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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 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: Lamborghini Gallardo Spyder,
Jouni Vierimaa

Pääkirjoitus
Siipimutteri 2/2016

Päätoimittajan
palsta
Nyt se on sitten avattu, se ajokausi nimittäin! Tänä
vuonna säänjumalat olivat autoharrastajien puolella ja
varsin moni otti ajopelinsä liikenteeseen jo huhtikuussa, ennen tuota perinteistä Vappua. Olin itsekin Veten
kera katsastuskonttorilla 29.4. leimaamassa auton liikenteeseen. Siitä sitten kaupunkiin kruisailemaan ja katto alhaalla, kuten pitääkin. Kattoahan ei nosteta, jollei sada tai jätetä autoa parkkiin jonnekin sivummalle. Avoautoilu on pukeutumiskysymys; tosin
itselleni ei tullut heti mieleen +11 astetta ja myöhäinen kevät-ilta vaatisi myös käsineiden käyttöä.
Onneksi kelit ovat nyt jo siitä paljon lämmenneet.
SccH:n kevään yksi tärkeimmistä tapahtumista, hienojen kuukausitapahtumien lisäksi, oli sääntömääräinen Vuosikokous. Siitä löytyy kattavampi juttu tästä lehdestä. Kokouksen merkittävin asia oli
hallituksessa tapahtuneet muutokset. Vanhan hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme halusi jättää
tehtävät. Onneksi mukaan saatiin neljä uutta jäsentä. Kaikki uudet hallituksen jäsenet ovat myös kerhomme varsin tuoreita jäseniä, joten uusia ideoita heiltä varmasti löytyy, sekä sitä intoa ja tarmoa
asioiden eteenpäin viemiseen. Tähän mennessä nähdyn perusteella valinnat olivat hyviä ja osuvia.
Uudet hallituksen jäsenet tulevat esittelemään itsensä pienen jutun muodossa seuraavassa Siipimutterissa. Tässä numerossa ääneen pääsee jo yksi heistä, Tomi Tuominen, joka toimii hallituksessa kerhomme webmasterina ja sosiaalisen median osaajana.
Lehden kutkuttavin juttu on ehdottomasti pitkäaikaisen jäsenemme Kosken Tapsan kertomus hänen unelma-autonsa Ford GT replican hankintaprosessista. Kuten Tapsa sanoo jutussaan, pojilla pitää
olla unelmia ja unelma-autoja. Joskus niitä saattaa joutua odottamaan pidempään, mutta tilaisuuden
tullen pitää olla rohkea ja uskaltaa toteuttaa se mistä haaveilee. Tapsa lupasi kirjoittaa toisen jutun
Ford GT:stä, kun tällä hetkellä työn alla olevat suunnitellut parannukset ovat valmiina. Auto on kuitenkin jo Suomen rekisterissä ja siltä osin liikennekelpoinen. Onnittelut Tapsa!
Viime numerossa alkanut Lehmussaaren Hanten matkakertomus hänen kesän 2015 Eurooppa-turneelta saa nyt jatkoa uusien kilometrintäyteisten matkapäivien ja uusien maiden muodossa. Myös
päätoimittaja on päässyt raportoimaan työmessumatkaltaan urheiluautoista. Puheenjohtajamme
Arno jatkaa saksankielen preppaustaan. Tällä kertaa tarkastelussa on Stern –lehden vuoden 1963
syyskuun numeron Frankfurtin autonäyttelyn liite. Kevään kuukausitapahtumista tässä lehdessä raportoidaan vierailusta Ilmailumuseolla ja Autoverkkokauppa.Comin järjestämästä koeajopäivästä Premier Parkissa. Kiitokset jutuista Tapsalle, Hantelle, Tomille, Arnolle ja Pasille!
Runsaasti tapahtumia on tulossa kesän aikana, joten kaikille on varmasti jotakin, ja myös sopivaan aikaan. Ne ketkä eivät ole vielä käyneet kertaakaan Ilmailumuseolla Sportscar Breakfast Clubilla, ottakaa ainakin yksi niistä kalenteriin tänä kesänä. Väitän ettei vierailu jää ainoaksi. Sitä fiilistä ja silmäkarkkia ei voi sanoin tai kuvin riittävästi kuvailla!
Iloisia kohtaamisia ja vauhdikasta kesää toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Puheenjohtajan palsta
Kolmas vuosi SccH:n kapteenina pyörähti käyntiin kerhon
vuosikokouksesta maaliskuussa. Kiitän luottamuksesta! Noin
30-vuotta SccH.n jäsenyyttä luulisi takaavan, että kerhon ja
kerholaisten tavat tunnetaan. Mutta toukokuisen Classic Motor Shown yhteydessä tuli yllättävä opetus: Autokerho kulkee
autoilla! Tänä vuonnahan SccH:lla ei ollut omaa messuosastoa
ja yritimme kerätä kerholaiset leppoisaan yhteiseen junamatkaan Messukaupunki Lahteen. Kun jäsenmäärämmekin lähentelee jo kolmeasataa niin…. No, ihan yksin sai puheenjohtaja
matkustaa. Toivottavasti suurin syy oli messupäiville sattunut
liian hyvä autoilusää.
Osallistuminen kerhotapahtumiin voisi olla koko jäsenistölle hyvä tavoite kuluvalle vuodelle. On jopa hieman noloa kertoa vierailua isännöivälle yritykselle jäsenmäärämme ja todeta sitten, että yritysvierailulle ilmoittautui yhdeksän henkeä. Vaikka yritysvierailun aihe ei aina niin
sinua kiinnostava olisikaan niin nämä vierailut ovat aivan loistava tilaisuus tutustua muihin kerholaisiin. Niiden kautta mahdollinen kynnys tulla vaikkapa torstaikahveillemme madaltuu. Jaossa on myös
aina hyödyllisiä näkemyksiä ja kokemuksia sekä ihan oikeaa tietoa. Oman kerhourani kaksikymmentä
ensimmäistä vuotta sujuivat ilman toimivaa urheiluautoa. Mutta pikkuhiljaa kerhotapahtumien kautta
kanssakerholaiset ovat muuttuneet hyvän päivän tutuista kavereiksi ja torstaikahvien väliinjättö saattaa aiheuttaa jopa vierotusoireita.
Tänä vuonna meillä on enemmän autoillen tapahtuvia kerhotilaisuuksia kuin ehkä koskaan. Vaikka urheiluauto olisikin varikolla niin perässä pysyy kyllä arkiautollakin.
Liity letkaan!
Arno

Light+Building
messut
Frankfurtissa
sivulla 19
Pagani Zonda

Suomen Ilmailumuseo 16.3.16
Teksti ja kuvat: Pasi Marjamaa
SccH kokoontui maaliskuun kk-tapaamiseen Suomen Ilmailumuseolle Vantaalla keskiviikkona 16.3.
Ilmailumuseon pihahan on monelle tuttu Sportscar Breakfast Clubin P-alueena samoin kuin sisällä sijaitseva Gate 1 -kahvilaravintolakin. Nyt oli luvassa ilmainen sisäänpääsy ja opastettu kierros 30:lle
ensimmäiselle ilmoittautuneelle SccH-jäsenelle (plus perheenjäsenille) museon näyttelyyn. 30 henkilöä per opas on maksimimäärä ja lähes tarkalleen sen verran osallistujia lopulta tulikin.
Suomen Ilmailumuseo ylläpitää ja hoitaa Suomen laajinta ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät lentokoneet. Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen erikoismuseo. Museon kokoelmissa on noin 80 ilma-alusta ja runsaasti muita ilmailuun liittyviä esineitä, kuten moottoreita, potkureita, mittareita,
viestintävälineitä ja pienoismalleja sekä simulaattoreita. Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö.
Opastuspalvelut museoon järjestyvät Ilmailumuseoyhdistys ry:n henkilöiden toimesta.
Meille oppaana noin tunnin mittaisessa opastuksessa oli Ari Wan. Opastus taisi olla ns. perusopastus, joka sisälsi selostusta alkaen ilmailun muinaisista alkuajoista ja kattaen tietoa
Ilmailumuseosta näyttelykohteineen sekä Suomen siviili- ja sotilasilmailusta. Pariin kohteeseen näyttelyssä sai tutustua ihan fyysisestikin,
lentosimulaattoriin ja Kar-Airin DC-3 –matkustajakoneeseen. Opastuksen päätyttyä saimme
jäädä vielä omatoimisesti tutustumaan näyttelyyn kunkin oman aikataulun tahdissa.

Ilmailumuseon näyttelystä ei
toivota julkaistavan valokuvia
tai videoita. Saimme kuitenkin
luvan julkaista tässä jäsenistömme kerholehdessä 1-2 kpl
näyttelystä vähemmän paljastavaa kuvaa.
http://ilmailumuseo.fi/
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Vaikka työn puolesta olen saanut ajella maastossa kaikenlaisilla peleillä niin aiemmin ei ole ollut tilaisuutta kokeilla peräkkäin useita erilaisia maastureita. Yllättävin suoriutuja oli Suzuki Vitara 1,4 Boosterjet joka maastureiden ainoana bensamoottorisena väänsi itseään mäkiä ylös ryömimisvauhtia kytkimeen koskematta.
Päivän kruunasi istuminen Risto Virtasen viereen Lotus Evora 400:n pelkääjän paikalle. Mieshän
tuntee Premier Parkin radan paremmin kuin omat taskunsa ja Risto tykittikin Lotuksella pari mallikierrosta varmoin ottein. No olisin ehkä hävinnyt Riston kierrokselle pari kymmenystä….tai en ainakaan
yhtä minuuttia enempää.
Kalusto odottaa kuskeja

Lotusmies palvonta-asennossa

AUTOVERKKOKAUPPA.COM KOEAJOPÄIVÄ
LOTUS TRACK DAY
Teksti ja kuvat: Arno Seppänen

Vuodessa on yleensä muutamia päiviä joiden jälkeen naamalla olevaa hymyä on turha yrittää pakottaa peruslukemille. Kannatusjäsenemme järjestämä koeajopäivä Premier Parkissa oli yksi tällaisista
päivistä. Tarjolla oli kattava valikoima Autoverkkokaupan edustamia merkkejä joiden välillä löytyi koeajoradalla yllättäviäkin eroja. Autoja pääsi testaamaan sekä radalla, maastossa että myös maantiellä. Kun alussa radan kiertäminen tapahtui rauhallisesti normaaliliikenteen rytmiä jäljitellen niin päivän
edetessä ja autojen vaihtuessa rata kävi tutummaksi ja vauhdit kasvoivat hetkittäin kilpa-ajomaisiin
lukemiin. Päivän viimeisinä herkkupaloina pääsikin kiertämään radan Lotuksen Elisellä tai Evora 400:lla
Tiedä sitten johtuuko urheilullisten autojen epämukavuuteen tottumisesta, mutta tuntui siltä, että
mitä pienemmäksi auto kävi sitä nautinnollisemmaksi ajokokemus kasvoi.
Toki Hyundain i40 mallissa ja erityisesti Renaultin tyylikkäissä Talismanissa ja Espacessa oli laadun tuntua, mutta kun nykyisin ei ole enää järin suurta henkilökuljetustarvetta niin katseen voi suunnata pienempien ja edullisempien autojen kategoriaan. Pari herkkupalaa oli sieltäkin koeajettavana, mutta parhaat
fiilikset syntyivät mallistojen keskivaiheilla olevista urheilullisista malleista. Hyundain i30 1,6 Turbo oli oikein mukavasti hanskaan istuva auto jota pystyi viemään radalla todella vauhdikkaasti, mutta päivän positiivisimman kokemuksen tarjosi Renault Megane GT Tce 205 EDC7-aut 4Control. 205 on teholukemana
vähintäänkin riittävä, EDC7-aut pyrkii huolehtimaan, että aina olisi oikea vaihde silmässä, mutta huikein
kokemus kätkeytyy tuon 4Control-merkkien taakse. Autossa on nimittäin nelipyöräohjaus jonka turvin radalla pujottelu onnistui hämmästyttävän pienin ohjausliikkein. Veikkaanpa, että jos Lotus ja tämä Renault
laitetaan kiertämään rataa samaa reipasta vauhtia niin kymmenen kierroksen jälkeen Lotus-kuskilla on
hiki kun Rellumies on vasta ottanut vähän alkulämpöjä. Vaihteen valinnasta olin parissa kohtaa eri mieltä
auton kanssa, mutta riitatilanteiden varalta ratin takana on läpsyttimet joista pykälän voi valita ihan itse.
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Sports Car Club of Helsinki
facebookissa
SccH – Sports Car Club of Helsinki ry
Sportscar Breakfast Club

Vain seuraamalla tiedät
mitä, missä, milloin
Tervetuloa SccH-kerhoon,
arvoisat uudet jäsenet:
Jarmo Raunio, Helsinki
Mika Hirvi, Helsinki
Timo Takkinen, Järvenpää
Jari Lauriala, Kirkkonummi

Alexander Tallberg, Helsinki
Kaarlo Kaartovuori, Turku
Terho Selin, Espoo
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Ansaittu lepohetki ennen kiinalaisten kuvaussessiota.

BMW E31 Euroopassa, osa 2/4
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

4. Päivä, 7.7.2015 Slovakia-Unkari-Itävalta-Slovenia-Itävalta,
600 km
Laiva-aamiaisella sattui hauska tapahtuma. Joku nuori, krapulaisen näköinen kundi otti kahvia aamiaisella ja läikytti sitä kengälleen. Sitten hän ilmaisi mielipiteensä maailman parhaalla kirosanalla:
“Perkele!” Kysyin, että onko hän Suomesta ja perkeleen ääntämisen perusteella arvaukseni osui oikeaan. Kundi oli toisen kundin kanssa reilaamassa, kuten aamiaisella selvisi. Aamusafkat naamaan
ja hyvänmatkantoivotukset päälle.
Alkajaisiksi bensa-asemalle, kun kukaan ei ollut yöllä tankannut mun E31:tä. Ei edes E31 itse.
Seuraavaksi suunta kohti Budapestiä ja eilisestä viisastuneena päätin ostaa rajalla sen verolipun,
vaikka tarkoitus ei ollut mennä Budapestiin asti, vaan tehdä muodollinen parinkymmenen kilometrin
koukkaus Unkariin, että voi sanoa käyneensä. Tulipahan siellä raja-asemalla sitten käveltyä etsimässä
myyntipistettä, joka olisi auki. Helpommin sanottu kuin löydetty, eikä löytynyt.
Ajoin sitten sen parikymmentä kilometriä Unkarissa ja suuntasin Itävaltaan, jonne mennessä ostin
verolipun ja keltaisen huomioliivin, joka kuulema on pakollinen varuste Itävallan ja Saksan autobaanoilla. Yhteensä vähän yli viisi euroa!
Itävallassa oli laaksoa ja kukkulaa enemmän kuin Maamme-laulussa, ja tietenkin ylä- ja alamäkiä.
Mulle tuli aluksi tunne, että ylämäkiä on paljon enemmän. Samalla huomasi tulleensa Länsi-Eurooppaan, kun teiden pinnoissa ei ollut enää isoja jälkiä toisesta maailmansodasta.

Hienoja, korkeita vuoria oli Alppien täydeltä.
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Pieni koukkaus Itävaltaan ja sitten Grazin kohdalla kurvasin Sloveniaa kohden, koska en ole käynyt sielläkään. Tulipahan tuettua Slovenian kansantaloutta bensatankillisella (30 senttiä/litra halvempaa kuin
Itävallassa) ja parilla limulla.
Mariborin koukkauksen jälkeen takaisin Itävaltaan. Grazista pohjoiseen on maisemien puolesta
mahtava: tie kulkee vuorten välissä tai tunneleissa niiden läpi. Olisi pitänyt videoida, että saisi paremmin tuotua fiiliksen esiin. Mutta ajaessa se on aika vaikeaa, niin piti tyytyä pariin heittolaukaukseen kameralla.
Navigaattori oli tänään tarkka: “Käänny vasemmalle ja olet perillä” ja E31:n keula oli juuri saapunut
hotellin parkkipaikalle. Mahtava paikka, vuoret nousevat korkeuksiin lähes hotellin pihalta.
Syötyäni hotellin tuli bussilastillinen kiinalaisia, jotka aloittivat massiivisen kännykkäkamerakuvauksen. Kun muutama kiinalainen oli E31:n ympärillä kuvaamassa sitä, niin valuin kuvauspaikalle kertoen sen olevan minun auto. Heidän matkanjohtajansa kailotti jotain kiinaksi ja yhtäkkiä E31:n ympärillä
oli puolentusinaa kuvaajaa ja pari alkoi kysellä autosta. Minähän tykkäsin kertoa. Ja hetken kuluttua
olikin kiinalaisilla ihmeteltävää, kun avasin konepellin (avausmekanismi sai monta “oooo:ta”) ja ilmeisesti kaikki näkivät elämässään ensimmäistä kertaa V12-moottorin livenä. Pakkohan mun oli sitten
tehdä kolikkotemppu: kone käyntiin ja euro kantilleen koneen päälle. Siinä ne sitten ihmettelivät, kuvasivat ja videoivat. Sain ison joukon kiinalaisia faneja vailla yhteystietoja. Onpahan heillä kerrottavaa
saksalaisesta laatuautosta.

5. Päivä, 8.7.2015 Itävalta-Saksa-Itävalta-Liechtenstein, 550 km

Uusi aamu valkeni ukkosen jälkeen tihkusateisena ja kiinalaisten puheensorinan säestämänä, kun he
pakkasivat kamojaan bussiinsa. Sain nauttia aamiaiseni rauhassa. Päivälle oli asetettu kaksi tavoitetta:
• ajaa nopeusrajoituksettomalla autobaanalla täysillä
• ottaa valokuvia todisteeksi
Suuntasin siis kohti Saksan Passauta, josta saamieni
tietojen mukaan olisi pitkät pätkät nopeusrajoittamatonta
tietä varustettuna tällä merkillä:
Jokaisen nopean autoilijan mielimerkki.
Tankkauksen jälkeen huomasin, että kameran akku oli tyhjä. Ei siis tarvitse kuvata kaahatessa. Matka kohti isoja nopeuksia alkoi 120:n rajoituksella ja sitten alkoi vesisade, välillä pieni, välillä rankka
tai rankkaakin rankempi. Se siitä kovaa ajamisesta. Köröteltiin muun liikenteen kanssa sitten 100 –
150 km/h nopeuksia sateesta riippuen kohti Müncheniä. Jos olisin päässyt eilen katsomaan säätiedotuksia netistä, niin olisi tullut erilainen matkasuunnitelma tälle päivälle. Ajaminen vesisateessa ei
ole kamalaa, mutta ajaminen vesisateessa yli 150 km/h ei ole kivaa. Tuli todistettua sekin ilman vesiliirtojen aiheuttamia lipeämisiä tai pyörähdyksiä.Sade kuitenkin lakkasi hieman ennen Münchenia ja
muistelin, että sen eteläpuolellakin olisi noita numerottomia rajoituksenlakkautusmerkkejä. Olihan niitä, mutta olihan liikennettäkin, ja kaistoja vain kaksi. Ekat sata kilometriä Münchenista meni madellessa muun liikenteen seassa, ja muutamilla tietyömaa-alueilla. Alkoi hiipiä epäilys, että eihän tästä tule mitään. Mutta kas kummaa, liikennemäärä väheni varmaan neljännekseen ja itsekin heräsin
horroksesta, kun joku iso musta Bemari väläytteli valoja jo monta sataa metriä mun takana, kun ajelin sataaviittäkymppiä ohituskaistalla jonkun perässä. Mustalla Bemarilla oli imussa valkoinen Audi ja
pomppasin jonon jatkoksi. Kieltämättä kiva fiilis, kun edessä on kaksi auraajaa ja mennään koko ajan
200+ riippuen ohituskaistan hitaammista käyttäjistä. Kun tämä oli mulle uutta, niin pidin todella pitkän (200-300 m) varoetäisyyden siihen Audiin. Niinpä sieltä oikealta kaistalta tuli joku hitaampi väliin
ja Bemari ja Audi menivät menojaan. Mutta olin päässyt hommasta jyvälle ja kyttäilin hyviä välejä,
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Vuori on niin jyrkkä ja korkea,
ettei huipulla kasva kuin kalliota.

joissa voisi lyödä lämän tiskiin ilman itsetuhomahdollisuutta. Kolmesti sain kelattua nopeusmittariin
yli 250 lukeman hetkeksi ja navigaattorikin väitti joka kerta nopeuden olevan yli 230, paras navigaattorihavainto oli 239 ja vielä olisi ollut varaa kiristää vähäsen, mutta nämä nopeat vedot loppuivat aina
siihen, että joku körötteli ohituskaistalla alta kahtasataa. Hauska loppui, kun Itävallan raja tuli vastaan
ja sitä kautta suunnistin pikkumaahan.
Kun löysin hotellin ja sen parkkipaikan, niin johan alkoi olla asiat hyvin: huone ok, ja ruokalista mistä valita kunnon syötävää pankkiirihinnoilla. Maha pullolleen schnitzeliä ja pastaa oluella kasteltuna.
Nämä motivoituneet perhehotellit ovat aina miellyttäviä levähdyspaikkoja.

6. Päivä, 9.7.2015 Liechtenstein-Sveitsi-Italia-San Marino-Italia,
770 km
Aamiaisen jälkeen käänsin E31:n keulan kohti Alppeja. Navigaattori päätti, että mennään San Bernardinon kautta? Nokian Here kertoi, että tunneleita on tarjolla 27 km. E31 lähti siis raahaamaan minua
kohti San Marinoa, missä en ole aiemmin käynyt. Navigaattori laskeskeli, että olisimme perillä joskus
klo 16.50, joten paluu Bolognasta varattuun hotellin olisi riittävän aikaisin, että ehtisin syömään. Tie
Alpeilla olisi kuskin unelma, jos siellä ei olisi muuta liikennettä eikä nopeusrajoituksia. Mutta kun kumpikaan em. ehdoista ei toteutunut, niin sitten vain ajeltiin kiltisti jonossa kohti Italiaa. Alas tultaessa
Alpeilta olikin sitten vähän pidempi alamäki. Yläpäässä mainostivat, että rekkojen renkaat ovat tulessa, kun ajaa 8% laskua 18 km ajan. Harmi, etten ehtinyt kuvata ko. liikennemerkkiä, oli se niin hieno.
Milanosta alkoi viivasuora Autostrada, jossa liikennemerkein luvattiin ajokortin menetys +50 ylinopeudesta. Ajoin siis alle +50 ylinopeutta muun liikenteen mukana jonossa. Jossain laulussa hoilattiin, että daa-daa-da-da-daa-da, kiitää alla autostrada, mutta sanoittaja ei ollut siellä ruuhka-aikana,
oletan. Parma: kolariruuhkaa puolen tunnin edestä, Bologna: tunti extraa neljän ruuhkassa, Milano:
pari tuntia extraa, kun jonkin AC/DC-nimisen laulu- ja soitinyhtyeen fanit innoissaan olivat kolaroineet Autostradan rampeissa urakalla. Vihdoin ja viimein pääsin San Marinoon, jossa en ollut käynyt
aiemmin. Polttelin savukkeen ja totesin olleeni siellä tarpeeksi kauan. Suuntana hotelli Bolognassa
lähdin ajelemaan takaisin pohjoiseen. E31 oli aloittanut pakoputkessa paukkuvan röpötyksen jo pari
päivää aikaisemmin, mutta Autostradan ruuhkassa se äityi vain pahemmaksi kuin allerginen kevätflunssa. Kone toimi hyvin, kun kierroksia oli yli 3000, mutta sehän vaatisi kakkosella ajamista rajoitusten perusteella. Hotelli oli jo sulkenut keittiönsä. Myöhästyin koska ruuhkissa minulla meni tuntikausia enemmän kuin olin laskenut. Tilasin Gin-Tonicin ja söin kaikki juustonaksut baaritiskiltä. Harmitti,
kun oli nälkä.
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Picnic moottoritiellä perjantairuuhkassa.
Perjantain iltapäiväruuhka Sveitsiin
mennessä ennen tunneleita.

7. Päivä, 10.7.2015 Italia-Sveitsi, 520 km

Aamiaisella naureskelen itsekseni kolmelle muulle ruokailijalle. Kaikki ovat ikäisiäni (n. 50 v.) naisia,
yksi istuu yksin ja loput kaksi istuvat kaksistaan. Kukaan kolmesta ei taida sanoa sanaakaan aamiaisen aikana, mutta kaikki naputtavat puhelimiaan koko ajan ehtien tuskin syödä mitään. Vae victis.
Kurvaan aamiaisen jälkeen kohti Sveitsiä auton vasemman pakoputken röpöttäessä kuin vatsatautinen. Röpötystä tai sen oireita oli jatkunut itse asiassa jo muutaman päivän ajan, mutta Milanoa lähestyessäni raa’an bensan haju ja suuri kulutus alkoivat huolestuttamaan. Ajattelin hoitaa huollon
Sveitsissä, jos löytäisin huollon. Matka Sveitsiin sujui hyvin Italian puolella, koska auto toimi hyvin Autostrada-nopeuksissa. Sveitsin puolella sitten iski perjantairuuhka ja parhaimmillaan koko moottoritien autokanta jalkautui picnicille (jos oli eväitä mukana) tunniksi.
Loppujen lopuksi pääsin Badeniin ja duunikaveri ilmaantui hotellille samoihin aikoihin. Auto parkkihalliin jäähylle, matkalaukku huoneeseen ja kuski ruokahuoltoon. Päivällisen/illallisen aikana Andre
kertoi, että työnantajani sveitsiläiset leasing-Bemarit huolletaan läheisellä Kohlerin korjaamolla, ja
että se olisi auki lauantainakin.

8.-10. päivät, 11.-13.7.2016 Baden, 100 km

Seuraavana aamuna olin Kohlerin Bemarihuollon kahvassa minuuttia ennen avaamista. Mutta Korjaamo oli suljettu, ...kele. Kurvasin pikaisesti Saksan puolelle lähimmälle korjaamolle, mutta ei sielläkään ollut korjaamo auki. Tuli siis pidempi stoppi Badeniin. Kohlerilta sain kuitenkin puhuttua ajan heti
maanantai-aamulle, jolloin olin taas paikalla heti avaamisaikaan. Aikansa ihmeteltyään minulle kerrottiin, että vasemman puolen lambda-anturi on rikki ja väittää vasemman lohkon käyvän laihalla. Ilmankos bensaa kului tuplamäärä.

11. päivä, 14.7.2015 Sveitsi-Italia-Ranska-Monaco-Ranska, 650 km

Aamiaisen jälkeen ajoin taksilla korjaamolle noutamaan E31:stä. Pieni huoli heräsi, kun E31 oli pihalla konepelti valohoitoasennossa. Ei hätää, viimeiset tarkastukset olivat menossa ja auto koeajoa vaille valmis. Kurvailun jälkeen menin hieman pelonsekaisin tuntein kassalle tietäen, että tuntiveloitus
on 180 €/h ja matkakassaan voisi tulla merkittävä lovi. Ystävällisyyttään laskuttivat yli puolen päivän
työstä vain kaksi !!! tuntia plus anturin, yhteensä reilut viisisataa. Tankki täyteen ja kohti Monacoa.

Siipimutteri 11

Sveitsistä pääsee pois 16 942 m
tunnelin kautta. Gothardin liki
17-kilometrisen tunnelin alkupää.

Reittiin mahtui noin 100 km tunneleita, paljon mahtavia maisemia ja tietenkin pysäköintiongelmat
Monacossa. En löytänyt edes laitonta paikkaa, joten jaloittelu jäi tankkauksen yhteydessä tapahtuneeksi venyttelyksi. Formuloista tuttu tunneli oli vaatimaton verrattuna siihen tahkojuustoon, mitä
vuoriin oli koverrettu.
Nähtyäni ruuhkaisen Monacon menin Nizzan puolelle nauttimaan pihvistä ja ilmastoidusta hotellihuoneesta odotellen seuraavaa päivää.

Monacon F1-tunneli. Se Monacon kuuluisin tunneli,
jossa ajetaan kilpa-autoilla kovaa.
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ta Helsinkiin ja Tarvontien lopussa kantaamme liimaantui kilpa-autolta vaikuttanut sinisorsa, Renault
R8 Gordini. GT:mme oli harvinaisen hyväkulkuinen ja mittari näytti parhaimmillaan Munkan kohdalla
180km/h ja Gordini ei kyllä päässyt ohi vaikka yritystä näytti olevan. Kuljettajana toimineella veljelläni
oli siihen aikaan hyvin pitkät hiukset ja takaa päin hän varmastikin näytti naiselta tai tytöltä. Cortinan
pulkkaistuimen selkänojahan oli sen ajan mukaisesti hyvin lyhyt, joten hiusten pituus oli selkeästi havaittavissa. Mahtoi Gordinin kuljettajaa ketuttaa kun ei kilpa-autolla päässyt ”tytön” ajaman GT:n ohi!

Ford GT Andrew Barriskellin
katselmuksessa

Ford GT 40 replika- haaveen toteutuminen,
hankinta ja rakentelu
Teksti ja kuvat: Tapsa Koski
Osa 1. Haaveen toteutuminen ja hankinta
Pojilla pitää olla haaveita, muutenhan pojat eivät ole poikia ja pojista joilla ei ole haaveita, ei oikein
tahdo koskaan mitään tulla. Tämä on kertomus minun yli 50 vuotta kestäneen haaveen toteutumisesta. Kerholaisista minua ovat auton haaveen toteutumisessa eli auton hankinnassa neuvoillaan tai fyysisemminkin (auton löytäminen, hakeminen, osto ja katsastus) auttaneet Nordströmin Hasse, Heikkerön Timppa, Witickin Nasse, Tallbergin Kimi, Andrew Barriskell, Wirkkalan Pasi, Anderssonin Peter,
Pettersonin Kimi, ja Nylundin Lefa. Kiitos teille kaikille avustanne!
Haaveeni alkoi yli 50 vuotta sitten joskus 60-luvun puolivälissä kun ensimmäisen kerran kuulin ja
näin kuvia Fordin GT 40:stä. Se oli mielestäni sen ajan ehdottomasti kaunein ja paras auto. Huonolla
autolla ei Le-Mans 24 tunnin ajoa voiteta neljää kertaa peräkkäin. Fanaattisimmankin Ferrari tai Porsche fanin on kai se myönnettävä. Seuraava vaihe haaveen vahvistamisessa oli kun meillä oli veljeni
kanssa Rewellin autorata ja siinä suosikkiautoni oli Fordin J-type eli GT40:n pitkäperäinen Mk4 versio.
Se oli nopea ja harvoin sillä piti kenellekään hävitä.

Haaveen ylläpitoa helpotti myös se kun joskus -60 luvun loppupuolella näin Hyvinkäällä liikenteessä aidon GT 40:n. Olin menossa isovanhempieni asunnolta Parantolankadulta paikallisen Ford- ja Kkauppias Seppo Toiviaisen (sittemmin kauppaneuvos) pieneen K-kauppaan kun paikalle ajoi, jos oikein muistan, oliivin vihreä GT 40. Autosta nousi sekä Toiviainen ja joku toinen henkilö (ilmeisestikin
Fordin tehtaan tai maahantuojan edustaja). He kävivät K-kaupassa ja poistuivat niin, että näin kun he
lähtivät, kiersivät korttelin ja sitten sopivasti kiihdyttäen ajoivat Hämeenkatua kohti Toiviaisen Ford liikettä. Valehtelisin jos, kunnon autoharrastajan tapaan, väittäisin muistavani auton pakoäänet mutta
lähtemättömän mielikuvan tapaus joka tapauksessa mieleeni jätti. Kyseessä oli Fordin jonkinlainen
promotion tour, jossa GT 40:stä kierrätettiin eri puolella Suomea Ford-liikkeissä. Yksi hyvä ystäväni
näki auton Joensuussa Kemiläisen liikkeessä ja joku toinen Oulussa paikallisessa Ford-liikkeessä, varmastikin jotkut muut kerholaiset muualla.
Mutta aika harvassa ovat ne, jotka auton silloin liikenteessä näkivät. Sandellin Juhan (Lotus Cortinani ensimmäinen omistaja ja Fordilla elämäntyönsä tehnyt) mukaan autoa ei edes saanut käynnistää kukaan muu kuin valmistajan edustaja, ajamisesta puhumattakaan!
Seuraavat vuodet kuluivatkin sitten ”haaleamman haaveilun” merkeissä. Oli jokseenkin turhaa vakavammin haaveilla autosta, jonka hankkiminen ja rekisteriin saaminen Suomessa oli täysin mahdotonta.
1992 ostin aidon Lotus Cortinan. Auton, jolla oli kilpailuhistoriaa jääradoilta jo vuodelta 1966 (Juha
ja Juhan isä Åke Sandell) ja jonka aikaisempia omistajia olivat olleet mm. kerhomme jäsenet Hasse,
Kalevi Leppä sekä Hannu Mäenpää. Ajoin tällä autolla Historic Race Finlandin kilpailuissa vuodesta
1992 vuoteen 2009 ja sen jälkeen auton lähes identtisellä replikalla viime syksyyn asti.
Lotus Cortina ja T. Koski
vauhdissa Ahvenistolla 2011

Seuraavaksi kuvaan tuli sitten oikea Ford GT, ei tietenkään 40 vaan Cortina. Kotiimme ostettiin Valli-Autosta Paaralan Aukilta uusi tummanvihreä Cortina GT, joka luovutettiin meille aprillipäivänä
1.4.1965. Sen ajan mukaisesti takajousitusta laskettiin, muistaakseni 8 cm, asennettiin peruutusvalo, pohjapanssari, pulkkaistuin, Les Lestonin puuratti ja puinen vaihdekepin nuppi. Se oli kaiken kaikkiaan kova juttu 14 vuotiaalle pojalle vaikka en autolla tietenkään laillisesti päässyt vielä silloin ajamaan.
Se aika koitti vasta saatuani ajokortin vajaa neljä vuotta myöhemmin. GT Cortina oli kuitenkin edelleen silloin vielä aika kova peli. Muistan kerran kun tulimme veljeni kanssa, olisiko ollut 1966, Turus-
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Koko ajan oli kuitenkin mielessäni se, että sitten kun lopetan kilpailemisen, yritän hankkia itselleni GT40
replikan. Joko saan sen rekisteriin tai sitten en. Aidon hankkiminen ei tietenkään enää tullut kysymykseen, koska niiden hinnat olivat nousseet jo pilviin, ja toisaalta, kuka haluaisi käyttöharrasteautoksi 60-luvulla 365 alumiinipalasesta tehdyllä monokokki-rungolla varustetun auton. Päänsäryn aiheita saa aivan
varmasti helpommallakin tavalla. Onneksi GT40 replikoita on vuosien varrella tehnyt ainakin 15 valmistajaa ja nykyäänkin niitä tehdään ainakin Englannissa, Etelä-Afrikassa, USA:ssa, Australiassa ja Tsekeissä.
Ongelmana on kuitenkin oikean ikäisen ja oikeilla papereilla varustetun auton löytämisessä.
Unelmani rupesi toden teolla realisoitumaan kun viime vuonna päätin lopettaa 25 vuotta kestäneen
kilpa-ajourani Lotus Cortinalla. Sitä ennen oli jo nuorempana tullut ajettua kartingia lähes 10v, joten
lähes 35v kilvanajoa sai luvan riittää (ainakin toistaiseksi).
Olin jo pitkään haeskellut sopivaa yksilöä ja muutama netin automaattihaku (sekä Wirkkalan Pasi)
suolsivat vähän väliä ehdokkaita maailmalta. Aina kun ilmaantui yksilö, joka minua kiinnosti, osoittautui se kuitenkin sellaiseksi jota ei Suomessa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa olisi saanut
rekisteröityä. Kävin näyttämässä myytävien autojen rekisteriotteiden kopiota katsastuskonttoreilla,
lähtin niitä tutkittaviksi tutuille katsastajille ja aina tuloksena oli vesiperä. Torstain kerhoiltojemme vakio kaveriporukka ehdotti toinen toistaan ”parempia” keinoja siitä miten auton voisi ensin rekisteröidä Viroon tai Saksaan tai jonnekin muualle EU:ssa ja sitten Suomeen (olemmehan mekin EU:ssa!). En
kuitenkaan halunnut tätä epävarmaa tietä kokeilla vaan jatkoin sellaisen yksilön etsimistä, jonka saisi
Suomessa rekisteröityä ilman minkäänlaista kikkailua.
Viime syksynä ilmaantui sitten Tukholmassa myyntiin yksilö, joka todella kiinnosti. Auto oli kuitenkin
rekisteröity Ruotsissa vasta 2009. Onneksi Hasse oli juuri menossa Tukholmaan ja hän sopi myyjän
kanssa tapaamisesta joka tapauksessa. Auto oli Hassen sinne mennessä korjaamolla jonkin pikkuvian takia, eikä Hasse päässyt autoa koeajamaan, mutta yksilönä se vaikutti kuitenkin hyvältä ja hyvin
tehdyltä. Myyjä oli ostanut auton v. 2005 ja kunnostanut sen rekisteröintikuntoon. Myyjän kertoman
mukaan hän oli ostanut auton ruotsalaiselta tunnetulta autoharrastajalta, joka taas oli ostanut sen
90-luvun alussa ruotsalaiselta kilpa-autoilijanakin tunnetulta Anders Hildebrandilta. Autosta oli kuulemma tehty kaksi lehtiartikkeliakin, toinen Teknikens Världiin ja toinen Bilsortiin (nehän piti toki hankkia). Tämä kaikki tietenkin herätti Hassen ja minun mielenkiinnon ja aloimme penkoa asiaa tarkemmin. Hasse oli yhteydessä Transport Styrelseniin (Ruotsin Trafi). Sieltä saimme tietää, että kyseisellä
alustanumerolla varustettu auto oli edelleen rekisterissä Eva Hildebrandin, (Andersin vaimo) nimissä.
Minä sitten kaivoin esille Anders Hillebrandin ja olin häneen yhteydessä muutaman kerran. Perhe oli
muuttanut Englantiin jo 90-luvun alussa. Andersilla on nyt Englannissa oma perheyritys, Anglo America Oli
Company, jonka palveluksessa sekä Anders että Eva työskentelevät. Eva oli kuulemma myynyt auton muuton yhteydessä 90-luvun alussa. Autoharrastaja, joka auton Evalta osti, ei kuitenkaan koskaan sitä rekisteröinyt omiin nimiinsä. Auto oli siis ikään kuin rekisteröimättömänä 90-luvun alusta vuoteen 2009 jolloin se
rekisteröitiin uudelleen hieman eri alustatunnuksella. Samalla autolla oli (on) siis kaksi hieman toisistaan
poikkeavaa identiteettiä Transportstyrelsenin tiedostoissa, toisessa on pelkkä alustanumero (Evan rekisteröinti) ja toisessa alustanumeron edessä on auton valmistajan kolmikirjaiminen merkki (myyjän rekisteröinti). Tämä näköjään on (ollut) mahdollista maassa, jossa hyväksytään itse rakennetut autot tieliikenteeseen.

kisteröinniksi, joka ei välttämättä tarkoittaisi varsinaista rekisteröintiä vaikka autolle oli jo annettu rekisteritunnus. Trafi tulkitsi sen kuitenkin rekisteröintipäivämääräksi, joten niiltä osin asia oli kunnossa.
Onneksemme autolla oli ollut siis vain kolme omistajaa jotka kaikki olivat elossa ja halukkaita meitä
auttamaan. Sovimme auton myyntihinnasta ja käsirahan suuruudesta, jonka saamisen jälkeen myyjä olisi lähtenyt viemään asiaa eteenpäin. Tässä vaiheessa iski sitten Mr. Murphy. Myyjälle ilmaantui
ruotsalainen ostaja, joka osti auton siinä kunnossa kuin se oli. Taas siis tuli tehtyä turhaa työtä mutta
onneksi tiedon määrä kasvoi. Se auto, jonka ruotsalaiset lehdet olivat koeajaneet, ei selvästikään ollut sama yksilö kuin tämä myynnissä ollut, joskin sekin oli ollut Andersin käytössä mutta ei ainakaan
rekisteröitynä Ruotsissa sillä tunnuksella, joka autossa oli koeajohetkillä kiinni.
Lopulta viime vuoden lokakuussa tärppäsi. Netin automaattihaku ilmoitti Englannissa myyntiin tulleesta
1998 mallisesta replikasta. Lähetin oitis myyjäliikkeelle pyynnön saada kopion auton rekisteriotteesta ja
muutamia tarkentavia tietoja. Tiedot kyllä tulivat mutta rekisteriotteen kopion saaminen myyjältä oli kovan
työn takana. En itse asiassa ennen etumaksun suorittamista saanut koskaan koko otetta yhtenä kappaleena vaan osakopioita, jotka sitten piti leikkaa liimaa -menetelmällä parsia yhteen. Parsitun version kopion
sitten kiikutin Timpan esittämälle katsastajalle. Hän esitti sen edelleen Trafille ja kun sieltä tuli myönteinen
päätös, tilasin lentolipun Lontooseen. Soitin Andrew’lle Englantiin ja sovimme käynnistä myyjäliikkeessä.
Mukaan tuli vielä hänen Lontoossa asuva suomalainen autoharrastaja-kaveri Jukka Karjalainen.
Jukka haki minut kentältä ja ajoimme vajaat 100 km Essexin suuntaan, jossa myyjäliike sijaitsi. Andrew tuli sinne Harwichin satamasta, josta hän oli noutanut yhden Suomessa hänen ja Jukan myyntilistoilla olleista Caterhamenista takaisin Englantiin. Päältäpäin auto oli jokseenkin juuri niin hieno kuin kuvissakin, eikä tarkastelumme muutenkaan paljastanut suurempia puutteita tai vikoja. Lisäksi auto luvattiin
katsastaa ennen minulle toimittamista, jotta siinä olisi voimassa olevan EU-alueen katsastus. Auton jarrusatulat olivat huollossa, joten en päässyt sillä ajamaan mutta käyntiin se toki saatiin. Lähes suorista
rosteripakoputkista tulleet äänet olivat aika mahtavat, suorastaan hirveät! Seuraava vaihe oli sitten käsirahan maksaminen. En todellakaan edes ajatellut nostaa koko auton kauppasummaa ja lentää Lontooseen asti toteamaan, että eihän tätä yksilöä kannata ostaa. Kun sitten sain auton loppuhinnan Suomesta käsin maksettua seurasi auton laivaus Harwichistä Turkuun. Myyjä toimitti auton Harwichiin Mann
Linesin hyvään hoivaan ja kävimme sen Turusta Nassen kanssa trailerillani hakemassa.
Lotus Cortina replika
Ahveniston varikolla 2011

Päätimme selvittää voisiko auton vuonna 2009 tehdyn rekisteröidyn peruuttaa tai poistaa auto rekisteristä kokonaan ja palata vuonna 1990 tehtyyn ensirekisteröintiin. Tämäkään ei ollut ihan itsestään selvää, sillä auton 90-luvun rekisteriotteessa on termi: ”Förregistredad ja päivämäärä 900817”.
Emme saaneet mistään (huom. apujoukoissani oli monta ruotsia äidinkielenään puhuvaa henkilöä)
täyttä vahvistusta siitä mitä termi todella tarkoittaa. Me tulkitsimme sen ikään kuin joksikin esi-re-
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Ensimmäinen ajokokemukseni oli kun siirsin auton sataman varastosta trailerilleni, tietenkin syksyisen
sateen säestyksellä. Jotenkin siinä vaiheessa tuntui, että todella kovaa saa jarrupoljinta painaa ja sittenkään ei oikein tunnu mitään tapahtuvan. Olin onneksi hälyttänyt Rantasen Markon Rengas Turusta meitä lastauksessa jeesaamaan. Ilman Markon apua homma olisi ollut vielä paljon vaikeampi kuin mitä se
nyt oli (kiitos Markollekin!). GT 40:n painojakautumasta ja oikean aisapainon varmistamisesta johtuen
se piti peruuttaa umpitraileriini, johon GT40 leveytensä puolesta juuri ja juuri mahtui. Marko puikkoihin ja
minä ja Nasse ohjastimme Markoa käsimerkein peruuttamaan ahtaaseen väliin märillä sutivilla renkailla.
GT:stä ei sitten muuten näe ulkopeileistä taakse mitään muuta kuin takalokasuojien patit ja sisäpeilistä
ilmanputsarin kopan. Auto saatiin kuitenkin trailerille ja matka kohti Vantaata alkoi.
Seuraavalle päivälle oli sitten varattu aika rekisteröintikatsastukseen. Paikalle tapahtumaa todistamaan ja
minua auttamaan tulivat Timppa ja Talbergin Kimi. Kimi ajoi katsastuskonttorin pihalla pienen rundin ja totesi
saman kuin minä, että jarrut vaativat aivan mielettömästi poljinvoimaa eikä sittenkään tunnu mitään tapahtuvan. Minä siirsin auton sitten katsastushalliin ja katsastus alkoi. Havaitut puutteet selvisivät aika nopeasti ja
onneksi ne olivat jokseenkin mitättömiä ja helposti korjattavia. Tässä vaiheessa selvisi sitten jarrujenkin vika,
toinen jarrupääsylinteri (etu- ja takajarruilla omat pääsylinterit) oli täysin tyhjä, samoin kytkimen pääsylinteri.
Onneksi ahtaajat eivät autoa laivaan tai sieltä pois ajaessaan ajaneet sitä mereen! Olin toki vakuuttanut auton sen täydestä arvosta kuljetuksen ajaksi. Mikään vakuutus ei kuitenkaan olisi korvannut auton etsimiseen
käytettyä aikaa ja rahaa sekä mielipahaa! Olisi saattanut tulla vielä aika soppa siitä, että auto oli käytännössä
täysin jarruton, joskin merestä noukkimisen jälkeen sen havaitseminen olisi ollut aika mahdotonta.
Timppa siis auttoi löytämään katsastusmiehen, jolla oli kyky ja halua auttaa auton rekisteröinnissä.
Ilman oikeanlaista katsastajaa hommasta ei vaan tule yhtään mitään. Sen sain kokea matkan varrella useampaan kertaan. Peruskatsastusmiestä ei kiinnosta haastavammat tapaukset, niistähän ei saa
yhtään sen enempää rahaa kuin normaalista rekisteröintikatsastuksesta, aikaa vaan kuluu enemmän.
Pitää selvittää auton rekisteröintiajan katsastusvaatimuksia, pitää olla yhteydessä Trafiin jne. Tämä
Timpan neuvoma ja paljon käyttämä katsastusmies tuli jopa talliini asti toteamaan, että hänen rekisteröintikatsastuksessa vaaditut muutokset oli tehty. Koska sinulla on katsastusmies tehnyt kotikäynnin? Siinä oli todella halu auttaa ja markkinointikyky kohdallaan.
Tammikuussa sain sitten auton verolipun, maksoin sen ja
hain rekisterikilvet. Kyseessä on tietääkseni ensimmäinen Suomessa rekisteriin saatu GT 40 replika. Replikan siis voi saada
rekisteriin mutta aika monen asian pitää loksahtaa tasan tarkkaan kohdalleen jotta se onnistuu. Hyvien kavereiden apu ja tiedot ovat aivan korvaamattomia. Se on yksi kerhomme ehdoton
vahvuus. Osaamista ja tietoa on ja apua saa kun osaa vain kysyä mutta tähän pätee sama kuin muillakin elämän aloilla eli
ihan kaikkea kuulemaansa ei kuitenkaan kannata uskoa. Usein Merkki osallistumisesta
ihmisiltä, joiden omaa rahaa ei ole liossa, kyllä löytyy vastauk- klassikkoautotapahtumaan
sia ja neuvoja lähes kaikkiin ongelmiin maan ja taivaan välillä.

Mercedes S 500 Cabrio edestä

BMW i8

Light+Building Frankfurt 13. – 18.3.2016
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Euroopan suurimmat valaistus- ja rakennusalan messut järjestetään Franfurtissa joka toinen kevät
maalis- huhtikuussa. Frankfurt on siis tunnettu messupaikka muillekin kuin autoille. Työni liittyy siis valaistukseen, joten niissä merkeissä kulutin kengänpohjia pitkin halleja kilometritolkulla kävellen ja yritykseni ständillä seisoen neljä päivää. Rankkaa touhua muuten jos ei ole kokemusta, tai vaikka olisikin.
Tällä kertaa silmäniloksi oli muutakin kuin kauniita naisia, niihin nimittäin ei jaksa kiinnittää parin
tunnin jälkeen paljoakaan huomiota enää. Urheiluautot olivat löytäneet paikkansa varsin monen osaston katseenvangitsijna. Autoja oli varmaan enemmänkin, mutta aika ja kiinnostus ei riittänyt rakennus- ja automaatiopuolen hallien kävelyyn, koska valaistushalleja oli jo 10kpl.
Italialaisen Martini Lightin osastolla komeili firman kotimaakunnan Modenan Pagani Zonda S kaikessa komeudessaan. Unohtui muuten hetkeksi kokonaan, miksi olin messuille ja kyseiseen halliin tullut. Tämä Martini oli minulle ennestään tuttu firma, sillä työskentelin 90-luvulla firman Suomen edustajan palveluksessa ja tapasin Martinin kavereita messuilla Hannoverissa, missä nämä messut vielä
90-luvun alkupuolella pidettiin. En koskaan päässyt Martinin tehtaalle Modenaan, mutta kuulin että
vanha herra Martini oli silloin kovasti maakunnan tunnetumman merkin Ferrarin ystävä, ja kuulemma
omisti parikin merkin eri mallia. Tiedä sitten elääkö herra Martini ja omistaako hän tai suku messuilla
olleen Zonda S:n, vai onko auto Paganin tehtaan omaisuutta.
Mercedes S 500 Cabrio takaa

Auton historiasta hieman. Kuten aiemmin mainitsin, on auto valmistunut Englannissa 1988. Auton toinen omistaja (olen ollut häneenkin yhteydessä) osti sen 1997 ja myi sitten Englannista Belgiaan paikalliselle autokauppiaalle 2003. Hän myi sen edelleen Ranskaan. Ranskalainen omistaja paranteli autoa aika
paljon ja jopa ajoi sillä Le Mansissa, v. 2005 Parade Des Pilotes 24 Heures Du Mans- tapahtumassa.
Ranskasta auto sitten palasi takaisin Englantiin ilmeisestikin v. 2012 ja nyt sitten Suomeen.
Seuraavassa jutussa kerron sitten autoni tekniikasta
ja siihen tekemistäni parannuksista.
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Tällä messuilla olleella tummansinisellä yksilöllä on kuitenkin sellainen historia, että auto esiintyi ranskalaisesta sarjakuvasankarista Mic(hel) Vaillantista kertovassa elokuvassa 24 hours. Leffan on
käsikirjoittanut ja tuottanut Luc Besson. Leffa huipentuu nimensä mukaisesti Le Mansin 24 tunnin kisaan. Tämä Pagani Zonda
S esiintyy elokuvan kohtauksessa, jossa Mic Vaillant esittelee Le
Mansin rataa naispuoliselle tiimikaverilleen ennen kisaa yöllä. Mic
esittelee ajotaitojaan mimmille Zondalla, ajamalla rataa ympäri silmät kiinni, mimmin huudellessa kurvien etäisyysmerkkien lukemia.
Auto tietenkin pysähtyi maaliviivalle kierroksen päätteeksi. Tosikuski kuulemma osaa radat niin että tunnistaa radan töyssyistä ja
auton liikkeistä missä mennään… uskoo ken tahtoo. ;)
Porsche Osram

Valaistusjätti Osram (jolla muuten on yksi messuhalli lähes yksin käytössä) oli tuonut osastolleen
omiin väreihin teipatun Porschen. Olihan siinä mallimimmikin vieressä, mutta sitä kävi kyllä sääliksi,
kun miehet katsoivat autoa eivätkä mimmiä.
Eräs valaisintoimittaja oli tuonut osastolleen Mersun S 500 Cabriolet –mallin. Ihan nätti peli, mutta ei ihan niin urheiluauto.
BMW satsaa varsin isolla kädellä sähköurheiluautonsa i8:n markkinointiin. Messuilta auto löytyi
kahdelta eri osastolta. Toisella työmatkalla pari viikkoa sitten huomasin että i8 oli esillä myös Frankfurtin ja Brysselin lentokentillä. Hintapolitiikka lienee Saksassa ja Keski-Euroopassa verojen suhteen
ihan toinen kuin koto-Suomessa. BMW i8 on todella näyttävän näköinen ja hyvin suunniteltu auto.
Toivottavasti niitä saadaan myytyä Suomeen enemmän kuin se yksi, joka on jo useammassa lehdessä ollut omistajansa kera esillä.

Pagani Zonda S
Techical Data

Pagani Zonda
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BLICK ZU 60´S
Arno Seppänen

Tässä osassa otetaan tarkasteluun divarin hyllyltä löytynyt aarre. Nimittäin Stern-lehti syyskuulta
1963. Autofanaatikon kannalta lehden tekee merkittäväksi mukana oleva 32-sivuinen erikoisliite kyseisen vuoden Frankfurtin autonäyttelystä.

Fordin Kölnin tehtaan pääjohtajan haastattelu olisi
varmaan tänä päivänäkin ajankohtainen. Haastattelussa John S. Andrews joutuu mm. aprikoimaan
kuinka monta autotehdasta joutuu sulkemaan
ovensa lähivuosina.

Porsche 901:n maailman ensi-ilta. Kaikista ennusteista huolimatta ei aidosti nelipaikkainen. Tämä
Porsche 356:n seuraaja tuli tuotantoon kuitenkin
vasta vuotta myöhemmin 1964. Mutta tiesitkö,
että tyyppinimeksi tuli 911 siksi, että Peugeot katsoi omaavansa oikeudet kolminumeroisiin mallimerkintöihin joissa keskimmäisenä numerona on nolla?

Pakkohan tässä yhteydessä on myös mainita, että
vuoden 1963 Frankfurtin autonäyttelyssä esiteltiin
ensimmäistä kertaa myös Glas 1300 GT. Mutta siitä aiheesta lisää ehkäpä joskus myöhemmin.

Toinen merkittävä uutuus oli NSU Spider. Maailman ensimmäinen Wankel-moottorinen auto.
Moottoria lukuunottamatta auto perustui jo 1958
tuotantoon tulleeseen NSU Sport Prinz:iin. Wankel
oli kutenkin yhtiölle lopun alku. 1969 NSU liitettiin
Audiin ja ennen 80-lukua merkki katosi automerkkien kartalta.
Salama Detroitista eli Corvair Monza GT. Konseptiautot ja muotoilututkielmat ovat autonäyttelyiden
yleisömagneetteja. Tässä kokosivun ”mainoksessa” huomio kiinnittyy autolle mainittuun teholukemaan 90 hv. Tänä päivänä vastaavan prototyypin
teho kerrottaisiin varmaan kymmenellä.
Tänä vuonna Ruotsi ei voittanut Euroviisuja ja tippui MM-lätkästä lähes alkumetreillä. Mutta eikös
kosto tule mainoksessa yli 50-vuoden takaa: Ruotsi, Euroopan vientimaa Nr 1 saksalaisille autoille ja
ajoneuvosähkövarusteille. Haloo! Nehän ajaa väärällä puolen tietä!!
Kiinnostavaa lukemista tässä liitteessä on Mercedes 600:n eli ”Ison Mersun” esittely. Jutussa
on myös Mercedeksen edustusmallien historiaa
Maybachista ja Horch:sta Hitlerin Manöver Mercedekseen.
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Arno esittelee vuoden 2016
Talousarviota

Kokousväki mietteliäänä

SccH:n Vuosikokous Allun Grillissä
19.3.2016
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Kerhomme virallinen sääntömääräinen Vuosikokous pidettiin maaliskuun puolivälin jälkeen jo perinteeksi muodostuneessa paikassa, Moottorikahvila Allun Grillissä Vantaalla. Kokouksessa oli läsnä viime vuosina hyvinkin vakiona pysynyt reilun 20 jäsenen osallistujamäärä. Positiivista kerhomme kannalta on se
että joka vuosi kokoukseen saapuu hiljattain liittyneitä uusia jäseniä. Kokous on luonnollisesti hyvä paikka saada kerralla selkeä käsitys siitä millaiseen kerhoon on tullut liitytyksi. Kokoustunnelma on meillä
on aina ollut erittäin rento ja välitön. Sääntömääräiset asiat toki käsitellään aina protokollan mukaisesti,
mutta muuten asioista keskustellaan vapaasti. Kokous on näin ollen hyvä paikka kertoa omia ajatuksiaan
kerhon toiminnasta ja antaa omia kehitysideoita.
Tällä kertaa esityslistalla oli normaalien talousasioiden lisäksi tänä vuonna katkolla olivat puheenjohtajan pesti, sekä useita hallituspaikkoja. Puheenjohtajamme Arno Seppänen lupautui pienellä ennakkotaivuttelulla tehtävään uudelleen käytettäväksi. Kokousväki luonnollisesti otti tiedon ilolla vastaan, eikä
muita ehdokkaita ilmaantunut, joten Arno valittiin yksimielisesti jatkoon uudelle kaksivuotiskaudelle. Onnea Arnolle ! Kolme monta vuotta hallituksessa mukana ollutta jäsentä halusi työ- tai perhesyiden takia
jättää paikkansa hallituksessa. Eroavia hallituksen jäseniä olivat Tero Nummenpää, Teppo Lehtiniemi ja
Sampo Muje. Vanhoista hallituksen jäsenistä jatkoon olivat lupautuneet, ja kokouksessa valittiin jatkoon:
Arno Seppänen, Pasi Marjamaa, Esa Manninen, Kai Keituri ja Jouni Vierimaa. Edellinen hallitus oli tehnyt
etukäteen rekrytointityötä uusien hallituksen jäsenten löytämiseksi mukaan rakentamaan ja kehittämään
edelleen kerhomme toimintaa. Rekrytointityö onnistui loistavasti, sillä saimme neljä uutta ehdokasta hallitukseen. Koska kerhomme säätöjen mukaan hallituspaikkoja on enemmän mitä aiempi 8 hengen hallitus, kokous valitsi kaikki neljä uutta ehdokasta mukaan. Uudet hallituksen jäsenet ovat: Tapio Savunen,
Tomi Tuominen, Hannu Lehmussaari ja Jarkko Pukkila. Onnea uusille hallituksen jäsenille !
Kokouksen esityslistalla oli lisäksi kaksi runsaasti keskustelua herättänyttä ja jäseniä kokoukseen houkutellutta asiaa. Niistä ensimmäisenä kokous käsitteli Finnish Hot Rod Association FHRA ry:n jäsenkerhoksi liittymisen hakemista. Puheenjohtajamme Arno oli etukäteen keskustellut asiasta alustavasti FHRA:n kanssa. Taustana tälle oli FHRA:n kiinnostus ajaa laajemmin autoharrastajien etuja Trafin ja muihin päättäjien
suuntaan. FHRA:n jäsenyys kerhona ja/tai yksityisjäsenenä antaisi myös jäsentemme käyttöön FHRA:n
jäsenedut heidän yhteistyökumppaneiltaan. Kerhojäsenyyden kustannus olisi varsin minimaalinen, mutta FHRA:n haluama kaikkien jäsenten yksityisjäsenyys FHRA:ssa maksaisi kerhollemme jo erittäin paljon
enemmän (5 Eur/jäsen = 5 x 275 = 1375 Eur). Arnon saama kirjallinen materiaali ja informaatio eivät kui-
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tenkaan riittävästi vakuuttaneet kokousväkeä FHRA:n pyrkimyksistä ja muutoksesta pelkästään kiihdytysautoilijoiden kattojärjestöstä koko autoharrastajien edunajajaksi. Kokousväkeä huolestutti myös FHRA:n luja
side AKK:n suuntaan. Tämän pelättiin vaikuttavan SccH:n itsenäisyyteen jatkossa. Ehdotus päätettiin näin
ollen jättää pöydälle ja uutta hallitusta velvoitettiin selvittämään asiaa tarkemmin. Mikäli hallitus selvitysten
jälkeen katsoo tarpeelliseksi, asia tuodaan uudelleen seuraavan Vuosikokouksen käsiteltäväksi.
Toinen paljon keskustelua herättänyt asia oli Siipimutteri-lehden tulevaisuus. Lehti on saatu viimeisten
vuosien aikana rakennettua varsin toimivaksi, mutta juttujen saaminen jäsenistöltä on ollut varsin vähäistä jo usean vuoden ajan. Hallituksen jäsenet ovat käytännössä kirjoittaneet lähes kaikki lehdessä julkaistut
jutut, muutamia satunnaisia muiden jäsenten kirjoittamia juttuja lukuun ottamatta. Tämä on koettu varsin
haasteelliseksi ”pakkopullaksi” hallituksessa. Puheenjohtajamme Arno oli Vuosikokousta varten selvittänyt
muutaman muun autokerhon kiinnostusta yhteisen makasiinityyppisen lehden julkaisemiseksi. Kokousväki oli kuitenkin edelleen vielä SccH:n täysin oman lehden kannalla. Keskusteluissa todettiin ja muistettiin
eri kerhojen välisen yhteistyön ongelmista. Materiaalia lehteen olisi varmasti useamman kerhon toimesta
hieman enemmän, mutta olisiko lehden julkaisu silti yhtään helpompaa? Todettiin myös taloudelliset vaikutukset, mikäli verottaja tulkitsisi useamman kerhon yhteisen jäsenlehden julkaisua eri tavalla, ja nykyinen
arvolisäverovapaus sen myötä poistuisi. Päätettiin jatkaa oman lehden julkaisua ja rohkaista jäsenistöä lähettämään ihan pienimuotoisiakin juttuja lehteen. Uutena ideana esitettiin ns. Urheiluautojen bongauspalstan lisäämistä lehteen. Siihen jokainen jäsen voisi lähettää valokuvia liikenteessä ja matkoilla bongatuista
urheiluautoista. Päätoimittaja lupasi julkaista kyseistä materiaalia, mikäli sellaista lehden toimitukseen saapuu. Useat kokouksessa läsnä olevat jäsenet lupasivat myös kirjoittaa juttuja lehteen.
Vuosikokouksen ulkopuolelta loppuun mainittakoon SccH:n uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätetyt vastuut eri hallituksen jäsenille
(löytyvät myös tämän lehden alusta ns. Apinalaatikosta):
• Puheenjohtaja: Arno Seppänen
Teppo Lehtiniemi kiittää
• Varapuheenjohtaja: Esa Manninen
vuosistaan hallituksessa
• Sihteeri: Kai Keituri (varalla Tapio Savunen)
• Taloudenhoitaja: Tapio Savunen
• Jäsenvastaava: Pasi Marjamaa
• Webmaster ja some: Tomi Tuominen
• Webmaster: Jarkko Pukkila
• Kerhovaraston ja kerhotuotteiden myyntivastaava: Hannu Lehmussaari
• Siipimutterin päätoimittaja: Jouni Vierimaa
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Jäsenesittely: Tomi Tuominen
Teksti ja kuvat: Tomi Tuominen

Tervehdys Siipimutterin lukijoille! Olen Tomi Tuominen, alias Flying Elmer, yksi Suomen harvoista autobloggaajista. Edustan kerhon jäsenistön nuorempaa sukupolvea ja vieläpä ilman urheiluautoa. Voisin tehdä pitkä listan syitä miksi urheiluautoa ei nyt ole, mutta tiedän että meille kaikille ne kuulostavat lopulta
tekosyiltä, joten toteamme että tärkeintä on välittää urheiluautoista. Ja miksi sitten välitän?
Koska rakastan ajaa. Rakastan enemmän ajamisen tunnetta kuin itse autoa. Autoja tulee ja menee, mutta ajamisen tunne on joka kerta jotain ainutlaatuista. Onko teillä käynyt koskaan niin, että
olette ajaneet juuri toiselle puolen Suomea, ja haluaisitte vain jatkaa pysähtymättä? Minulle on toistuvasti. Ja mitä paremmalta auto tuntuu, sitä pahemmaksi addiktio kasvaa. Samalla voin argumentoida, että urheiluauto on autoilun tärkein muoto, sillä auto on rakennettu vain sitä varten, mahdollisimman suorituskykyiseksi, kauniiksi ja monivuotiseksi sijoitukseksi.
Vuosi sitten keväällä kävi niin, että sisälläni oli loputon polte tehdä jotain omaa, jotain luovaa. En
tänä päivänäkään ymmärrä, miksi juuri siinä hetkessä se tarve oli niin polttava, tuntui kuin olisin tukahtunut jos en olisi saanut toteutettaa itseäni jollain tavalla. Päivätyö rahoitusmaailmassa oli omalla tavallaan mielenkiintoista, mutta tarvitsin jotain omaa, jotain jossa voin heittäytyä uuteen. Jo vuosia sitten aloin kirjoittamaan omaksi ilokseni juttuja ajamisesta ja autoista, mutten halunnut julkaista
niitä. Niinpä päätin vuosi sitten perustaa Flying Elmer -konseptin, joka kertoo siitä miltä auto tuntuu,
ilman numeroita.
Löysin Sports Car Club of Helsingin facebookissa Ilmailumuseoilla pidettävien urheiluautoaamiaisten kautta – ja tietysti päätin liittyä jäseneksi tukemaan tärkeää aatetta. Tänä kesänä SccH jatkaa urheiluautoaamiaisten järjestämistä ja hyvä niin, sillä tapahtumat ovat kaikille avoimia, ilmaisia ja rentoja, jossa niin modernit superautot kuin vanhat klassikotkin kohtaavat faninsa.
Minulla on ollut onni saada ajaa monia erilaisia autoja jo tähän mennessä, niistä luopuminen vain
on joka kerta yhtä vaikeaa. Enkä puhu nyt puolen tunnin pikaisista koeajoista autokaupoissa, vaan siitä kun saat olla yksin auton kanssa, tuntea ja kuunnella mitä se sanoo sinulle. Kuljettajan tärkein varuste on henkinen side autoon. Se syntyy vain ajamalla ja kokemalla. Erityisesti urheiluautojen kohdalla tämä viesti on vahva, kuljettajasta todella tulee yhtä auton kanssa.
Onko minulla sitten unelma-autoa? Jos pitäisi mainita vain muutama, niin talliini tulisivat Alfa Romeo 33 Stradale tai ehkä Talbot Lago T150. Moderneista autoista sanoisin Carrozzeria Touringin Alfa
Romeo Disco Volante – jos tällainen lähes uniikki designtuote sallitaan. Tässä kohtaa pitää kertoa,
että kun facebook kysyi perustiedoissa uskontoa, vastasin Alfa Romeo. Olen alfista. Koin herätykseni noin kaksikymmentä vuotta sitten, kun Alfa Romeo kilpaili Saksan DTM-sarjassa 155 V6 TI mallilla.
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Kun tehdastalli vielä otti Martini Racing värit ja ajoi
niillä Helsingin kaduilla, olin myyty loppuelämäksi.
Nimestäni huolimatta en ole se tv:stä tuttu autourheiluselostaja saatika lentäjä, mutta kuin sattuman kaupalta olemme me tomituomiset kiinnostuneet autoista ja lentokoneista. Ja sehän ei voi
olla väärin, vaikka muutamia sekaannuksia onkin
sattunut vuosien varrella. Onko tänä päivänä väärin tykätä ajamisesta tai urheiluautoista? Onko harrastus kuolemassa sukupuuttoon sähköautojen ja
tekoälyn myötä? Uskon päinvastaiseen. Kenelläkään tuskin on mitään sitä vastaan, että arkiliikenne automatisoidaan ja tehdään ympäristöystävälliseksi, mutta ajamisen iloa ei kukaan ole viemässä
pois vielä moneen vuosikymmeneen. Omasta nuoruudesta tutut superautot ovat muuttumassa moderneiksi klassikoiksi ja keräilyharvinaisuuksiksi, ja
myyntiin on tullut entistä ehompana niin vanhoja
urheiluautomerkkejä kuin aivan uusiakin – jopa retrohengessä.
Yksi hyvä esimerkki on Toroidion. Pasi Pennanen
ei ole halunnut tehdä tulevaisuudelle seitsemän
hengen automaattista bussia, vaan kaksipaikkaisen hyperauton, joka voi myös osallistua legendaariseen 24h Le Mans –kilpailuun. Pennasen unelma
ja visio on niin vahva, että uskon 1MW:n hyperauton olevan todellisuutta ennemmin kuin uskomme.
Se että tällaista autoa ideoidaan ja suunnitellaan
Suomessa, on kaikkein hienointa. Pessimismin, kateuden ja verotuksen luvattu maa on täydellinen
laboratorio tällaista projektia varten. Kun Toroidion
nousee Suomesta, pärjää se varmasti missä tahansa muuallakin.
Sports Car Club of Helsinki kantaa yli nelikymmenvuotiasta historiaa kunniakkaasti, ja edessä on varmasti saman verran lisää vuosia. Jonain päivänä
kalustoon kuuluu sähköautojakin. Haluan osaltani
vaikuttaa siihen, että kerho ylläpitää ja edesauttaa
ajamisen ihanuutta niillä kaikkein kauneimmilla autoilla, jotka on luotu vain ajettavaksi. Halusin osaltani liittyä myös kerhon hallitukseen ja auttaa siellä
sosiaalisen median parissa, sekä kirjoittaa juttuja
Siipimutteriin, jotka inspiroisivat edelleen niin uusia jäseniä kuin vanhojakin jatkamaan tätä hienoa
perinnettä.
Cuore Sportivo,
Tomi

Jaguar XK120
Roadster

Mercedes-AMG GT
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Lotus-mallisto esittelyssä:
Helsingin Konala ja autoverkkokauppa.com
LOTUS EVORA 400
400 hv 410 Nm 300 km/h 4,2 s (0-100 km/h)

^^^SV[\ZÄUSHUKÄ

Lotus – urheiluautomaailman ikoni koeajettavissa Konalassa. Käsintehtyjä suorituskykyisiä, näyttäviä superautoja. Uutuutena Evora 400,
2+2-ohjaamolla. Lotuksen voit ostaa heti, missä ikinä oletkin, parilla klikkauksella. Ja se tuodaan veloituksetta kotiisi, tai missä ikinä oletkin.
Lotus Evora 400, 160 475 € (autoveroton 99 604,00 € + autovero 60 271,00 € + tk 600 €). CO2-päästöt 225 g/km. EU-yhd. 9,7 l/100 km.

Palveluksessasi Toni Barck, p. 040 847 3897
toni.barck@autoverkkokauppa.com

Helsinki, Konala, Päiväläisentie 1–6.
Avoinna ma-pe 10–18 ja la 10–14.

