaatimusten

mukaisia autoja etsitään myös Suomen
rajojen ulkopuolelta. Jos haaveilet esimerkiksi tummansinisesta M5 Bemarista pienillä ajokilometreillä etkä ole löytänyt haluamaasi Nettiautosta niin Auto-Outlet on
oikea osoite sinulle. Toiveiden mukaisen
auton toimitus onnistuu jopa viikossa –
avaimet käteen periaatteella.
Arno Seppänen
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SCCH:N URHEILUAUTOLISTA
ON PÄIVITETTY
SccH:n - ehkä maailman kattavin – urheiluautolista on aina herättänyt kiivaitakin
kommentteja sekä puolesta että vastaan.
Automarkkinoiden kehityksen myötä lista
on kuitenkin jäänyt hieman ajastaan jälkeen. Tästä tietoisena kokosimme arvovaltaisen raadin jota täydennettiin kerhon
ulkopuolisella asiantuntemuksella. Ajoittain vilkkaankin keskustelun tuloksena
syntyi päivitetty urheiluautolista jossa on
lueteltu autot jotka kerhon näkemyksen
mukaan ovat joko urheilu tai GT-autoja.
Listan laadinnassa on pyritty huomioimaan myös kansallinen harrasteautonäkökulma.
Kokemusten perusteella listan lukijoilta
unohtuu helposti, että lista käsittää sekä
urheilu- että GT-autot. Listassa ei edelleenkään ole lueteltu kumpaan kategoriaan automalli kuuluu, mutta erottelua helpottamaan urheilu- ja GT-autolle luotiin
kerhon “viralliset” määritelmät.

Urheiluautoiksi on katsottu
autot jotka:
Ovat kaksipaikkaisia ja joiden suunnittelussa on tähdätty keveyteen, hyvään
teho/painosuhteeseen, hyvään käsiteltävyyteen, urheilulliseen ajotuntumaan ja
hyvään suorituskykyyn.
Ihanteellisimmillaan urheiluauton painosuhde (etu/taka) on 50/50.
Aikaisemmin urheiluauton piti olla takavetoinen, mutta nelivetoiset tai jopa etuvetoiset autot ovat tulleet urheiluautojen
kategoriaan autotehtaiden kehitysohjelmien myötä
Urheiluautossa voi olla myös takaistuin
mikäli auton korin muodot sen mahdollistavat, mutta nelipaikkaisuus ei saa olla
suunnittelun lähtökohta. Urheiluauton takapenkki on rekisteröity korkeintaan kahdelle hengelle ja on käytettävyydeltään
sopiva vain tilapäiseen käyttöön. Myös
urheiluautojen replicat/kitcar-versiot on
Ihanteellinen
urheiluauto

saatettu kerhon autolistassa hyväksyä
urheiluautoksi.
Urheiluauton kori ei ole käytössä automerkin muissa malleissa.
Ihanteellinen urheiluauto on korkeintaan kaksipaikkainen, avonainen, huippunopeudeltaan ja kiihtyvyydeltään aikakautensa nopeimpia. Sen teho/paino
suhde on alle 6kg/hv ja autolla on kansainvälistä kilpailumenestystä

GT-autoiksi on katsottu
autot jotka:
Ovat nopeaan matka-ajoon tarkoitettuja
suorituskykyisiä autoja.
Auton suunnittelussa on tähdätty samoihin seikkoihin kuin urheiluautossa,
mutta GT-auto saattaa tarjota mukavat tilat neljälle hengelle matkatavaroineen.
GT-auton korissa saattaa olla piirteitä
autotehtaan muista malleista, mutta GTauto on kuitenkin aina Coupé- tai avokorinen eikä se voi olla ns. tehoversio autonvalmistajan ”perusmallista”.
Ihanteellinen GT-auto on kaksi tai nelipaikkainen nopea auto jolla kaksi henkilöä pystyy matkustamaan suhteelliseen
mukavasti pitkiäkin taipaleita mutkaisia
teitä myöten.
Uusittu urheiluautolista löytyy SccH:n
kotisivuilta. Hallitus ottaa vastaan listaa
koskevia esityksiä.

Urheiluauto vai
moottoripyörä?

GT-rassi

GT vai
nopea
Coupé?
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Rata-ajoa Las Vegasin malliin
Työmatkoilta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti – itselläni suuntautui kolmen päivän työreissu Chicagoon ja päätin käyttää hyväkseni USA:n mantereelle asti
matkustamisen jatkamalla sieltä Vegasiin
muutamaksi päiväksi tapaamaan Los Angelesissa majailevaa Tuomas-serkkuani.
Suunnitelmana oli pelailla illat pokeria ja
käydä yhtenä päivänä testaamassa eksoottisia autoja radalla. Tähän mahdollisuuden tarjoaa firma nimeltä Exotics Racing, jonka toimipiste sijaitsee Las Vegas
Speedway radan vieressä n. 20 mailin
päässä Stripiltä.
Exotics Racing on alun perin ranskalainen firma, joka on rakentanut Las Vegasin Speedway radan viereen oman n. 2
km pitkän radan ja vuokraa urheiluautoja ammattiapukuskin kanssa koettavana
elämyksenä. Ja tämä konseptihan sopii
Vegasissa elämyksiä hakeville ihmisille,
joten varsinkin viikonloppuisin riittää vipi-

nää – oma ajo kannattaakin varata etukäteen netistä www.exoticsracing.com.
Mainittakoon vielä, että kävin samassa
paikassa jo syksyllä 2012 ajamassa Lamborghini Gallardo LP550-2:lla, mutta silloin sattui kohdalle yksi Vegasin vuosittaisesta neljästä sadepäivästä. Tiesin siis
konseptin etukäteen ja hinnan väärtiksi.
Serkkupoika ei ole tähän mennessä ollut mikään automies, vaikka hänelläkin on
kuulemma haaveissa Porschen osto – sitten joskus. Sivuajatuksena itseni viihdyttämisen lisäksi oli kylvää nuoreen mieheen
urheiluautokiinnostuksen siemen tutustuttamalla helpolla tavalla nopeisiin autoihin
ja rata-ajoon. Ja ostinkin hänelle samalle
päivälle osuneen ystävänpäivän kunniaksi lahjaksi pari kierrosta Corvette C6 Z06
ammattilaisdrifting kuskin kyydissä. Vastalahjaksi sain itse samanlaisen kyydin… ☺
Omaan ajoon valitsin autoksi harvinaisuuden: McLaren MP4-12C. Ja paikalle tullessa minulle myytiin vielä ”puo-

Tero ja McLaren
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leen hintaan” aloitusautoksi kierrokset
Nissan GT-R:llä. Perussettiin kuuluu viisi ratakierrosta valitulla autolla. Eli luvassa oli hyvä setti: rataan tutustuminen ensin Porsche Cayennen kyydissä. Sitten
ajoa GT-R:llä ja McLarenilla ja lopuksi sokerina pohjalla kunnon drifting kyydit Japanissa ammattilaisena kuusi vuotta driftanneen Rudy Ibanezin kyydissä.
Serkkupoika osti itselleen kierrokset uudella Cayman S:llä.
Vaikka tällainen autonvuokraustoiminnan voisi kuvitella olevan harrastustoimintaa, koko homma on erittäin tehokkaasti
tuotteistettu. Paikan päällä on ensin kaikille
samaan aikaan ajaville vieraille vartin teoriaosuus, jossa käydään läpi turvallisuusperiaatteet ja rata-ajon perusteet sisältäen
ohjeet myös parhaan ajolinjan valintaan.
Sen jälkeen siirrytään jonottamaan omaa
vuoroa Cayennen kyytiin rataan tutustumiskierroksille. Neljän hengen lastilla liikkuvan V8 Cayennen kyyti radalla on muuten
maasturiksi aika nopeaa menoa. Ajamista
helpottamiseksi radan reunaan on merkitty
muovikartioin jarrutuspaikat, kurviin sisäänajokohdat ja apexit.

Itsellä tutustumista seurasi kypärän hakeminen ja GT-R:n rattiin siirtyminen.
Apukuskin paikalla istunut opettaja tutustutti auton saloihin ja auttoi säätämään
ajoasennon optimiksi. Ja matkaan lähdettiin sillä vinkillä, että GT-R on aika painava auto, mutta silti nelivetona helppo ajaa
aika lujaa. Opettajan ohjeet ajolinjoista,
jarrutuksista ja vaihteen vaihdoista osuivat todella hyvin kohdalleen ja GT-R tuntui omaan käteen heti helpolta ajettavalta
– nelivetoisena ja aika painavana autona
se lähtee mieluummin aliohjautumaan jos
ajaa kurviin liian lujaa sisään, joten selkeästi nopein tapa ajaa on tulla kurviin hitaasti sisään ja lujaa ulos. Lisäksi opettaja
antoi hyviä vinkkejä mm. katseen siirtämiseen seuraavaan suoraan tai mutkaan jo
ennen apexia – ihmisen aivot kun ohjaavat
helpommin oikeaan suuntaan jos katse on
sinne kohdistettuna. Jo parin kierroksen
jälkeen luottamus autoon ja opettajan ajolinjoihin alkoivat olla täysin kohdallaan ja
opettaja antoi jarrutuskäskyt vasta huomattavasti jarrutusmerkkien jälkeen, jolloin itsellä oli sellainen tunne, että ilman
opettajaa olisin joutunut tahkoamaan ra-

Tuomas ja
Cayman S
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saisi varmasti muutaman sekunnin poistettua ajasta – siis suhteessa enemmän
kuin GT-R:llä. Olen aiemmin Italiassa ajanut Ferrari 430 Scuderialla ja jotenkin itse
tykkäsin enemmän sen tasapainosta kuin
McLarenista. Toki en ajanut sillä radalla
vaan vauhdikkaasti kadulla, joten ei oltu
lähelläkään ajo-ominaisuuksien rajoja.

Vette ja Rudy
ja päädyin optimilinjalta ulos eturenkaita
luistattaen. Viisi kierrosta menee aika nopeasti ja aika pian olikin aika ajaa auto
takaisin varikolle. Parhaaksi kierrosajaksi ajoin 54,7s. Sinänsä auto on kyllä toJa sitten McLarenin rattiin – tähän au- della nopea ja pienellä harjoittelulla sillä
toon vinkkinä tuli, että tehoa riittää vajaa
600 hp ja auto on kevyt, joten pääsuoralla nopeus nousee 15-20 mailia GT-R:ää
nopeammaksi ja jarrutukset on syytä
aloittaa hyvissä ajoin. Ja ohjaus on mikroautomaisen nopea ja kevyt. Toisaalta
keskimoottorisen auton nokka kevenee
kovassa kiihdytyksessä, joten etupään
pito on rajoittunutta, jos avaa kaasua
turhan paljon ennen kuin auto on täysin kääntynyt kurvista ulos tullessa. No,
ei muuta kuin ulos varikolta, kaasu pohjaan ja muutamia muita radalla olleita autoja ohittelemaan. Tällä kertaa opettajan
puhetapa oli hiukan verkkaisempi ja ohjeet eivät tulleet juuri siihen tahtiin kuin
minun prosessorini niitä ottanut vastaan.
Ja nopeampi auto oli muutenkin vaikeampi pitää täysin optimilla ajolinjalla. Nokan keveyden kiihdytyksissä huomasi
Kaahailusta seuraa
erityisen hyvin – ohjeista huolimatta ahyleensä pidätys
nehdin aina kolmoskurviin liikaa vauhtia
taa päiväkausia oikeiden linjojen ja jarrutuspaikkojen löytämiseksi ja samaan
kierrosaikaan pääsemiseksi. Parhaaksi
kierrosajaksi GT-R:llä kellotin 55,9s.
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Lopuksi vuorossa oli kyydit Rudyn
Z06:ssa. Ja sekin oli juuri sitä mitä tilattiin: auto oli sivuluisussa jo varikkoteltan
ovelta lähtien! Ammattikuski saa vauhdikkaan ajon näyttämään niin vaivattomalta
- ohjaamo ei ollut siis käsiä täynnä niin
kuin allekirjoittaneella auton ollessa sivuluisussa. On vielä pakko vielä hehkuttaa Veten kestävyyttä ja sopivuutta rata-ajoon: tällä vuoden 2008 yksilöllä oli
ajettu jo 60.000 mailia pelkkää rata-ajoa
ja driftausta – ja siinä oli edelleen vakio vaihdelaatikko ja kytkin! Jäin Rudyn
kanssa juttusille varikolla serkkua odo-

tellessa ja hän vahvisti, että ei ole koskaan törmännyt tuollaista rääkkiä paremmin kestävään autoon: se oli täysin vakio
lukuun ottamatta jarrupaloja ja isompaa
syyläriä. Eikä autossa ole vielä ollut mitään isompaa vikaa. Ja tällä autolla siis
poltetaan päivittäin 3 paria takarenkaita,
joten käyttö ei ole kevyemmästä päästä.
Omalla ”toivelistalla” tämä Z06 on ollut jo
siitä lähtien, kun pääsin sellaisen kyytiin
kerhomme ratapäivällä Gotland Ringillä, mutta näiden kehujen siivittämänä se
nousi taas pari pykälää ylemmäksi.
Tämän ratareissun voi tiivistää sanontaan: ”Hauskinta mitä voi tehdä housut
jalassa!” Serkkupojallakin oli driftauskyytien jälkeen naama sen verran leveässä
hymyssä, että eiköhän tällä reissulla saatu jonkinlainen uheiluautokuumeen virus
tartutettua… ☺
Teksti ja kuvat:
Tero Nummenpää

Tuomasta
hymyilyttää
kovasti Drifting
kyytien jälkeen
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SccH Autot & Helsinki näyttelyssä
Tammikuun lopulla vajaa parikymmentä kerholaista kokoontui Kansallismuseoon tutustumaan Aho & Soldan – Autot &
Helsinki valokuvanäyttelyyn sekä Suomi
Finland 1900 näyttelyyn. Asiantuntevan
opastuksen johdattelemana saimme tutustua pääkaupungin vanhoihin näkymiin
ja edellisen vuosisadan alkupuolen autoihin. Autoja enemmän keskustelua herätti
Helsingin muuttuneet maisemat. Kansallismuseon oman oppaan lisäksi todellista asiantuntemusta löytyi myös kerhon
piiristä kun Markus Weckström täydensi opastuksen antia. Suomi Finland 1900
näyttely esitteli meille monen lapsuudesta tai nuoruudesta tuttuja arkisia esineitä
joita nykyään saattaa enää tuurilla löytää
antikvariaateista. Hauskat lyhytfilmit täydensivät vielä molempia näyttelyitä.
Veljekset Heikki Aho (1895-1961) ja
Björn Soldan (1902-1953) olivat 19201950 -lukujen tärkeimpiä kehittyvän Suomen kuvaajia. Merkittävässä osassa
AHO & SOLDANIN laajassa valokuva- ja
filmituotannossa oli Helsinki ja sen katunäkymät autoineen.
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Pääkaupungista tuli veljeksille kamerataiteellinen ympäristö ja kiintopiste. He rekisteröivät Helsingin ilmiöitä arjen historiaksi itsenäisen tasavallan ensimmäisestä
vuosikymmenestä lähtien vuoteen 1945
asti. AHO & SOLDANIN kamerat palvoivat autoistuvan pääkaupungin katujen
elämää. Auto ja taustalla avautuva näköala olivat AHO & SOLDANIN usein toistama uljas asetelma.
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Tarjoamme museo- ja harrasteautovakuutukset sekä muut vakuuttamisen
ratkaisut niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.
Sports Car Club of Helsinki Ry:n jäseniä palvelee oma yhteyshenkilö. Ota
yhteyttä ja sovi tapaaminen!

Eldin Skoko
Edustaja
Puhelin: 044 261 3217
eldin.skoko@lahitapiola.fi

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
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Festivaali, jossa eri moottoriurheilun lajit, superautot sekä ilmailu
kohtaavat. Lappeenranta, lentoasema 27.6 - 29.6.2014
Perjantai 27.6: Vapaat harjoitukset, sekä musiikkifestivaali-ilta, jossa esiintyy mm.
Diandra sekä Reckless Love
Lauantai 28.6: Moottoriurheilu show sekä musiikkifestivaali-ilta jossa esiintyy mm.
Elastinen, Sini Sabotage sekä The 69 Eyes
Sunnuntai 29.6: Perhe Expo ja musiikkifestivaali jossa esiintyy mm.
Robin ja Mikael Gabriel

Osta liput Lippupisteestä, www.lippu.fi
www.unlimitedracing.fi

