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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:
Vaunumerkki, juhlamerkki
1975 - 2000
20,00
Ommeltava kangasmerkki
2,00
Lyhythihainen
inen
nen musta pikeee
/varikkopaita
35,00
aiitta Uusi
Uus
35,00
5,00
5,
0
Kerhopaita
25,00
taa Uusi (T-paita)
(T
T-ppai
a ta
ta)
a)
25
2
5,0
00
Rekisterikilven
5,00
kilve
ven tausta
ve
taus
usta
us
ta
5,0
,0
00
Lokasuojatarra
ilmainen
at rra
atar
r (uusi)
(uu
uusi
usi
s)
ililm
main
ma
inenn
SccH 40v.
ikkunatarra
ilmainen
v.. ikku
kuuna
nattarra
rrra
ililm
mainen
ma
innenn
Rintamerkki
3,00
k /pinssi
kki
/pin
iinnss
ssi
3,00
00
Lippis
14,00
14
4,0
00
Avaimenperä
3,00
p
perä
3,0
00
Kansikuva: Lotus Evora 2016 ohjaamo,
Jouni Vierimaa

Pääkirjoitus
Siipimutteri 3/2016

Päätoimittajan
palsta
Syksy saapuu väistämättä myös urheiluautoilijalle, mutta ajokelit ovat kuitenkin jatkuneet varsin
lämpiminä iltacruisailujakin ajatellen. No, vesisade toki saattaa välillä yllättää, mutta sellaista on
Suomen kesä ja syksy. Tämänhetkinen +15-17 °C
riittää mainiosti vielä avoautoiluunkin katto alhaalla, kovakattoisten ajeluista puhumattakaan. Syksyt ovat parina viime vuonna olleet varsin lämpimiä
ja jopa vähäsateisia. Jostain kummallisesta syystä ajelut vähenevät silti syksyisin heti kesälomien
päättyessä ja töiden alkaessa. Se kevään into tuntuu aina haihtuvan syksyn saapuessa? Osasyynä
varmasti monella kiireinen työrytmi, joka verottaa kiinnostusta ”ylimääräisiin” juttuihin. Viikoittaisen
torstaitapaamisen siirtyessä Haukilahdesta Tammiston Teboilille, putoaa tapaamisen osanottajamäärä likipitäen puoleen, varsinkin kun puhutaan talvikuukausista. Tämä ei varmastikaan seurasta johdu,
mutta kieltämättä huoltsikan kahvila on ihan eri juttu kuin ulkoilmakahvila merenrannalla. Edellisen toteamuksen olen kuullut tänä kesänäkin useamman jäsenen suusta Haukilahdessa. Pitäisikö siis jotain
muuttaa torstaitapaamisten suhteen syys-talvikaudella? Löytyisikö mielenkiintoisempi kokoontumispaikka? Pitäisikö syksyjen ajeluinnostuksen kohottamiseksi järjestää muutama viikonloppuajelu? Edellä vain muutama nopeasti mieleeni tullut kysymys. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajamme Arno
ottavat mielellään ehdotuksia ja toiveita vastaan. Hallitus miettii usein syys- ja talvikauden kuukausitapaamisten vierailukohteita päänsä puhki, joten senkin suhteen ehdotuksia otetaan vastaan. Olemme varmasti edelleen yksi aktiivisimmista autokerhoista talvikaudella, mutta aina voimme parantaa
jos jäsenillä on kiinnostusta osallistua tapahtumiin.
Tapahtumia on riittänyt koko kesän lähes joka viikonlopulle jotakin, joko SccH:n tai muiden kerhojen
järjestäminä, joten jokainen on varmasti löytänyt omat suosikkinsa. Tässä lehdessä näistä tapahtumista esitellään juttujen muodossa tallivierailu Espoossa, vierailu Marcus Grönholmin luona Inkoossa,
legendaarinen jokavuotinen Concours d’Elegance Turussa, sekä ratapäivämme Alastarolla. Lisäksi Kai
Keituri raportoi Ferrari Clubin hienosta matkasta Kööpenhaminaan. Tomi Tuominen pääsi testaamaan
varsin erikoista Porsche 911-mallia. Lehmussaaren Hantte jatkaa kesän 2015 Eurotouriaan BMW E31
850i:llä juttusarjan kolmannessa osassa. Puheenjohtajamme Arno on päässyt 60-luvun saksalaisten
autolehtien katselmuksessa vuoden 1967 Hobby-lehteen. Kiitokset jutuista Jarkko Pukkilalle, Tomille, Kaille, Hantelle ja Arnolle!
Seuraavassa vuoden viimeisessä numerossa niputamme kesän Sportscar Breakfast Clubin. eli SBC:n
kesän tapahtumat. Muitakin juttuja on jo seuraavaan lehteen luvattu ja toimitettu, joten Vuosikokouksessa saatu lupaus jäsenten aktiivisesta kirjoittelusta Siipimutteriin on toteutunut loistavasti! Tästä on hyvä jatkaa kohti talvikautta.
Syksyn kohtaamisia ja tapahtumia odotellen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Puheenjohtajan
palsta

SccH:n autoja tapahtumassa

Sukelluskausi on päättymässä.
Toivotaan, että edes syksy toisi myös meitä urheiluautoilijoita helliviä kelejä ennen autojen
vientiä talvisäilöön. Oma auto on maannut koko kesän etäisyyden päässä, mutta tallissa on ollut vierailulla avonainen brittisportti. Eipä ole silläkään juuri ajokokemuksia päässyt kartuttamaan. Kolme
kertaa olen tainnut käydä sillä tien päällä ja kaksi niistä palkittiin sitkeällä flunssalla.
Tätä kirjoittaessa edessä on vielä SccH:n vuoden 2016 päätapahtuma: Ratapäivä Pärnun
auto24ring:llä. Paitsi että kyseessä on ratapäivä ajoharjoittelun merkeissä niin luvassa on mukava illanvietto kerholaisten kesken. Elokuun alussa listalla oli jo noin 30 kuskia joten illanviettoon lienee tulossa
yli 50 henkeä. Joko tänä vuonna saadaan kerhon pikkujouluun vastaava osallistujamäärä?
Ajokauden vaihtuessa tallikauteen täytyy kerhon hallituksen mietteet kääntää kuukausivierailujen järjestämiseen. SccH on jo kuuluisa yhtenä Suomen aktiivisimmista autokerhoista ja tästä maineestahan emme halua luopua. Jos sinulla on tiedossa tai edes mielessä vierailukohde jonka arvelet kiinnostavan autoharrastajaa niin kerro ajatuksista hallitukselle. Eikä tuon kohteen tarvitse ihan nurkan
takana sijaita sillä kyllähän me myös talven lähestyessä jollain liikumme. Todennäköisesti siinä on
pyörivä kiekko joka nurkassa ja kopissa kehä jolla laitteen kulkusuuntaa voidaan muuttaa. Sisältä kuuluva hurina tai murina paljastaa, että kyseessä on äänikulkine eli auto. Sen hauskempaa versiota kutsutaan urheiluautoksi!
Osallistu!
Arno

Tallivierailu Espoossa
26.5.2016
sivulla 13

Vierailun huomion
varastanut McLaren
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Concours d’Elegance 2016
Kakskerta
Teksti: Tomi Tuominen
Kuvat: Tomi Tuominen ja Hannu Lehmussaari
Jo 20. Klassikkoautojen Concours d’Elegance tapahtuma järjestettiin sunnuntaina 19. kesäkuuta
2016 Harjattulan kartanon mailla Kakskerran saarella, hieman Turun eteläpuolella. Osa autoista saapui Turkuun jo edellisenä lauantaina Aboa Rally Storico -letkassa, joka suuntasi Helsingistä Kuninkaantien ja Fiskarsin idyllisten maalaisteiden kautta Turkuun. Tapahtumalla oli tänäkin vuonna erityisiä teemoja juhlistamaan merkkivuosia. Niin Alfa Romeo Spider-avoautot (Duetto), Lamborghini Miura kuin
Fiat 124 Spiderkin olivat kaikki päässeet jo viidenkymmenen vuoden ikään ja olivat siksi valittuina tapahtuman tämän vuotisiksi pääteemoiksi. Vaikka lauantaina ja vielä sunnuntaiaamunakin satoi lähes
koko Suomessa vettä kaatamalla, saatiin 20. Concours d’Elegance avata auringon paistaessa lämpimästi siniseltä taivaalta. Tuomareiden ja yleisön kiertäessä aluetta etsien tapahtuman kauneimpia autoja, viihdytti yleisöä Poriginal -kvartetti vieraanaan Vitali Imereli ja myöhemmin nähtiin myös paikallisen suunnittelijan Kisu Korsin ja miesten vaateliikkeen Herrainpukimon muotinäytös.
Tapahtumaan tuomaristoon oli tänä vuonna kutsuttu tai valittu Zufar A. Khusnitdinov (Venäjän konsulaatti), Reijo Kulmala (autojen entisöijä), Harri Asunta (Klassikot.net, vanhojen autojen asiantuntija), Markus Nieminen (Classic Data Finland), Hans Brummer (Autohistoriallinen seura ry), Tuukka Simonen (Herrainpukimo), Stanislav Tsinjonnoi (autonhoitotuotteiden asiantuntija), Ian Bowie (kirjailija
ja klassikkoautojen harrastaja), Sara Näse (free-lance autotoimittaja ja bloggaaja), Jarmo Lehtonen
(teollinen suunnittelija), Jarmo Heinonen (Suomen Urheiluautolijat ry), Antti Wihanto (tapahtuman
järjestäjä, tuomariston päällikkö) sekä Kai Keituri edustaen Sports Car Club of Helsinkiä.
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Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Scaglietti
Tour de France - Best of Show

Lamborghini Miura - toinen palkinto

Yksi viidestäsadasta Alfa Romeo
8C Suomen Turussa
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Voittaja-autot valitaan yleisesti sen mukaan
miten laadukkaasti auto on restauroitu tai
kunnostettu, miten laaja restaurointi autolle
on tehty, auton haluttavuuden ja harvinaisuuden mukaan, minkälainen design autossa on
ja onko autolla erityisen merkittävä historia.
Tuomarit valitsevat niin parhaat avoautot kuin
myös coupé -mallit, erikoisteemojen ja sponsorien palkintojen ohella, unohtamatta itse
’Best of Show’ pääpalkintoa. Sports Car Club
of Helsingin palkinto ojennettiin coupé sarjassa kilpailleelle vuoden 1973 BMW 3.0 CS:lle,
jonka poikkeuksellisen hieno kunto arktisblau
metallic -värisenä säväytti kaikki auton ohi kävelleet.
Best of Show pääpalkinto ja Coupé-sarjan
voitto meni tyrmäävän hienolle Ferrari 250
GT LWB Berlinetta Scaglietti Tour de Francelle. Curt Lincolnin vanha kilpa-auto, Scuderia
Askolinin väreissä ja täydellisesti entisöitynä.
Koska autolla oli mainitsemisen arvoinen kilpailuhistoria, oli Ferrarin tehdas apuna auton
entisöinnissä. Omistajat saivat onneksi Ferrarin luopumaan ajatuksesta laittaa kaikki autossa uusiksi, sen sijaan kaikki vanha kunnostettiin alkuperäistä kunnioittaen. Lopputuloksesta
tuli niin hyvä, että auto päätyi näytille Ferrarin
omaan museoon sekä uuden F12 Tour de Francen esittelytilaisuuteen. Vaikka kyseessä oli lähes mittaamattoman arvokas museoauto, tuli
se tapahtumaan halki Etelä-Suomen rankkasateessa ajamalla. Kakkospalkinnon nouti upea
punainen Lamborghini Miura, niistä lähin auto
löytyi tällä kertaa Ruotsista. Avoautosarjan voittajaksi kruunattiin astetta vanhempi auto, nimittäin hieno Stoewer LT 4 Torpedo vuosimallia ei
2010, vaan 1910. Myös avoautosarjan kakkospalkinto meni teeman mukaisesti upealle oranssille Fiat 124:lle. Erityisistä autokulttuuriteoista
palkittiin myös kaksi Suomessa hyvin harvinaista autoa, nimittäin kerhomme tilaisuuksissa hyvin viihtyvä oranssi McLaren MP4-12C sekä
harvemmin Suomessa nähty Alfa Romeo 8C,
joka omistajan mukaan oli nyt vasta toista kertaa maaperällämme.

Tero Nummenpää vastaanottaa
McLaren MP4-12C:n palkinnon

Hyvän sään suosiessa oli tänä tapahtumassa
autoja paikalla runsaasti ja hyvin korkeatasoisesti. Tapahtumassa nähtiin Suomen mittakaavassa hyvin harvinaisia ja arvokkaita autoja,
puhumattakaan lukemattomista moderneista superautoista. Järjestelyt olivat taas kerran
onnistuneita ja tapahtumassa oli ilo silmille ja
korville ihailla paikalle saapuneita erikoisautoja. Suosittelemme varaamaan ensi vuoden tapahtuman hyvin aikaisin kalenterista ja saapumaan paikan päälle ihailemaan autoja.

Kai Keituri jakaa
SccH:n palkinnon

SccHn palkinnon
voittaneen BMW 3.0 CSn
viimeistelty interiööri

Siipimutteri
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Ferrarit
Köpiksessä
Auto puleeraattuna reissua varten

Pohjoismaiden Ferrariklubit järjestivät
kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna kokoontumisen ja erilaista ohjelmaa
Kööpenhaminassa.
Suomesta tapahtumaan lähti 13 autokuntaa SccH:n kunniakkaina edustajina
Juha ja Taina Partanen Ferrari 208 GTS
Turbollaan sekä Kai ja Taina Keituri Ferrari 550 Maranellolla. Ferrarimalleja edellä
mainittujen lisäksi Suomesta oli mukana
mm. Testarossa, 360:siä, 430:siä, ja yksi
harvinainen Super Americakin.

Turun satamassa jonottamassa

Haipakkaa E4:lla

Bron
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Matka alkoi lämpimässä säässä kokoontumisella Turun satamassa torstaina 2.6.
illaksi, jonne autokunnat olivat tulleet eri
suunnista yksitellen tai pieninä ryhminä
Viking Line oli ystävällisesti järjestänyt
meille yhteisen alueen autoille ja kun autot oli saatu parkkiin, nautittiin laivalla
leppoisa illallinen, mutta ei liikaa viiniä,
sillä seuraavana aamuna oli lähtö heti klo
6 jälkeen kohti Köpistä, eli yli 500 km:n
ajo. Sää suosi autoletkaa ja pääsimme
ajamaan kuivassa, aurinkoisessa kelissä
koko matkan E4 ja E6 moottoriteitä parilla pit stopilla Köpikseen, jonne saavuttiin
puoli kolmen aikoihin.

Kaiken kaikkiaan paikalle oli saapunut n.
90 Ferraria Tanskasta, Ruotsista, Norjasta ja Suomesta, pääsääntöisesti uudempaa kalustoa. Kuvitelkaa ääniä meille varatun autohallin ylimmässä kerroksessa,
kun kaikki lähtivät aamulla sieltä yhtä aikaa Köpiskierrokselle! Musiikkia korville!
Vähän ihmettelimme, kun vanhempia
kaunottaria ei ollut kuin muutamia, varsinkin, kun tiedetään, että erityisesti
Ruotsissa tätä kalustoa on varsin paljon.
Asia selvisikin meille myöhemmin, Ruotsin klassikko Ferrareilla on oma klubi ja
eivät olleet lähteneet syystä tai toisesta
joukolla mukaan, harmi.

Kalustoa Tanskan maahantuojan kellarista

Ruotsissa saa hyviä rekkareita!

Paluumatkalla poikkesimme erään tunnetun autokeräilijän maatilalla, tästä sovittiin kuitenkin, että turvallisuussyistä
emme kerro yksityiskohtia; pelkästään
tämä kokoelma olisi erillisen artikkelin arvoinen kuvineen autoharvinaisuuksista.

Kaasuttimia riittää,
Ferrari 365 GT4 BB

Matkan eväinä jäi taas kassillinen hyviä
ajokokemuksia, nautittavia maisemia ja
uusia ystävyyksiä muualtakin kuin Suomesta, suosittelen ulkomaanajelua!
Kai Keituri
Jäätelö pit stop

Kööpenhaminassa meitä odotti lämmin
vastaanotto, Tanskan Ferrariklubi oli järjestänyt hotellit ja koko viikonlopun ohjelman, johon kuului mm. veneajelu
Kööpenhaminan kanavissa, yhteisajelu
kaikille kaupungin ympäristössä, tutustuminen Tanskan Ferrari maahantuojan
tiloihin ja erityisesti autoihin lounaineen,
gaalaillallinen jne. jne.

Siipimutteri
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Matkalla Alastaroon Jyri Ryhänen

Lotus ja Opel tositoimessa
Teemu Pihlatie

Lähtölupaa odottaessa Antti Takala

Kuusi kertaa nautinto Tero Nummenpää

Ratapäivä 2016 Alastarolla
Teksti: Hannu Lehmussaari
Kuvat: Kuvaajat mainittu kuvateksteissä
SccH:n ratapäivät Alastaron moottoriradalla olivat tänä vuonna sunnuntaina 31.7. Rata oli varattu
aamupäiväksi klo 10:00 – 14:00. Yhteisletkassa lähtijöille aamun kokoontuminen oli tuttuun tapaan
Bembölen Kaffestugalla klo 07:00. Paikalle saapui kymmenkunta autokuntaa ja muut sitten suoriutuivat radalle kuka mistäkin ja mitäkin kautta.
Kaikki autokunnat olivat kuuliaisesti paikalla Alastaron moottoriradan varikolla klo 09:40, jolloin alkoi
ilmoittautuminen ja kuljettajakokous. Teppo Lehtiniemen johdolla keräsimme rahat ja nimet vastuuvapauspapereihin ja sitten Teppo luetteli pelisäännöt, jotta kaikki ymmärtäisivät tämän olevan ajoharjoittelua, ei kilvanajoa.
Aikatauluksi sovittiin ensin kolme kierrosta Tepon perässä erittäin rauhallista tutustumisajoa, sitten reilu
vartti maisema-ajoa nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h ohituskiellolla höystettynä. Ja sitten loppuaika
vapaata ajoa. Minä jäin lippumieheksi varikkoportille ja Teppo vei letkan tutustumaan Alastaron ajolinjoihin. Joukossa oli aika monta, jotka eivät olleet aiemmin ajaneet täällä. Hitaan tutustumisen jälkeen letka
tuli varikolle ja saman tien taas maisema-ajoon radalle. Ohituskielto ja nopeusrajoitus pitivät menon rauhallisena, vaikka jotkut taisivatkin luulla, että joka paikassa pitää ajaa 80 km/h. Eipä sillä väliä, sillä meno

näytti turvalliselta. Maisema-ajon lopussa liputin rataa tyhjäksi, että saadaan selvä ero vapaaseen ajoon.
Yksi kuski ei huomannut liputusta, vaan jatkoi ylimääräiselle kierrokselle. Tämä sitten kostautui, kun kuskin mukaan “jarrut vain hävisivät” (=jarrunesteet taisivat kiehahtaa?) Lemminkäisen mutkassa ja turvaalueen hiekkakenttä imaisi auton niin syvälle, että tarvittiin traktoria.
Pienen odottelun jälkeen päästiin sitten asiaan ja alkoi vapaa ajoharjoittelu. Lähes kaikki autot suuntasivat radalle päästäen kuskit nauttimaan ja etsimään autojensa rajoja. Reilun vartin kuluttua pilvisyys
vaihtui pienoiseen sateeseen ja suurin osa autoista tuli pois radalta. Tulipa sieltä seuraava varikkopoliisikin päästämään minut radalle. Hieman harmittelin mielessäni, että en päässyt kuivalle asfaltille kokeilemaan edellisenä tiistaina BMW Clubin ratapäivillä kaverin minulle opettamia kuivia ajolinjoja ja jarrutuspaikkoja. Mutta tämähän onkin ajoharjoittelupäivä ja auton rajojen hallittu löytäminen semislikseillä
renkailla on helpompaa, kun pitoa vähennetään radikaalisti veden avulla. Tiistain helteessä Bemarini alkoi ylikuumentua jo viidessä kierroksessa, mutta nyt sadesää piti nopeuden ja lämmöt alhaalla ja ajoin
ekalla vedolla varmaan 20 kierrosta. Menin huilaamaan varikkoporttivahdiksi ja katselin, kuinka märästä
radasta huolimatta useampi jaksoi kiertää rataa ja samalla panin merkille, että sateen päätyttyä rataan
alkoi jo piirtyä kuivempi ajolinja. Löysin uuden porttivahdin helposti ja takaisin nauttimaan. Rata oli tosiaan kuivunut ja se näkyi kännykkäsovelluksen kellossa 10 sekunnin parannuksena kierrosajoissa, mutta
silti vielä niin kaukana tiistain helleajoista. Muutkin kuskit innostuivat ajamaan ja rata kuivui hyvää vauhtia vauhdin kasvaessa, mutta Las Palmasin kuoppainen sisääntulo ei suostunut luovuttamaan kaikkea
vettä, kuten eivät kanttikivetkään. Vähäisestä märästä huolimatta omat aikani paranivat tiistaisesta viitisen sekuntia, mutta tavoitteesta jäin toisen mokoman. Seuraavalla kerralla…?
Pieni ja iso punainen Hannu Lehmussaari
McLaren vs GTR
Teemu Pihlatie

Alastaro pääsuoran aukeaminen kypärän takaa Tarvo Kamar
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Minulle tämä oli tämän kesän (ja koko elämäni) kolmas kerta radalla. Kaikki on ajettu kuskeineen noin
2-tonnisella BMW 850 GT-limusiinilla, jota ei todellakaan ole suunniteltu Alastaroon tai Ahvenistolle,
vaan suurille autobahnoille. Kuitenkin tällaiset ratapäivät ovat kultaakin arvokkaampia, kun pitää etsiä
auton ja kuskin rajoja. Las Palmasin neulansilmästä
lähettämäni rengassavumerkit kuulema kertoivat,
että olin löytänyt rajani ja hieman ylittänytkin ne. Ikä
ja oppia kaikki. Kun aika loppui, niin tyytyväiset kuskit kävivät kiittelemässä minua (SccH:n liivimies) ja
Teppoa tapahtumasta. Itse ensikertalaisena ratavahtina olin otettu ja haluan kiittää kaikkia osallistujia loistavasta ja asiallisesta käyttäytymisestä radalla ja varikolla. Seuraava tapahtuma on sitten Pärnun
ratapäivä 26.8, jota odotan innolla.

Nyrre ja alastaro
plakkarissa
Teemu Pihlatie

Possut valmistautuvat
grillaamaan Teemu Pihlatie

Audi Quattro yläkerrassa ei ole
hullumpi harrasteauto

Tallivierailu Espoossa 26.5.2016
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Kerhomme sai toukokuun lopulla kutsun vierailla kolmen jäsenemme Teppo Lehtiniemen, Christer Nylundin ja Lars-Olof Staffansin omistamaan ”uudenkarheaan” harrastetalliin. Talli oli toki valmistunut heidän käyttöönsä ja autojen säilytykseen jo lähes vuosi ennen vierailuamme, mutta pojat halusivat esitellä
tallin vasta sen ollessa täysin varusteltu heidän alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tämä varustelu
tarkoitti varsin massiiviselta näyttävien hydraulisten, pilarityyppisten ajoneuvonosturien asennusta. Näiden avulla hallin sivuseinustoilla voidaan säilyttää autoja kahdessa kerroksessa. Pojat ovat luonnollisesti
jo ehtineet keräillä sen verran ajoneuvokalustoa että tälle järjestelylle oli tarvetta.
Pojat olivat ilmoittaneet kutsun yhteydessä että tarjolla olisi myös pikkupurtavaa. Tämä ei lienee
kuitenkaan ollut se syy miksi innokkaita ilmoittautuneita riitti. Tepon ”salaperäinen” viesti kutsussa
kertoi: ” Saattaa paikalla olla myös Suomen ainoa tietyn merkkinen ja oranssia väriä ylpeästi kantava hyperauto...”. Tieto kolmen kaverin kimpassa ostamasta McLarenista oli ilmeisesti jo vuotanut jäsenistömme tietoon varsin hyvin. Jäseniämme paikalle saapui varsin sateisesta säästä välittämättä
varovaisen arvioni perusteella noin 30. Kun pojat olivat kutsuneet vielä muutamia muita ystäviään ja
sukulaisiaan, niin tupa oli niin sanotusti täynnä näissä mahtavissa tupareissa!
Tämä paraatipaikalla keskellä hallia seisonut oranssi McLaren oli saapunut maahan noin reilun viikon
ennen tätä tapahtumaa. Auton kolmesta omistajasta paikalla olivat auton innokkaille esittelemässä
Lasse Staffans ja Tero Nummenpää. Auto sai luonnollisesti ansaitsemaansa ihailua ja herätti vilkasta
keskustelua, sekä oli tietenkin usean tapahtumassa otetun valokuvan koristeena. Hetken ”hurmion”

Odottavan aika
on punainen valo
Teemu Pihlatie

Komeaa vieraiden kalustoa pihalla
takaviistosta katsottuna
Urheiluautokattaus näytti
hyvältä myös pihan puolella

Sadetauko Teemu Pihlatie
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Porsche Carrera S näppärällä
liikuteltavalla huoltotasolla

Kyllä Maccia kehtaa
takaakin ihailla

jälkeen kuitenkin päästiin jutuissakin siihen pääasiaan, eli upean harrastetallin ja sen muiden asukkien ihailuun. Tallin asukaslistalta löytyvät mm. seuraavat urheiluautot: Jaguar E-Type Cabrio, Maserati
Mistral, Renault Sport Spider, Ferrari 308 GTS QV, Ferrari 455 F1 Spider, Ferrari 456 GT, Porsche 911
Carrera Cabrio, Porsche 997 Carrera S, Morgan +4 Roadster.
Vieraidenkin autovalikoima hallin pihalla ja ajotien varressa oli varsin upeaa katseltavaa, vesisateesta
huolimatta: 2kpl Ferrari Testarossaa, Lamborghini Diablo ja Gallardo, Lotus Evora, Ferrari 355, Vauxhall VX220 (= Opel Speedster), muutama Porsche ja Corvette.
Niin ne ”huokuttimiksi” poikien hankkimat tarjoilut olivat muuten hodareita, jotka tarjoiltiin asianmukaisesti halliin parkkeeratusta kärrystä tarvittavien mausteiden kera. Syötävää ja juotavaa riitti kaikille. Suuret kiitokset Lasselle, Chrisulle ja Tepolle tallinne esittelystä !

Punainenkin voi
olla valkoinen kun
Testarossasta kyse

Matalat urheiluautot
voidaan laittaa useampaan
kerrokseen

Muutama pieni puhekin pidettiin ja Arno antoi
isännille kerhon lahjan
Sportteja ja muutakin
Kalustoa pihalla
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Moottoritiellä kohti Barcelonaa
Serpentiniä ja ruuhkaa matkalla Andorraan

E31 Euroopassa, osa 3/4
12. Päivä, 15.7.2015 Ranska-Andorra, 700 km

Ranskalaisen, surkean, mutta vaatimattoman aamiaisen (kuivia croisantteja, vettä ja kahvia) jälkeen
suuntasin E31:n kohti Andorraa tällä Eurotourilla, jonka tarkoituksena oli kiertää kaikki Schengenmaat, joissa en ole aiemmin ollut. Ensin puolituntinen pikkuteitä, että pääsin moottoritielle. En muistanutkaan, että hotelli oli noin korvessa.
Ranskan etelärannikon suuntainen moottoritie on aika tylsä. Rakennettu sen verran sisämaahan,
ettei häiritse ranta-asutusta ja ympäröity korkeilla puuistutuksilla tai betonipossuilla. Eipä ollut paljoa
nähtävää. Tietulleja oli varmaan jokaisen kylän ja kunnan rajalla, kun Master Card hehkui punaisena
kuin revolveri spagettiwesternissä. Muuten meno oli todella tasaisen junnaavaa.

Cruise on tarkka
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Ainoa piriste oli rekkaralli. Motarilla on kolme kaistaa,
joista oikeanpuoleisin on tarkoitettu hitaille ajoneuvoille. Aika moni rekka luuli olevansa nopeampi (+2
km/h) kuin kollegansa, joten käytännössä kaksi kaistaa mateli reilusti alle satasta ja kolmannella kaikki
yrittivät ajaa kovempaa.
Välillä moottoritie muuttui 2-kaistaiseksi, mutta
siellä rekoilla oli sentään ohituskielto, onneksi.
Viimein tie kääntyi sisämaahan päin Pyrennien koillisnurkassa ja tienvarsikyltti näytti matkaksi noin 160
km. Ja navigaattori matka-ajaksi kolmisen tuntia. Vilkaisu bensamittariin kertoi, että tasaisella bensa riittäisi, mutta ei kolmen tunnin vuoristojumppaa. Siispä pienen etsimisen jälkeen sain riittävästi menovettä
autolle. Sitten alkoikin kiipeäminen. Mieleen tuli Gran
Canarian tiet, serpentiiniä ja rotkoja, mutta täällä tiet
olivat leveämpiä ja mutkat loivempia. Pääsin siis nauttimaan ajamisesta ylämäkeen.
Google Earthin mukaan kävimme yli 2300 metriä
korkealla, ennen kuin laskeuduimme tänne kilometrin
korkeuteen. E31:kin sai jäähdyteltyä itseään, sillä hui-

pulla oli alle 20 astetta, kun taas täällä kattilan pohjalla on vielä keskiyölläkin pakahduttavan kuuma.
Olin vähemmän suuressa “viisaudessa” valinnut hotellin kävelytien varrelta, joten yllättäen navigaattori ei osannut kuin korttelin päähän. Siispä
auto parkkiin ja jalkautuen etsimään tarkempaa
osoitetta, joka löytyi helposti. Enpäs mennytkään
raflaan pihville, kun oli liikaa valinnan varaa, vaan
menin ostarin kauppaan ja ostin patonkia, juustoa ja punkkua. Jäisi enemmän aikaa etsiä huomista hotellia ja kirjoittaa tätä tarinaa.

Korkealla oleva Andorra onkin
kilometrin syvyisessä kuopassa

13. Päivä, 16.7.2015 Andorra-Espanja, 650 km

Ravitsevan aamiaisen jälkeen käänsin munuaismaskin kohti Illescasia, Toledoa. Ensin tietysti tankki
täyteen (68 l) veroparatiisin 98-oktaanista hintaan 1.21 €/l. Jos eilen olisin kuvitellut pääseväni tänne
ilman välitankkausta, niin olisi mennyt 18 litraa miinukselle. Ja ylämäkeen liki 2-tonnisen auton työntäminen ei sovi mun vartalolle. Pois lähtiessä kävi mielessä, että taasko alkaa kiipeäminen, mutta sieltä kukkuloiden välistä menikin ajettava tie alaspäin. Kiva, mutkainen vuoristotie, jota oli kiva pujotella
muun liikenteen mukana kaikessa rauhassa.

Andorrasta Espanjaan
tie seurasi joenuomaa
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Espanjalaiset ohjeet ylämäkiajoon. Alamäissä peloiteltiin palavilla jarruilla

Espanjan maaseudun vihreys ei heinäkuussa häikäise

Espanjan tullissa tullisetä tivasi, että onko verotonta tupakkaa tai alkoholia ja odottamatta vastausta käski
ajamaan sivuun muiden ratsattavien rinnalle. Sitten aikanaan tuli minun vuoro vastailla kysymyksiin. “Sigarittos?”, johon vastasin kartongin sisällöllä “200” ja tullijätkän naama muljahti “200 boxes or cartons?”,
johon minä tarkentamaan “200 single cigarettos, 10 boxes, one carton.” Sitten oli alkoholikierros. Tullimies: “Spirits, whisky, brandy?” ja vastasin totuudenmukaisesti “no spirits, just one bottle of wine.” Tullijamppa ei ilmeisesti uskonut, että joku voi tulla Andorrasta ilman hervotonta viinalastia (hinta viinalle on
osapuilleen 1/3 Suomen hinnoista ja alessa halvempaa) ja komensi avaamaan takakontin ja matkalaukun. Matkalaukusta kaivoin sen röökikartongin ja Italiasta raahaamani viinipullon näkyviin samalla pöyhien vaatteita. Alta kahden sekunnin tullijamppa kyllästyi katselemaan kamojani ja käski painua Espanjaan.
Mulle on vieläkin epäselvää, että onko Andorrasta tullessa jotain tuontirajoja vai ei. Ihan sama mulle.
Lopulta tuntui, että vuoret loppuivat Espanjan puolella, mutta mitä vielä. Yksi pujotteluosuus lisää
oli tarjolla pienen tasaisen osuuden jälkeen. Ei kapeammasta väliä. Sitten alkoi se tylsääkin tylsempi
espanjalainen maalaismaisema. Tasaisen kuivaa ja tylsää katseltavaa aina Gibraltarille asti. Jossain
pienessä kylässä, jonka läpi ennen Autovia-osuutta ajelimme, oli lämpötilanäytössä 43 astetta. Ilmankos olo tuntui ilmastoinnista huolimatta epämiellyttävältä. Auton kaikki osat olivat kuumia ja vain
ilmanvaihdon suuttimista tuli niin kylmää, että nokka oli tukossa. Onneksi E31:n tuulilasi on erittäin
paljon kallistettu, että aurinko pääsee helposti lämmittämään kuskin mahaa. Gibraltarille ja vielä takaisin? Aloin mielessäni kelata tätä skenaariota uudelleen ja uudelleen.
Sitten jossain puolessa välissä matkaa jyrkässä ylämäessä rekkoja ohittaessani tehot hävisivät. Poljin ja pumppasin kaasupoljinta, jolloin vasemmasta pakoputkesta pöllähti ilmeisesti moottorin henki
ruskeana kuin murjaani pihalle. Varovainen kaasujalan löysäys ja uudelleen kaasuttaminen vahvistivat
diagnoosin: liki kaksisataa hevosta kateissa, eli vasen puoli savumerkeistä päätellen oli taas mennyt
“perseet penkkiin”-tyyliseen lakkoon. Siinä kuumuudessa tuskanhien valuessa pitkin kroppaa kuuntelin E31:n ääniä kuin lääkäri stetoskoopilla potilasta. Mitään mekaanista kolinaa ei kuulunut, joten
ajelin varovaisesti eteenpäin. Seuraavalla “via di serviciolla” kurvasin huoltoasemalle ja saunanomaisessa helteessä heitin konepellin pystyyn ja menin hikoilemaan kuuman moottorin ja kuumemman
auringon väliin mustissa vaatteissa. Edelleenkään ei turhia kolinoita tai kilinöitä, ainoastaan hieman
epätasainen tyhjäkäynti.
Sveitsissä olin oppinut, että ilmamäärämittarin johdon irrottaminen kertoo, että onko ko. lohko ollenkaan käynnissä. Vasurin liittimen irrottaminen ei aiheuttanut mitään muutosta käyntiin, kun taas
oikean puolen irrottaminen sammutti moottorin heti. Piuhat kiinni ja kone uudelleen käyntiin ja käpälä
lähelle pakoputken päätä. Oikean puolen pakokaasut polttivat puolen metrin päässäkin, kun taas vasemmiston vaikutus oli liki nolla astetta enemmän kuin ulkoilman puhaltaminen.

18

Siipimutteri

Hotelliin kirjautuessa olin jo päättänyt, että Gibraltarit ja Portugalit saavat jäädä pois matkasuunnitelmasta, niin epävarmaa puolimoottorisella E31:llä ajaminen helteessä on, ja Espanjan maaseutu on
jo nähty. 2000 kilometriä lisää noilla kulottuneilla, kuivilla savanneilla eivät tällä helteellä ole ajamisen arvoisia, vaikka E31:n vasemmisto olisikin yhteistyöhaluinen. Varasin siis kirjautuessa toisenkin
yön, että saan rauhoitettua itseni. Kirjautumisen jälkeen nokka kohti muutaman korttelin päässä olevaa itsepalvelupesulaa. Reilua tuntia myöhemmin mulla oli kaksi kassillista puhtaita vaatteita ja itsellä
helvetinmoinen hiki. Pesulan vieressä oli ulkolämpömittari, joka ei osannut päättää, että onko 38 vai
39 astetta, iltaseitsemältä. 20 eurolla sai hotellista täyden aterian:valkosipulikatkarapuja alkupalaksi,
mehevä pihvi ranskalaisten kera pääruoaksi ja juustokakkua jälkkäriksi sekä kyytipojaksi pullo punkkua. Hinta-laatu -suhde kohdallaan mun kukkaron kannalta. Safkan jälkeen sänky kutsui nukkumaan.

14. Päivä, 17.7.2015 Espanja, 0 km

Rauhallinen aamiainen ja muut aamutoimet helteisessä Illascasassa. Lämpöä aamiaisen tietämissä
ulkona saman verran kuin kuumepotilaalla kropassaan. Googlailin kaikkea mahdollista, mikä liittyy tuohon moottoriin ja paikalliseen BMW-huoltoon. Espanjooleilla on näemmä perjantaisin tapana lopettaa
jo ennen siestaa autojen korjaaminen ja ilmoittaa aamupäivän soittajille, ettei vapaata aikaa ole tarjolla ennen maanantaita. Saatuani tällaisen vastauksen kolmesta “lähikorjaamosta” päätin luovuttaa,
kun jokainen puhelu oli kielitaidottomien espanjalaisten kanssa lähes tuskaa. Puhuin laskujeni mukaan
7 tai 8 tyypin kanssa, mutta kukaan ei osannut suomea ollenkaan tai englantia edes auttavasti. Mikä
lienee BMW:n asettama vaatimusraja kielitaidolle merkkikorjaamon asiakaspalvelussa?
Jos ei ajeta, niin sitten ei kuvatakaan. Päätin lähteä aamulla Saksaan kunnon korjaamolle, kun espanjalaisista ei ollut takuuta, milloin oikeasti pääsen selittämään ongelmaani puolen moottorin puuttumisesta.

15. Päivä, 18.7.2015 Espanja-Espanja, 500 km

Revittelin itseni aamiaiselle jo hyvissä ajoin ennen yhdeksää ja mätin mahan täyteen paahtoleipää
särpimineen ja tietenkin liki litran appelsiinimehua, ettei heti tule jano ajellessa. Kamat taas kasaan
ja lähtökuittaus tiskillä ennen tapaamista aamuauringon kuumentaman E31:n kanssa. Laukut kyytiin
ja auto käyntiin. Sitten jo tavaksi muodostunut tupakkatauko auton sisustan jäähtyessä. Mitään tarkastuksia ei tänään tarvinnut tehdä, kun eilen kävin katsomassa, että öljyä tai vettä ei ole hävinnyt tai
tullut lisää. Ajettuani toiselle puolelle Madridia (n. 70 km) aloin olla vakuuttunut, että E31 jaksaa San
Sebastianiin asti. Tasaisella meno oli tasaista, ainoastaan kiihdytykset olivat tojotacorollamaisia. Piti
varata kilometri esikiihdytyksen ja aloittaa sitten varsinainen kiihdytys, että sai nostettua vauhdin satasesta sataanneljäänkymppiin ja ylämäessä ei kannattanut yrittääkään. Tuon ekan vajaan sadan ki-
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Espanjan pyhin härkä, joka esiintyi
teiden varsilla lukemattomia kertoja

lometrin etapin aikana -tasamaata- bensamittari liikahti vain inhimilliset kymmenisen litraa. Madridin
jälkeen maisemat olivat tasaisen tylsiä, kuten Madridiin tullessakin. Mä olen aina luullut, että katolilaisuus on vallitseva uskonto Espanjassa, mutta toi alkuhärkä tulee paljon useammin näkyviin teiden
varsilla kuin kirkot tai muut uskonnolliset symbolit. Ihan sama, mä en ole uskontoriippuvainen. Pitkien
nousujen alkoi laskeutuminen Atlantin rannalle ja majapaikka, jonka halvalla bongasin hotels.comista, oli tällä kertaa opiskelija-asuntola ilman ravintolapalveluja, josta sain ahdistavan yksiön (ehkä 10
m2) keittiösisennöksellä. Puuttui vain safka, jota kokata. Siispä nenä kohti keskustaa ja muutamassa
minuutissa olin löytänyt kaupan, josta sai – yllättäen – patonkia lisukkeineen ja punkkua, sekä vettä
ja monikansallista joulupukkikolaa. Menee kieltämättä yksitoikkoiseksi tämä yhdistetty lounas-päivällinen-illallinen. Pitää tulevaisuudessa olla avarakatseisempi, tai sitten ei, koska tämä on hyvänmakuinen yhdistelmä. Aamiaiseksi on tarjolla eilistä patonkia lisukkeineen vedellä tai colajuomalla. Majapaikka ei tarjoile aamiaista. Voi täällä opiskelevia reppanoita, jos äiti ei pidä huolta.

16. Päivä, 19.7.2015 Espanja-Ranska, 650 km

Ranska on se virallinen patonkimaa, mutta yhtään palaa en ole siellä purrut patongista. Saas nähdä,
miten tänään käy? Ensin piti tietenkin ottaa kuvat Atlantin rannalta, kun siellä ei ihan joka viikko tule
käytyä kuvaamassa. Ammattilaisuus toki on kaukana mun yhden käden heittolaukauksissa liikkuvasta
autosta, edes ihmisiä ei voi tunnistaa.

Atlantin valtameri San Sebastianissa

Ensin paikalliselle bensa-asemalle täyttämään janoinen E31 mielijuomallaan, joka on 30 senttiä halvempaa litrahinnaltaan täällä kuin Ranskassa ja kuskillekin pari kylmää colaa. Sitten taas menoksi.
Ranskan rajalla tullimies oli utelias näkemään, että minkälainen tyyppi ostaa rajalta moottoritietiketin
ja komensi minut sivuun. Aikansa molotettuaan ranskaa sain sanottua hänelle, että “Finnish or English, please” Huonolla englannilla tullijamppa komensi minut ulos autosta takakontille ja samalla vinkkasi kaksi kaveriaan paikalle. Alkoi armoton ranskankielinen molotus, josta en tajunnut pätkääkään,
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kunnes kuulin kirjainyhdistelmän BMW ja samantien se huonosti englantia osaava kysyi: “ BMW,
which model?” Vastasin, että 850, jolloin käskivät avata konepellin ja ihmettelivät sitten pari minuuttia kuumaa konetta. Halusivat myös tietää reittisuunnitelmani, mistä olin tullut ja minne olin menossa
ja missä olin töissä. Aloin luetella: Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech, Slovakia, Hungary, Slovenia, Austria, Germany, Liechtenstein, Switzerland, Italy, San Marino, Monaco, France, Andorra, Spain, France... Joku kysyi miksi, johon vastasin, että 50-vuotias suomalainen päätti lähteä ajelemaan pitkin Eurooppaan. Katsoivat kuin hullua ja kysyivät, että onko se hauskaa. Tyhmä kysymys,
mutta vastasin asiallisesti, että on tällä autolla.
Sitten toivottivat hyvät jatkot ja tervetuloa Ranskaan. Hassua, sillä Ranskassa kaikki halusivat Espanjaan.
Kaikki haluavat Espanjaan ja vain harvat Ranskaan

Muutamaa lukuisamman kilometrin jälkeen pääsin perille Vichyn lähellä olevaan pieneen kylään ja navigaattorin täti totesi saman hotellin kohdalla. Ja minä kohtasin ongelman. Tässä kylässä on jonkinmoiset
karnevaalit hotellia vastapäätä olevalla esplanadilla, ja kaikki lailliset ja laittomat parkkipaikat hotellin lähellä on jo täytetty 150-prosenttisesti. Aikani sukkuloituani sivukujilla löysin E31:n menevän, osapuilleen
laillisen kolon ja hiippailin hotellille hikoillen, kuten on tullut tavaksi täällä lämpimissä maissa. Respan
heebo kertoi, että illallinen on klo 19 – 21, jolloin ilmoittauduin nälkäisten joukkoon, eli varasin pöydän.
Tutkin aikani listoja (ruoka- ja viini-) ja viini oli helppo valita. Ainoa puolikas pullo punkkua, mitä tarjolla oli.
Tarjoilija tuli kauniisti ranskaa puhuen pyytämään tilausta, jolloin pakotin suomeksi selittämällä hänet puhumaan englantia sen verran, että sain tilattua edesmenneen vegetaristin sisäfileestä leikatun siivun lisukkeiden kera. Oli hyvää. Päälle vielä cafe avec ja illallinen oli makunsa arvoinen.

17. Päivä, 20.7.2015 Ranska-Saksa, 450 km

Ranska on muuten kiva maa, mutta siellä ihmiset osaavat vain paikallista murretta, ja aamiaiset ovat
todella vähäpätöisiä tässä kulinaristien kehumassa ruokakulttuurimaassa. Pari nihkeää paahtoleipäviipaletta, kinkkua/makkaraa, ei juustoa, ja mehut ja kahvit kovien croissanttien kanssa on ilmeisesti ranskalaisten käsitys mannermaisesta aamiaisesta. Ei edes patonkia tarjolla, joten en syönyt patonkia Ranskassa. Yhtäkkiä huomasin, että liikennemerkeissä ei lukenutkaan ranskaa, vaan saksaa.
Olipa tiukka tullitarkastus, kun en edes ole varma siitä, missä kohtaan se raja tuli ylitettyä. Olen oppinut ohjelmoimaan navigaattorin jo niin tarkasti, että saksalaisen BMW-huollon kyltin kohdalla se
ilmoitti olevamme perillä. Auto parkkiin ja peukkuja pidellen sisälle huoltoon. Ilmeisesti Herr Josef
Mayer (vanha mies shortseissa ja lyhythihaisessa kauluspaidassa kävellen hieman vaikeasti, mutta
omistajan elkein) itse tuli katsomaan outoa turistia ja kysymään “was ist los?” Kerroin ongelmani ja
menimme sitten E31:n luokse. Pikaisen analyysin jälkeen hän komensi minut ajamaan hallin ovelle.
Siinä hän sitten kertoi poikansa tulevan muutamassa minuutissa katsomaan. Kerkisin poltella puoli röökiä, kun Mayerin korjaamon paitaan ja Michael Mayer -nimikylttiä rinnuksissaan kantava kaveri
tuli paikalle. Hän selitti saksaksi asian pähkinänkuoressa ja sanoi, että “jung herr aus Finland Bedürfnisse …. schnell....hilfen...” Imarteli tuo “jung herr”, vaikka olin poikaansa todella paljon vanhempi.
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Kundi ajoikin E31:n hallin ja tökkäsi testerin kiinni. Aikaa oli mennyt ehkä vartti siitä, kun ajoin pihalle.
Aikansa testeriä näpyteltyään hän pyysi, että saa ajaa pienen lenkin. Totta kai annoin luvan. Ajettuaan vajaan röökin mittaisen koeajon kurvasi hän takaisin halliin ja piuhat kiinni uudestaan. Vika-analyysi väitti, että Sveitsissä vaihdettu lambda-anturi on kaputt. (Toivottavasti menee takuuseen, kun
oli sen verran kallis osa.) Michael sanoi sitten, että tänään eivät voi tehdä mitään, koska kone on niin
kuuma ja katsoi minua kysyvästi, että tarvitsenko autoa tänään? Sanoin, että voin jättää auton heille ja mennä taksilla hotelliin, joka on noin 15 km päässä. Vaihdettiin kortteja ja E31 jäi jäähylle minun
lähtiessä hotelliin. Taksi vei minut nuoren kundin ohjastamana hotellille, jossa pääsin pikaisesti pihvin kimppuun, kun muutakaan en osannut tehdä auton ollessa korjaamolla. Vatsa hyvää pihviä täynnä
menin nukkumaan ja odottamaan, mitä aamu toisi tullessaan, kun olin ajanut E31:llä yli 1600 km vasen lohko toimettomana painolastina.

Tervetulotoivotukset

Vierailu Marcus Grönholmin
rallimuseoon
Kuvat: Jarkko Pukkila

Järjestelyt kesäretkelle Marcus Grönholmin rallimuseoon käynnistyivät jo talvella. Itselläni kun tuli 30
ikävuotta plakkariin 2015 vuoden lopulla ja joulukuisena iltana puhelin soi. Lähipiirin järkkäämän lahjan seurauksena yllätyspuhelun soittaja oli Grönholm ja onnitteluiden ohessa hän kutsui ralliauton kyytiin kartturikseen kunhan maa on tarpeeksi roudassa. Siitä alkoikin minulla intensiivinen lähiviikkojen
säiden tarkkailu. 23.1.2016 Grönholm lopulta järjesti tilallaan talviriehan, jonka osana omakin kartturin vuoro onnistui. Lumisella metsäpätkällä auto - rallispeksin Mitsubishi Lancer EVO - suorastaan liiti läpi mutkien ja kumpareiden yli. Kovavauhtisessa kylkimyyryssäkin keskellä kivien ja kantojen ihailin erityisesti kuinka hänen ajonsa vaikutti niin rennolta ja vaivattomalta, hän vertasikin että meno on
hieman kuin tanssia sen auton kanssa.
Maaliin saapumiseen jälkeen ehdin vielä jutella Grönholmin kanssa ennen kuin hänen ajohommansa jatkuivat. Kerroin pikaisesti SCCH:sta ja kysyin mitä jos tänne tulisi 50 urheiluautoa kesäretkelle tutustumaan museoon, saataisiinko onnistumaan. Olin kuullut SCCH-aktiiveilta aiemmin että
tätä visiittiä oli yritetty saada onnistumaan kerran tai jopa useampia kertoja aiempina vuosina, mutta Gröholmin omat aikatauluhaasteet tuolloin estivät tapahtuman. Grönholm suhtautui ehdotukseeni
myötämielisesti - tosin mainitsi että osallistujamäärää pitää 50 autosta hieman rajoittaa tilojen kompaktiuden takia - ja pyysi olemaan seuraavalla viikolla yhteydessä kalenterien tutkimiseksi. Tarinan
loppu onkin sitten historiaa.
-Jarkko Pukkila

E31 huollossa Mayerilla ja kuski hotellilla
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Haukilahden (“Jedan rantsu” paikallisten mukaan) ranta,
kello lähestyy yhdeksää ja rauhallisen aamun täyttää yksitellen saapuvien urheilu- ja GT-autojen moottoreiden matalat murinat ja tehoa puhkuvat ärjynnät, vaikka kaikki autot
saapuivat kokoontumiseen herrasmiesmäisesti. Tehokkaan
moottorin äänet ovat vain sellaisia, että ohikulkijat usein eivät voi olla tuijottamatta. Pian kaikki yhteisajoon osallistuvat olivat paikalla. Koirien ulkoiluttajilla taisi olla mielenkiintoinen aamu, kun venerannan parkkipaikka oli täytetty mitä
mielenkiintoisimmilla ferrareilla, jaguareilla, porscheilla, bemareilla ja muilla aikakausiensa hienoimmilla menopeleillä. Matkaan lähti alkupisteestä 27 autokuntaa asiallisen arvokkaasti uteliaiden, kateellisten ja kunnioitusta osoittavien
katseiden saattamina.
Rallienglanti on oma kielensä,
Etukäteen suunnitellun, liikennevaloja välttelevän ajoreikuten rallinuotitkin. Molemmilla
tin ansiosta letka saatiin Länsiväylälle lähes yhtenäisenä ja
voittaa
matka kohti museota oli alkanut. Itse ajoin “jälkiautoa” ja
oli hienoa seurata, kuinka useampi “tavisauto” rikkoi nopeusrajoitusta ajaen letkamme ohi nähdäkseen
mahdollisimman monta autoistamme. Letkassa oli myös “28.” auto, joka oli “tavallinen perhefarmari”,
sillä jäsenten perheeseen oli juuri syntynyt kaksoset ja koko porukka ei mahtunut Westfieldiin. Suuri kunnioitus ajoissa (muutama viikko syntymästä) alkaneelle urheiluautokasvatukselle. Matkan varrelta letkaan liittyi muutama auto lisää ja pian muodostimmekin ruuhkan Inkoon kunnan lahjoittamien katuvalopylväiden varteen, kun jonon keula ajoi itseään parkkiin pihatien varteen niitetylle nurmikolle.
Tapahtuman isäntä Marcus Grönholm oli rentona itsenään toivottamassa kerholaiset tervetulleiksi ja samalla kehuen, ettei näin hienoa kattausta ole tainnut tällä pihalla aiemmin ollakaan. Olihan siinä 31 laadukasta harrasteautoa ja noin 10 000 hevosvoimaa. Tervetuliaisten jälkeen siirryimme sisälle museoon,
mihin Grönholm sanoi “keränneensä joitain muistoja uransa jälkeen; huomattuaan ettei ajoaikoina tullut kerättyä juuri mitään”. Nähtävillä oli ajoasuja, kaikki 62 kpl MM-podiumeilla ollutta lippistä, huimaava
määrä palkintopyttyjä, ja tietenkin ne autot. Joukossa on 2000- ja 2002- mestaruusvuosien Peugeotit,
viimeisen 2007-kauden Fordin kopio ja vanhempaa kalustoa. Vanhoista merkittävin on varmaankin Markku Alenillakin ollut Fiat 131 Abarth Rally, jollaisella hänen isänsä Ulf ajoi 80-luvun taitteessa.

Tapahtuman nuorimmat

Mestari on myös mestarillinen tarinankertoja

Matkamuistoja

Koko vierailun ajan “Bosse” oli kerholaisten tentattavana, ja jos kysymyksiä ei tullut, niin hän kertoili
rentona mieleensä painuneita tapahtumia ajouransa varrelta. Yhdestäkään ulosajosta Bosse ei suostunut syyttämään kartturin nuotinlukuvirhettä, vaan otti kaikki omaan piikkiinsä; sanoen ajaneensa lujempaa kuin kartturi nuoteista luki. MM-uran kaikissa 30 osakilpailuvoitossa kartturina toimi Grönholmin lanko, Timo Rautiainen.
Museokierroksen jälkeen Bosselle tarjottiin mahdollisuutta ajaa millä tahansa kerholaisen autolla Inkoon keskustaan, mutta (ehkä tasavertaisuuden vuoksi) hän valitsi oman pakettiautonsa, jolla veti letkan
Inkoon keskustaan kauppakeskus Strandin eteen torille. Kerholaisten nauttiessa Marcuksen isännöimää
lounasta ravintola Sågenissa, oli inkoolaisilla loistava tilaisuus tutustua hieman erikoisempiin autoihin.
Lounaan päätyttyä siirryimme takaisin toriparkkiin autojemme luokse. Useampi ihminen tuli jututtamaan
autojen omistajia täyttäen uteliaisuuden luoman tiedontarpeen tästä hieman erikoisemmasta torikattauksesta. Täydellä vatsalla ja hyvällä mielellä olikin sitten helppo jatkaa eteenpäin, kuka minnekin.
-Hannu Lehmussaari
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BLICK ZU 60´S
Teksti: Arno Seppänen

Hobby oli Saksassa vuodesta 1953 vuoteen 1991 ilmestynyt tekniikan lehti joka sisällöltään oli hieman monipuolisempi kuin meidän Tekniikan Maailma. Lehden koko oli vuoteen -67 yhtenevä Siipimutterin kanssa ja sisältö täytti kyllä kannen lupauksen: Tieto – Tekniikka – Harrastus.
Tämän lehden löytymisen laatikoistani selittää jo lehden kansi ”Ajoimme uuden Glas 1300 GT:n”.
Upouusi Glas GT oli esitelty edellisenä syksynä Frankfurtin autonäyttelyssä ja Hobby esitteli auton
seitsemän sivuisessa runollisesti nimetyssä raportissa: ”Das tolle Ding aus Dingolfing” (Hieno tuote
Dingolfingista). Glas GT:stä olen jo aiemmin kirjoittanut ajokokemuksia Siipimutteriin, mutta tiesitkö
Glasin olevan syyllinen hammashihnan käyttöönottoon nokka-akselin pyörittämisessä? Ratkaisu esiteltiin jo 1961 tuhatkuutioisessa Glas S1004:ssa ja huippuna oli vuonna 1967 myyntiin tullut 3 litrainen V8 jonka myyntinimi oli uuden isäntänsä nimeämänä BMW Glas 3000 V8.
Keskivertolukijan näkökulmasta melko oudolta tuntuu 6-sivuinen juttu jossa kilpa-autosuunnittelija ja
Porsche-Formula 1-kuljettaja Gerhard Mitter selostaa miten formulalla kierretään Solituden 11,4 km
pitkä kilparata mahdollisimman nopeasti. Vai mitä mahtoi Taunus-kuski ajatella ohjeesta, että Hedersbach-mutkaan tullaan 3-vaihteella 170 km/h moottorin kiertäessä 8200 r/min? Vuoden 1964 Taunus
P5:n huippunopeus oli n. 145 km/h. Solitude Rennstrecke Stuttgartin lähellä oli kilpailukäytössä 1903
- 1965. Nykyään siellä järjestetään muisto-/näytösajoja Solitude Revival.
Todella kätevän näköinen leirintäratkaisu esitellään keskisivujen kuvakavalkadin joukossa. Englantilaiskeksinnön irroitettavan ”asunto-osan” lisäksi auton katolla olevan veneen allakin on mukavaa
asuintilaa. Hei! Eikös tuota voisi soveltaa myös kaikkiin brittisportteihin.
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Erilaiset tee-se-itse ohjeet ovat aina olleet aikakauslehtien sivujen täytteenä. Olisi oikeastaan
mukava tietää kuinka suuri osa lukijoista on näiden ohjeiden perusteella koskaan mitään rakentanut. Kun lehden nimi on Hobby niin sisällöstä
löytyy normaalia enmmän rakennusohjeita. Veneilyn puolelta löytyy 101 km/h kulkevan pienoisveneen sekä veneen nopeusmittarin rakennusohjeet. Askarteleva autoilija taasen voi
rakentaa auton akusta virtansa saavan painepesurin. Eikä haittaa vaikka autossa on vain 6
Voltin sähköjärjestelmä. Lievän hymyn 2000-lukulaisen autoilijan suupielissä saa aikaan lukijavinkki jonka avulla maitotölkistä sekä läjästä
erinäisiä tarvikkeita voi rakentaa varoitusvalon
auton rikkoutumisen varalle.
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911 SC on linjakas auto edelleen

1983 Porsche 911 SC ”Porsimo”
Teksti ja kuvat: Tomi Tuominen

Kyselin taannoin Sports Car Club of Helsingin jäseniltä, olisiko heillä jutun arvoisia autoja. Pian sainkin
mielenkiintoisen sähköpostin eräältä Mikaelilta, joka kertoi että hänellä olisi tallissaan hieman erilainen Porsche, lempinimeltään ”Porsimo”. Jäinkin miettimään, että jos voisi vapaasti valita minkälaisen
Porschen tahansa, niin minkälainen se olisi. Vanhempi malli? Ehdottomasti, jokin 80-luvulta olisi juuri
täydellinen. Sopivan vanha, mutta silti vielä omasta lapsuudesta tuttu. Vaikka muodot olisivatkin vanhat, pitäisi tekniikka silti olla toimivaa, ja sisällä siistiä. Ja jos vielä saisi kolmannenkin toiveen pyhältä
hengeltä, niin auto saisi olla sellainen, jolla voisi halutessaan ajaa vaikka radallakin.
No, ette arvaa? Kyllä, ja vielä vähän päälle. Ajaessani Mikaelin tallille seisoi ulkona klassisen tyylikäs,
vuoden 1983 Porsche 911 SC täysin ratavarustein ja sponsoritarroilla väritettynä, ja silti rekisterikilvillä.
Auto ei ole kuitenkaan aina näyttänyt samalta, mutta palataan ajassa ensin hieman kauemmas taakse.
1978 Porsche esitteli uuden version ikonisesta urheiluautostaan, tittelillä 911 SC. ”SC” merkintä lanseerattiin uudelleen sitten 356 SC mallin. SC, tai Super Carrera, kantoi kolmelitraista ja kuusisylinteristä
bokserimoottoria sekä viisivaihteista vaihdelaatikkoa. Alunperin tehoa oli 180 hevosvoimaa, sitten 188
hevosvoimaa ja lopulta 1981 jo 204 hevosvoimaa. Vuonna 1987 taasen tuli elokuva ’No Man’s Land’,

pääosassa vielä silloin nouseva nuori tähti Charlie Sheen, joka esitti elokuvassa autovarasjengin pääjehua. Takaa-ajokohtauksessa nähdään ehkä vielä suurempi tähti Porsche 911, joka herätti myös nuoren
Mikaelin kipinän Porscheen. Hän olikin kyllä kaikista autoista kiinnostunut, muttei kuitenkaan mikään autonrakentaja. Kun elämässä sitten tuli käännekohta ja hieman rahaa tilille, oli valittava – ostaako nyt se
Porsche vai jotain muuta? Valinta oli selvä, 911 Porsche piti saada, ja nimenomaan kahdeksankymmentäluvulta, aivan kuten elokuvassakin.
Samassa ajatukset Mikaelin päässä saivat hurjasti tuulta alleen, ja syntyi ajatus Porschesta, jolla voisi
ajaa myös radalla. Eli jos kerran on tilaisuus ostaa Porsche, niin miksei sitten kunnollinen? Hyvä asenne.
Koska autoa oli tarkoitus rakennella, kelpaisi ostettavaksi huonompikuntoinenkin auto. Lopulta sopivan
rosoinen auto löytyi Tanskasta, hintaa siitä pyydettiin 15.000 euroa. Auto oli itseasiassa belgialainen,
mutta tanskalainen omistaja ei ollut huomioinut, että Tanskaan tuodessaan autosta olisi pitänyt maksaa
huikeat verot, joten autosta oli luovuttava suoraan. Niinpä säkillinen rahaa vaihtui vuoden 1983 hopeanväriseen Porscheen, joka löysi itsensä Suomeen ajamalla noin 800 kilometrin pituisen matkan. Tuolloin
auto oli vielä tuikitavallinen normaaliajoon tarkoitettu Porsche, kuin mikä tahansa.
Ensimmäisen kesän Mikael ajelikin vielä tyytyväisenä autolla sellaisenaan, mutta syksyn tultua auto
vietiin purettavaksi. Kaikki sai lähteä sisältä. Ajatus oli, että talven aikana auto muuttuisi kilpuriksi. Autoa purettaessa tuli kuitenkin paljon yllätyksiä vastaan, mukaanlukien belgialainen hiirenpesä,
moottoristakin osia irtoili villisti. Kolmen vuoden rakentelun jälkeen auto oli valmis katsastettavaksi. Moottori on avattu ja laitettu kokonaan uusiksi, mutta suorituskyky on kuitenkin pidetty alkuperäisenä, eli tästä 1983 vuosimallista saatiin ulos 204 hevosvoimaa. Näin auto on helpompi pitää myös
käyttöautona luotettavuuden kärsimättä. Sisällä kaikki onkin sitten mennyt uusiksi. Mittareita lukuunottamatta mikään ei muistuta 1980-luvusta. Mikaelin 911 SC on nimittäin rakennettu FIA Historic
-luokituksen mukaan ralli ja ratakäyttöön, sisältäen turvakaaret, sammuttimen, kuppipenkit, 6-pistevyöt, tehoputkiston, pohjapanssarin, lisävalot, pleksi-ikkunat sivuilla ja takana sekä puhelinkuulokkeet.
Vanha harmaavarpunen on saanut myös yllensä urheilukuteet kilpanumeroita ja sponsoritarroja myöden. Viime vuonna ”Porsimo” sai vallan ansaitusti Concours d’elegance ykköspokaalin Porsche Club
Festivalissa kilpa-autojen luokassa.
Mikael varoitteli etukäteen, että auto on verrattain äänekäs, jopa Porscheksi. Istumme autoon, muistan onneksi vetää oven kiinni ennen sinisten Sabelt 6-pistevöiden kiinnittämistä. Vyöt kireälle ja väriin
sopivat siniset Sabelt ajohansikkaat käteen. Tarkistus, että vaihde on vapaalla. Sytytysvirta päälle. Odotan. Bensapumppu päälle. Surinaa. Etusormeni koskettaa käynnistysnappia ja kuusisylinterinen bokse-

Lähikuva paljastaa että kyseessä ei ole vakio katuauto
Ilmajäähdytteisestä Bokserikoneesta ei voi erehtyä
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BBS:n vanteet istuvat tähän
malliin enemmän kuin hyvin
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Kilpa-auton tunnusmerkit
hyvin näkyvissä

Näissä vöissä ja luurit päässä
päästään rata- ja rallitunnelmaan

rimoottori jyrähtää käyntiin selkämme takana sellaisella mylvinällä, että sisällä joutuu korottamaan ääntä tyhjäkäynnilläkin, autossa kun ei enää ole mitään ääntävaimentavia mattoja tai muitakaan verhoiluja,
takapenkistä puhumattakaan. Kytkin on yllättävänkin kevyt, tai sanotaanko lähes normaali, vaihdekeppi ykköselle ja tarkka varmistus, että vaihde myös on paikallaan. Kytkin ylös ja kaasua, Porsimo liikahtaa kevyesti eteenpäin ja suuntaamme keulan kohti paikallista bensa-asemaa. Tien päällä huomaa välittömästi muutaman seikan, joka erottaa tämän tavallisista autoista. Näkyvyys taaksepäin on heikkoa, ja
pienet sivupeilit tärisevät sen verran, ettei niidenkään näkymä ole ihan vakaa. Ykkösvaihteen voi kytkeä
vasta kun auto on täysin pysähtynyt, joten hidastettaessa joudun erikseen jännittämään miten autojono
Takalokasuojan ja takasivuikkunan linjat eivät ole
muuttuneet vuosien varrella juuri ollenkaan

Sisusta on kirjaimellisesti riisuttu

edellä liikkuu. Varsinkin kun vaihteita ei voi hyppiä, vaan alaspäin vaihdettaessakin on tultava alas yksi
kerrallaan - kolmonen, kakkonen, jarrua, pysähdys, ykkönen. Aloittelijalle liikkeellelähdöt ovat varovaisen
verkkaisia, ja risteyksistä käännyttäessä pitää muistaa vielä kädellä palauttaa vilkku takaisin, se kun ei itsestään sitä tee. Mikael on joutunut myös tuskailemaan hyppivän kierroslukumittarin ja epävarman bensamittarin kanssa, mutta nämä hoitunevat vielä verrattain helposti kuntoon. Kurvaamme huoltiksen pihaan ja osoitan keulan kuljettajanpuolen tankille. Mikael kiskaisee bensaluukun auki vetämällä ohjaamon
”REMOVE BEFORE FLIGHT” -nauhasta. Tankkausasentokin on kilpa-automaisen vertikaalinen, harva asia
Porsimossa itseasiassa edes tuntuu tavalliselta.
Kun tankki on saatu täyteen, suuntaamme taas tielle. Sytytysvirta, klik. Bensapumppu, klik. Start,
BROOOHHHMM!!!!!! Hivuttaudumme varovasti liikkeelle, en voi olla täysin varma missä oikealla takaviistossa kulkeva toinen auto menee. Kilpavöistä ja kuppipenkeistä ei myöskään liikaa kuikuilla taakse, enkä tiedä miten täältä edes kurotettaisiin parkkihallin lippuautomaatille. Ajoasento on nimittäin
matalalalla, ja vielä turvakaaren sivupalkin takana. Porsimolla ei siis ajella luu ulkona, varsinkin kun sivuikkuna on pleksiä, johon on sahattu vain pieni luukku ratatuomareiden kanssa asiointia varten. Toivon, etten joudu asioimaan viereisellä kaistalla olevien poliisien kanssa, mutta Mikael vakuuttelee,
että Porsimo ei herätä poliiseissa pahennusta, korkeintaan päinvastoin. Se on helppo uskoa. Pieni
suoranpätkä, vaihde kakkoselle ja kunnollisempi kaasunpolkaisu, HHHRRRUUUUUUM Porsimo ampaisee eteenpäin. Vaikka vuoden 1983 204 hevosvoimaa eivät kuulosta paljolta, on auto kuitenkin todella kevyt ja tukeva ajaa. Moottori vastaa välittömästi ja äänekkäästi käskyihin. Voin vain kuvitella
miltä tuntuisi ajaa tätä esimerkiksi Ahveniston idyllisellä moottoriradalla. Talli lähestyy, hiljennetään
risteykseen, KRUNTS, ei ykköstä päälle vauhdissa! Kurvaamme tallin pihaan ja huomaan, että käteni
hieman tärisevät jännityksestä. En voisi olla tyytyväisempi, juuri siltä auton pitää tuntuakin. Klik, klik,
klik, virrat kiinni ja vyöt auki, notkea ponnistus ylös turvakaaren yli ja ihailemaan autoa vielä ulkopuolelta. Siitä on vaikea saada silmiä irti.
Vaikka Mikaelin vapaa-aika kuluukin oman uuden autotallin rakentelussa, ei tätä Porschea ole tarkoitettu vain tallin koristeeksi. Parasta kaikessa oikeastaan onkin se, että Mikael haluaa ajaa autollaan,
ja nauttia siitä niin kadulla kuin radallakin. Retromallinen 911, joka tekniikaltaan on kuitenkin kuin juuri eilen tehtaalta tullut, täysillä ratavarusteilla ja silti katulaillisena, ei ole vain yhden unelman täyttymys vaan unelmien ilotulitus, josta voi, saa ja kuuluukin nauttia – sillä juuri sellaiseksi Porsche on sen
tarkoittanutkin.
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