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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. 040 541 0885
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 musta pikee/varikkopaita Uusi
35,00
Kerhopaita Uusi (T-paita)
25,00
Rekisterikilven tausta
5,00
Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
SccH 40v. ikkunatarra
ilmainen
Rintamerkki /pinssi
3,00
Lippis		
14,00
Avaimenperä
3,00
Kansikuva: Pagani Zonda S, Jouni Vierimaa

Pääkirjoitus Siipimutteri 1/2017
Päätoimittajan palsta

Alkanut vuosi on päässyt jo erittäin hyvään vauhtiin ja kevätaurinko lämmittää tätä kirjoittaessa ikkunan takana, ja luonnollisesti saa ajatukset jo lähestyvään kesään. Aurinko jos mikä herättää
talviunista nauttineen urheiluautoilijan heräämään horroksesta ja
marssimaan kohti tallia katsastamaan menopeliään. Moni varmasti istahtaa ratin taakse ja käynnistää menopelin, kuunnellen
kuulostaako kaikki hyvältä ja tarkistaa konehuoneen puolelta miltä siellä näyttää koneen käydessä. Onko kaikki edelleen samassa
kunnossa kuin syksyllä vai onko talviseisotus tehnyt jotain tuhoja
tiivisteissä ja letkuissa? Jos mitään akuuttia ei näy, on varmaan
hyvä hetki miettiä pitäisikö jotain tehdä ennen ajokauden alkua ja
mahdollista katsastusta. Onnellisia ovat ne joilla huollot ja katsastukset tuli hoidettua jo syksyllä ennen ajokauden päättymistä. Veri
alkaa kuitenkin automiestä vetämään baanalle auringon ja paljastuvan sileän asfaltin myötä.

Jone ja legendaarinen
oranssi pikkutakki
90-luvulta

Kerholle alkava kevät tarkoittaa Vuosikokousta ja jäsenten mahdollisuutta kertoa ajatuksiaan hallitukselle. Kuten Arno puheenjohtajan palstallaan sanoo: ideoita, risuja ja ruusuja vastaanotetaan ja mennyt vuosi 2016 niputetaan lukujen valossa kerhon arkistomappiin. Arno valittiin vuosi sitten kahden vuoden jatkokaudelle, joten nyt ei kerhon veturia vaihdeta, mutta hallituspaikat ovat jokavuotiseen tapaan
avoinna kaikille halukkaille ja kerhon toiminnasta kiinnostuneille jäsenille. Viime vuonna saimme neljä
uutta hallituksen jäsentä poisjääneiden tilalle, joten kiertoa kyllä tapahtuu. Allekirjoittanut on tiedotusvastuuseensa vedoten istunut hallituspallilla jo enemmän kuin laki sallii, mutta ei voi väittää, etteikö olisi ollut kivaa tehdä töitä ja tutustua niin moneen loistavaan kaveriin ja autoharrastajaan vuosien varrella.
Kerhomme hallituspaikka on hieno näköalapaikka urheiluautojen ja autoharrastamisen maailmaan. Voin
suositella sitä lämpimästi ! Kerhon toiminnan sydän ovat ehdottomasti tapahtumat. Vuosikokous on
myös paikka kertoa ideoita siitä, mitä teemme yhdessä ja minne menemme alkavan ajokauden aikana.
Tässä lehdessä katsomme vielä kerran kesään 2016 ja kuulemme Tomi Tuomisen ajatuksia viime kesän
Sportscar Breakfast Clubeista. Tomi viihdyttää meitä myös hyvin intensiivisellä jutulla Lotus Evora 400:n
koeajosta. Viime kesään ajoittuvat myös Hannu Lehmussaaren reissujutut Indianapolisin maineikkaalta
moottoriradalta ja Michiganin Fitzgerald Parkin urheiluautonäyttelystä. Kaikki kivoja juttuja kohottamaan
fiilistä tulevaa ajokautta ajatellen. Hantte kirjoitti myös hienon jutun kerhomme tämän talven vierailusta
Konalan Scanialle tutustumaan kuorma-autojen maailmaan. Kiitokset itse vierailusta myös sen järjestäneelle jäsenellemme Jukka Yli-Jaakkolalle! Esa Manninen jatkaa tässä lehdessä Arnon viimevuotista
saksalaisten 60-luvun autolehtien juttusarjaa, vaihtamalla perspektiivin brittiläiseksi 50-luvun Autocarlehden juttujen ja mainosten peilaamisella tähän päivään ja autoharrastamiseen Suomessa.
Tässä lehdessä myös kutsu Vuosikokoukseen, sekä muistustus 2017 Jäsenmaksun maksamisesta. Ei
kerhokaan ilman rahoitusta ja jäseniään toimi, joten otathan muistutuksesta heti vaarin, jos on sattunut
jäämään vielä maksu maksamatta?
Kevätaurinkoisin autoiluterveisin,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Puheenjohtajan
palsta
SccH:n 42. toimintavuosi on potkaistu käyntiin. Kun
Suomi viettää itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa niin
huomataan, että melkeinpä puolet tuosta ajasta on
maassame ollut myös aktiivinen kauniita ja hieman
nopeampia autoja ihaileva yhdistyksemme.
Tätä kirjoittaessa on kalenteriin juuri saatu lyötyä tulevan kesän Sportscar Breakfast Clubin päivät. Jatkamme
viimevuotiseen tyyliin Tuusulan Gustavelundin idyllisessä rantamaisemassa. Ja kuten aikaisempinakin vuosina
niin kerholaisten panosta tarvitaan jälleen liikenteenohjauksen onnistumiseksi.
Välivuoden jälkeen suuntaamme taas Lahteen Classic Motorshow:hun parin auton osastolla
6.-7.5.2017. CMS lienee kerhollemme ja kerholaisille ennen kaikkea tilaisuus tavata maamme
muita autoharrastajia ja tutustua muiden kerhojen toimintaan. Tutkitaan päästäisiinkö Lahden
retkelle yhteisajelun merkeissä.
Muita tapahtumia tipahtelee kalenterin sivuille sitä mukaa kun niitä saadaan sovittua. Jos sinulla
on hyviä vinkkejä ja ideoita siitä mitä voisimme puuhastella, niin tule vaikkapa vuosikokoukseemme Allun Grilliin 25.3. keskustelemaan tulevaisuuden tapahtumista ja suuntaviivoista. Tokihan
siellä myös valitaan hallitus kuluvalle vuodelle sekä vapautetaan (ehkä) vanha hallitus menneen
vuoden taloudellisista vastuista. Yksi tärkeä ja kaikkia kiinnostava asia lienee jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2018.
Kuluvan vuoden jäsenmaksusta on ensimmäinen sähköposti- ja tekstiviestikierros lähetetty. Toivottavasti emme tarvitse kovin montaa muistutuskierrosta vaan taloudenhoitajamme ja jäsensihteerimme voivat tiliotteiden sijasta keskittyä urheiluautoiluun.
Asfalttia odotellessa
Arno
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KUTSU
Sports Car Club of Helsinki sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Lauantai 25.3.2017 klo 10:00
Paikka: Allun Grilli, Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa
Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018
8. valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2017
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. muut asiat
• toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. Keskustelu ja hallituksen evästys
• muut esille tulevat asiat
Edessä on jälleen SccH:n vuoden tärkein tapahtuma: Yhdistyksen sääntömääräinen
vuosikokous lauantaina 25.3.2017 klo 10:00 perinteisessä paikassa Allun Grillissä
Vantaalla. On aika jakaa hallitukselle risut ja ruusut ja vaikuttaa siihen mitä kerhossa
tulevalla kaudella puuhaillaan.
Muistathan maksaa jäsenmaksusi kokoukseen mennessä! Osallistumisoikeus kokoukseen ja kaikkiin muihin SccH:n tapahtumiin lohkeaa vain jäsenmaksunsa maksaneille.
Tervetuloa!
Hallitus
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SCCH:N JÄSENMAKSU VUODELLE 2017
Vain jäsenmaksun maksamalla lunastat osallistumisoikeuden vuoden 2017
tapahtumiin ja pidät nimesi Siipimutteri-lehden postituslistalla.
Eräpäivä: HETI !
Maksutiedot:
Tilin n:ro: Danske bank FI83 8000 1170 3020 39
Maksun saaja: Sports Car Club of Helsinki
Maksun määrä: 40,- €

Viite: 107

Jos maksat jäsenmaksun muulta kuin omalta tililtäsi älä käytä viitettä vaan
kirjoita viestiin maksetun jäsenen nimi.

Tervetuloa SccH-kerhoon, arvoisat uudet jäsenet:
Leo Puttonen, Siuntio
Sami Heteaho, Klaukkala
Ville Paasimaa, Helsinki
Teemu Pihlatie, Vantaa
Kari Kulju, Vantaa
Kimmo Puukko, Klaukkala
Janne Kantee, Tampere
Tom Tallberg, Vantaa
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Antti Asunmaa, Helsinki
Keith Silverang, Espoo
Ari Pitkänen, Espoo
Jyrki Wegelius, Espoo
Sami Lindström, Helsinki
Stefan Antinaho, Parainen
Janne Kettumäki, Tuusula
Janne Sievänen, Helsinki

Cars and pancakes in Fitzgerald
Park, Eaton County, Michigan
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Pikkuinen MG mahtui hyvin isojen jenkkien lomaan.

Viime kesänä käväisin Michiganissa moikkaamassa vanhoja kavereita, jotka olin nähnyt juuri vuonna
1984, 32 vuotta sitten. Todettuamme alle viiden minuutin, että olemme edelleen samalla aaltopituudella, jäin loisimaan Jerryn ja hänen entisen tyttöystävänsä (nykyään vaimona tunnettu) Krisin nurkkiin. Helteinen heinäkuun viikko kului pääasiassa “grilling and chilling” ilman mitään ihmeellisempää.
Menneiden muistelu ja vanhoille jutuille nauraminen oli monipäiväinen huvimme.
Lopulta kaikkien autojuttujen jälkeen – Jerry on rakennellut useamman projektin ja nyt tallissa oli pikkuvikainen -67 Chevy Chevelle SS – Jerry vei minut Fitzgerald Parkiin katsomaan sikäläistä, jokavuotista autonäyttelyä. Näyttely muistutti paljolti Sportscar Breakfast Clubia, sillä sinne pääsi kuka tahansa vähääkään rakennellun näköisellä autolla. Erona oli, että me tavikset, jotka tulimme tavisautolla
(vuokraamani Audi A6… piti saada BMW 528), jouduimme maksamaan massiivisen $3 sisäänpääsymaksun, joka meni hyväntekeväisyyteen paikallisen, tapahtumassa loistavan makuisia pannukakkuja myyvän Lions Clubin kautta. Olisi voinut olla kalliimpikin, niin ei olisi harmittanut. Jerryn mukaan
tapahtuma on tyypillinen Michiganissa, lähes jokaisella kylällä on oma vuotuinen tapahtumansa ja
monet niistä ovat autonäyttelyitä. Ja näytteillä oleva kalusto on pääosin aina lähiseudulta.
Mattamusta sopii hyvin gangsteriautoille.
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-55 Chevy Bel Air, kiiltävämpi kuin uutena.

Ford -33 Corveten voimansiirrolla
Timo-nalle ratissa. Näkispä
Suomessa laillisena

Corvetteja on aina tarjolla. Täälläkin
oli pari tusinaa eri ikäkausilta.
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Fitzgerald Parkissa oli osapuilleen tasan toistasataa autoa. Joukossa lähes tavallisia, joskin
ikääntyneitä menopelejä ja toinen toistaan hienommin rakennettuja tai entisöityjä luomuksia.
Aika nopeasti panin merkille, että rakentelijat
olivat pääosin jo keski-iän ohittaneita ikätovereitamme, joista monet kyselivät Jerryn kuulumisia ja miksi hän ei ollut ottanut Chevyä näytille. Rengas puhki, oli vakiona annettu selitys,
vaikka tosiasiassa laiskuus häiritsi viimeistelykorjaamista. Silmiinpistävää oli nuorten rakentelijoiden poissaolo ja ne harvat nuoret (parikymppiset), jotka olivat paikalla, esittelivät
uusia Hellcateja tai vastaavia tuning-osilla ja
teippauksilla höystettyinä ilman mitään merkittävää rakentelua. Jotkut olivat toki lastuttaneet
moottorit ikkunassa olevien teholappujen perusteella. Mutta ei yhtään nuorta, joka olisi rakentanut vanhan klassikon säihkyvään kuntoon.
Jerryn mukaan se vain on näin, vanhat romut
ja muut latolöydöt eivät kiinnosta nuoria (edes
Amerikassa), vaan kaikki haluavat valmiin paketin tehtaalta uutena. Näin se aika muuttuu suuressakin maailmassa.
Itse näyttelyn/tapahtuman anti oli loistava. Autoja oli joka lähtöön vanhoista gangsteri-klassikoista Suomessa laittomiin Hot Rodeihin ja
kaikkea siltä ja väliltä ja sen jälkeen. Todellinen kademieli iski, kun katsoi sitä viimeistelyn
tasoa, johon eivät autot edes uutena tehtaalta päästyään olleet yltäneet. Michiganissa osataan vaalia perinteitä ja rakentaa hienoja autoja
monessa tallissa omin voimin, vaikkakin rakentajien keski-ikä on kohta eläkeiässä. Toivon vain,
että Suomessakin saa joskus rakentaa laillisia
autoja yhtä vapaasti kuin suuressa maailmassa.

USA:ssa katulaillinen. Tämänkaltaisia ei
Suomen kaduilla tai teillä ole nähtävillä.
Kaiser:n Henry J, eräs turhimmista ”kansan”
autoista ikinä, mutta kilpurina hieno.

J:n ohjaamo on funktionaalisen
tehokkaan kursailematon.
Lisää hienoja katuautoja, joita voi
vain haikailla Suomen teille.
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Lotus Evora 400 – yksi hevosvoima
kilometriä kohden
Teksti ja kuvat: Tomi Tuominen

Olen hädin tuskin saanut nukuttua, kun herätyskello soittaa 5:30 sunnuntaiaamuna. Sade piiskaa ikkunaa, aamusta huolimatta taivas murjottaa mustana. Illalla uni ei meinannut tulla, koska tiesin, että
tänään edessä olisi pitkä, mutta jännittävä ajomatka Lotus Evora 400:n ratissa, todellinen roadtrip.
En uskaltanut jättää autoa ulos yöksi, joten sain läheisen autotallin lainaksi. Vaikka tallissa normaalisti
majaili Volkswagen Caddy, ei 2+2 paikkaisen urheiluauton sovittaminen 1960-luvun ahtaaseen autotallin mennyt ihan päätä raapimatta. Aamiainen odotti tunnin ajomatkan päässä klo 7:00, oli aika herättää itsensä lisäksi myös Lotus.
Vaikka ulkoisesti uusi Evora 400 ei eroa kovin mainittavasti vanhasta Evorasta, on tehtaalla kuitenkin panostettu siihen, että autoa olisi helpompi käyttää. Niinpä rungon reunoja ja astinlautaa on kavennettu, jotta ulkoapäin matalaan autoon jalan laittaminen ja vastaavasti autosta jalan ulos laittaminen onnistuisi muiltakin kuin akrobaateilta. Onhan auto nimittäin kokonaiset 123cm korkea, hyvä
jos taivun edes sen korkuisen riman ali. Tiukan puvun ja vanhan Evoran kanssa olisin joutunut noloihin tilanteisiin, repeämisiltä ei olisi vältytty. Kun autoon pääsee sisälle, on vaikea uskoa olevansa Lotuksessa. Matkustamo on ylelliseen tapaan verhottu kauttaaltaan nahalla ja kaikki vaikuttaa huolellisesti viimeistellyltä. Evora 400 ei ole Elisen tai Exigen tapainen pelkistetty ajosuorittaja, vaan Lotus
on pitkästä aikaa halunnut tehdä klassisen Espritin kaltaisen ylellisen ja mukavan, arkikäyttöön sopivan urheiluauton. Autoon on mahdutettu myös kaksi pientä takapenkkiä, joista löytyy isofixit. Etuistuimet ovat kevytrunkoiset ja siten verrattain ohuet, joten takana voi sanoa olevan jopa jalkatilaa. Evoran
mukavuusvarustelu sisältää myös istuinlämmittimet, ilmastoinnin, keskuslukituksen, peruutuskameran ja -tutkan, sekä viiden kaiuttimen äänentoiston subwooferilla, jota ohjataan isolta media- ja navigaationäytöltä.
Ajonesto pois, virrat päälle, moottori henkiin käynnistyspainikkeesta! Toyotan sukua oleva 3,5 litrainen V6 moottori Edelbrockin mekaanisella ahtimella herää sikeästä unestaan vihaisena. Peruutan
murisevan auton ulos tallista sateeseen, tuntuu kuin auto olisi vihainen minulle siitä, että herätin sen
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kesken unia sateeseen likaantumaan. Samalla tajuan, että kello todellakin on 5:30 sunnuntaiaamuna,
ja että naapurin lapsiperhe nukkuu (tai vielä äsken nukkui) aivan tallin yläpuolella. Ette voi uskoa miten
äänekäs ja vihainen auto Evora 400 on! Jos olet hankkimassa Evoraa ja aiot ajaa sillä radalla, varmista etukäteen radan melurajat, sillä Evora 400 ylittää ne lähes varmuudella. Kierroslukumittarin näyttäessä tasaiset 5.000 kierrosta, on Evoran meluarvo 100dB. Suositeltu turvallisuusraja tälle äänitasolle on korkeintaan 15 minuuttia. Pahimmillaan Evorasta lähtee 119dB ja suositusten mukaan kaikki yli
115dB meteli on alle minuutinkin kestoisena kuulolle vaarallista, niin äänekäs se on.
Edessä on yli 200 kilometrin ajorupeama ensin yhteen suuntaan, mutta valtaosa siitä pois pääväyliltä pitkin maalaisteitä. Ensimmäinen tunti sujuu kaatosateessa rauhallisesti huristellen kohti aamiaispaikkaa ja retken muuta seuruetta. Vettä on satanut jo muutama päivä aivan saavista kaataen, ja sen
huomaa myös tiellä. Urat ova muuttuneet kanaviksi ja paikoin kaistojen läpi virtaa valtavia jokia. Tästä
huolimatta Evora istuu tiessä kuin liimattu, eikä missään kohtaa tarvitse jännittää äkäisen auton karkaavan käsistä. Niin voi käydä oikeasti. Ajoihan jopa Jeremy Clarkson BMW M135i:llä ulos Top Gear
-testiradalta suoralla vesisateessa.
Muu seurue odottaa jo aamiaispaikaksi sovitun linnan parkkipaikalla. Miksi halusin sitten Evora 400:n
juuri tätä retkeä varten? Paikalla on kova kattaus enkä puhu nyt aamiaisesta. Ferrari 348ts, Audi RS4,
Porsche Boxster, Mercedes-Benz SLK 55 AMG ja SLK 200 kaikki odottavat Evoraa, eikä kuulemma
ollut vaikea arvata milloin olin lähellä. Muistutus siitä, että vaikka itse oletkin jo kuuroutunut Evoran
sisällä, niin muut kuulevat sinut silti. Puhe aamiaispöydässä vaihtelee Ferrarin huoltotoimenpiteistä
kunkin historian varrella omistamiin autoihin. Kaikki ovat niin sanotusti automiehiä tässä porukassa.
Kun kuljettajat on tankattu hienon linnankrouvin ravintolassa, on aika jatkaa matkaa letkassa kohti autojen välitankkauspistettä, vajaan tunnin ajomatkan päässä sekin. SLK:t ottavat letkan ääripäät ja ohjastamme autot nopealle maantielle, jossa on sopivasti mutkia ajamisen iloa lisäämään. Vaikka tahti
on rauhallinen, Evora asettuu sujuvasti pehmeään matka-ajoon kruisaillen. Paikoin vesi on lähes vallannut tiet ja joudumme väistelemään pahimpia virtauksia hitaasti, mutta Evoran 410 Newtonmetrin
vääntö riittää hyvin kiihdyttämään takaisin matkanopeuteen vaihteita vaihtamatta. Evora 400 ottaa
äkäisesti kierroksia vaihteesta huolimatta ja vaste on välittömän räjähtävää, tuntuu kuin istuisi ydinvoimalan kyydissä!
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Letka kurvaa huoltoasemalle, joka on hyväksi havaittu jo monina aiempina vuosina. Pisimmän
matkan taittanut janoinen Ferrari kaipaa lisää menovettä ja loppuseurue jaloittelee tutustuen tarkemmin toistensa autoihin. Lotuksen virallinen
keskikulutus on 9,7 litraa satasella, mutta kuten
virallinen maahantuojan sivustokin ilmoittaa: ”Auton normaalikäytön kulutukseen vaikuttavat lukuisat seikat, mm. ajo-olosuhteet, auton varustelu ja
kuljettajan ajotapa.” Siinä missä Mercedes ja Porsche ovat varsin tavallisia ja tuttuja urheiluautoja, on Lotus jo harvinaisuudessaan eksoottinen,
eikä Evorakaan ole se tyypillisin Lotus. Varsinkaan
tämä nimenomainen Evora, täysmustana vanteita myöden ja kirkuvan punaisella nahkasisustalla.
Onko Evora 400 sitten superauto? Se todellakin
näyttää siltä. Entä lukujen puolesta? Huippunopeus 300 km/h, teho 406 hevosvoimaa, 0-100 km/h
4,2 sekunnissa, paino vaivaiset 1395 kilogrammaa. Keulan muodokkaat ilmanottoaukot toimivat yhdessä perän diffuusorin ja spoilerin kanssa,
joiden ansiosta Evorassa ei ole lainkaan aerodynaamista nostetta, ja huippunopeudella aerodynaamikka tuottaa jopa 23 kilon downforcen. Evora
on tehtaan historian nopein tuotantoauto ja ansaitusti puhdasverinen, keskimoottorinen superauto. Lotus on lanseerannut Evoran isosti myös
USA:ssa, ja yleensä eurokriittinen lehdistö on rakastunut uuteen Evoraan. Sen ei sanota ainoastaan haastavan Porschen, vaan olevan parempi.
Auts.
Koska letkassamme Lotus on ainoa kunnon navigaattorilla varustettu, otan kärkipaikan. SLK 55
AMG asettuu toiseksi. Tie vaihtuu suoremmaksi
ja astetta nopeammaksi, nopeusrajoitusten vaihdellessa 60-100 km/h:n välistä. Luvassa on myös
paljon risteyksiä, joten nyt pääsen testaamaan
Evoran raakaa kiihtyvyyttä. Se tunne kun kiihdytät
paikaltasi suoraan moottoritienopeuteen ja Evora huutaa vihaista raivoa ja SLK 55 AMG pienenee peruutuspeilissä - siitä huolimatta, että tiedän
siellä olevan kaasu pohjassa. Mercedeshän on
kenkälaatikon kokoinen mielipuolinen raketti, jossa
on 5,5 litrainen V8!! AMG:n pakettiraketti on paperilla 0,7 sekuntia nollasta sataan Evoraa hitaampi, joten Lotus todellakin toimittaa mitä lupaa. Hi-
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taiden paikkojen kohdalta Evora ärjyy takaisin sataseen nelosvaihteelta sellaisella vimmalla, ettei ole
mitään syytä epäillä sen pääsevän huippunopeuteensa. Räjähtävä kiihdytys ei tunnu loppuvan, Koskaan!
Kolme tuntia lähdön jälkeen Evora johtaa joukon perille ylpeästi. Evora 400 on aikuinen, isoksi kasvanut ratapeli, joka osaa käyttäytyä myös italialaisten rantabulevardien tyylikkäillä reviireillä. On vaikea
keksiä syitä olla suosittelematta sitä. Toki suuri yleisö ei sitä tunne, tai sen kykyjä, mutta onko sillä
edes väliä? Tiedän ratin takana, että tätä eksoottisempaa, raaempaa ja suorituskykyisempää autoa
en voisi saada tähän rahaan. Evora 400 on kalliimpi Lotus kuin mihin kukaan on tottunut pitkään aikaan, mutta Evoraa pitääkin verrata Porsche 911 Carrera S:n ja Jaguar F-type R Coupe:n hintoihin. Ja
yht’äkkiä Evoran 160.000 euron hintalappu Suomessakin alkaa tuntua halvalta.
Noin kahdensadan kilometrin paluumatka sujuu nopeinta reittiä moottoritietä pitkin. Vaikka Evora 400
on matala, asfalttia viiltävä keskimoottorinen superauto, on siinä helppo löytää mukava asento ja antaa auton kuljettaa sinut rauhallisesti ja mukavasti kohti illan hämärää, pitkän päivän jälkeen. Mutta,
tunnelin kohdalla sisäinen pikkulapseni pääsee irti, hiljennän vauhtia, avaan ikkunan, varmistan että
pakoputkiston suoravirtausnappi on kytkettynä, vilkaisen nopeasti eteen ja taakse, tiputan vaihdetta kolme pykälää alas ja isken kaasun pohjaan... aika pysähtyy. Tunneli muuttuu silmissäni vilkkuvaksi
putkeksi ja kakofoninen melu raastaa korviani irti. Taivaallisen täydellistä... Seuraavan tunneliin ajaessa huomaan saaneeni yleisöä, vierellä olevat autot jäävät odottamaan Evoran riuhtaisua tunnelin vapauteen suunpielet ja peukalot ylhäällä. Tänä iltana Evora 400 ei mene talliin. Viereisellä parkkipaikalla
on kuin sattuman oikusta tyhjä parkkipaikka vanhan Ferrari F355 Spiderin vieressä, siinä on hyvä olla.
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Sportscar Breakfast
Club SBC – kesä 2016
Teksti ja kuvat: Tomi Tuominen

Dodge Viper RT on ärjy peli

Suomi on pieni maa, jossa kesä on valoisa, mutta lyhyt ja marginaalisesti vähälumisempi kuin talvi. Siitä huolimatta meillä järjestetään hämmästyttävä määrä erilaisia tapahtumia. Jos huomioidaan
lisäksi korkea verotus, huono taloustilanne ja autoiluun kohdistuvat kulut, ensimmäisenä ei ainakaan itsellä tulisi mieleen järjestää tapahtumaa urheiluautoille. Varsinkin kun kaikki suomalaisethan
sulkeutuvat kuitenkin mökille Juhannuksen jälkeen
hyttysten syötäväksi talvea odottamaan?
Tätä taustaa vasten on täysin uskomatonta, että
kesän hiljaisena lauantaiaamuna jo aamuyhdeksän
jälkeen toistasataa urheiluautoa omistajineen kokoontuu suomalaisen järvimaiseman äärelle nauttimaan toistensa seurasta iloisesti rupatellen. Siis
täysin ilmainen, perheystävällinen tapahtuma, jossa voi nauttia ulkoilmasta ja kauniista, eksoottisista autoista? Myös herkullinen, hotellitason buffetaamiainen on tarjolla hyvin kohtuulliseen hintaan
- lumitilanteen salliessa jopa terassille katettuna. Eikä haittaa vaikkei juuri sinä tiettynä lauantaina ehtisikään, koska Sportscar Breakfast Club, eli
urheiluautoaamiainen, on koko kesän juttu toukokuusta syyskuun alkuun saakka.
Vuonna 2016 Sportscar Breakfast Club kokoontui
seitsemän kertaa, kauden alkaessa edellisiltä kesiltä tutussa paikassa Ilmailumuseolla Vantaalla ja
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Lotus Seven

MB SLR

jatkuen edelleen Tuusulan kauniissa järvimaisemissa hotelli Gustavelundin nurmialueilla.
Hyväksi havaitun paikan vaihtuminen kesken
kauden aiheutti luonnollisesti hämmennystä meille ennustettavuuteen tottuneille suomalaisille, mutta loppujen lopuksi tapahtuma
saatiin järjestymään Gustavelundissa nimenomaan urheiluautojen etua ajatellen. Kehäteiden sisältä kun on vaikea löytää paikkaa, johon mahtuisi varmasti ainakin 150 autoa ilman
hämminkiä. Ja urheiluauton omistajiahan ei
pieni ajomatka haittaa, varsinkin kun se ei tapahdu ruuhkan keskellä.

Jaguar F-type SVR

Urheiluautoaamiainen on vakiinnuttanut paikkansa myös yritysvieraiden keskuudessa, mikä
kertoo osaltaan tapahtuman suosiosta ja kiinnostavuudesta. Toisaalta mihin muualle sitä
saisi yhtä hyvin niin myyjät, harrastajat kuin
urheiluautojen ostajat samaan aikaan koolle?
Nöyrä kiitos ja kumarrus mukana olosta Lotus
Finland, Presco, Veho, Vaunula Premium, Autopilotti.com, Miata Club of Finland, Grips Garage, e-Drive Retro ja Sportscar Center!
Kun miettii sitten, että minkälaisia autoja
Sportscar Breakfast Clubille ilmaantuu, niin
on selvää että Porscheja löytyy aina jonoksi asti, samoin kuin Corvetteja ja ”pienempiä”
Ferrareita. Toisaalta paikalle on ilmestynyt lähes joka kerta sellaisia eksoottisia harvinaisuuksia, että jopa erikoisiin autoihin tottuneella yleisöllä on leuassa pitelemistä. On hienoa
Kaksi jokapojan unelmaa - Testarossa
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huomata miten pieteetillä autoja on paitsi hankittu, myös ylläpidetty ja muokattu uuteen elämään.
Oma, ja varmasti monen muunkin, suosikki lienee
ollut legendaarisen sinioranssiin väriin maalattu
Ford GT40 Replica, joka on ansaitusti saanut paraatipaikan aamiaispöytien vierestä. Lisäksi paikalla nähtiin myös sellaiset hienoudet kuin Jaguar Ftype SVR, Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche 911
GT2, Lotus Evora 400, Ferrari 488 GTB, Ferrari California, Mclaren MP4-12C, Nissan GT-R, De Tomaso Pantera, BMW i8, Aston Martin DB9, Maserati
GranTurismo ja monta muuta. Osa autoista nähtiin ensimmäistä kertaa Suomessa juuri Sportscar
Breakfast Clubilla!
On ollut ilo huomata, että aamiainen on houkutellut paikalle myös joukon edullisia urheiluautoja, sillä urheiluautoilun ei tarvitse olla kallista - kyse on
vain ajamisen ilosta. On ollut myös välillä hämmentävää nähdä miten monta lastenistuinta on
ollut asennettuna autoihin. Tämä viimeistään todistaa, että kyseessä on todellakin iloinen koko
perheen tapahtuma. Viime kesän kausi huipentui
Tyyliä teille -kirjan julkaisuun. Paikka ei ollut sattumaa, sillä kirjan julkaissutta Arttu Toivosta on kiittäminen koko Sportscar Breakfast Club -konseptin
vauhtiin saattamisesta.

Corvette C2 Penske
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Jaguar XK120 on edelleen
urheiluautojen aatelia

AC Cobra kääntää päitä
myös Replicana

Ensi kesän osalta paikkana jatkaa Tuusulan hotelli Gustavelund tutulla konseptilla, ja virallisiksi Sportscar Breakfast Club päiviksi ovat
varmistuneet: 20.5., 3.6., 17.6., 15.7., 5.8.,
19.8. ja 2.9. Muistutetaan vielä, että tapahtuma on myös yleisölle avoin, Sportcar Breakfast Club ei ole kerho, se on (vain) aamiainen!
Tilaa Gustavelundissa on vapaammin kuin Ilmailumuseolla, mutta nurmikenttä on varattu
urheiluautoille, yritysvieraille sekä valikoiduille erikoisautoille. Vieraille ja perheautoille on
pysäköinti hotellille vievän tien toisella puolen P-kyltein opastettuna. Toivon, että kaikki
Sportscar Club of Helsingin jäsenet pääsevät
käymään kesän aikana paikan päällä, urheiluauton kanssa tai ilman.

Ferrari 550

Corvette C2 Stingray

Ford GT40 Replica
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Indianapolis Motor Speedway
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Moottoriurheilun merkittävin museo vuodesta 1956?

Kun saavuin Indianapolisin moottoriradalle katsomon alittavan tunnelin kautta kesällä 2016, pyöri mielessäni muistikuvat vuodelta -84, jolloin edellisen kerran olin täällä. Mikään ei tuntunut muuttuneen oleellisesti. Edessä kohoava museorakennus kertoi edelleen seinän yläosassa suurin kirjaimin olevansa maailman kilvanajon pääkaupunki ja ovaali oli samankokoinen, vain muutama katsomo
oli (opasvihkosen mukaan) tullut vanhojen lisukkeeksi. Edelleenkin olen siis ehkä maineikkaimmalla olemassa olevalla moottoriradalla. Asiasta voidaan olla montaa mieltä, mutta millä muulla paikalla on yhtä suuri maine autokilpailijoiden keskuudessa moottoriurheilumaailmassa, ja missä muualla
on moottorirata, jossa on 235 000 kiinteää istumapaikkaa ja rata on toiminut yhtäjaksoisesti yli sata
vuotta? Saa kertoa minullekin.

Radan historia:

Moottorirata valmistui vuonna 1909 autoteollisuuden testiradaksi Carl Fisherin johtaman liikemiesallianssin toimesta. (Samainen Fisher meni myöhemmin Floridaan kuivattamaan soita ja nyt siellä on
Miami Beach -niminen asuinalue.) Radalla on pituutta tasan 2,5 mailia ja se koostuu neljästä suorasta ja neljästä 9 astetta kallistetusta 90 asteen kurvista. Alkuperäinen kulutukselle herkkä, pölisevä
soratiilimurskapinnoite korvattiin sattuneiden kuolonkolareiden vuoksi nopeasti 3,2 miljoonalla kyljelleen ladotulla tiilellä, josta radan lempinimi “Brickyard” juontaa juurensa. Samalla kurveihin rakennettiin 84-senttinen suojamuuri yleisön suojaksi, sillä kolareissa oli loukkaantunut ja menehtynyt myös
katsojia. Nykyään rata on kuin turvavankila korkeine suoja-aitoineen. Vuosien saatossa rataa kehitettiin ja pinta asfaltoitiin pikkuhiljaa osa kerrallaan valmistuen 30-luvun lopulla ja nykyään alkuperäistä
tiilipintaa on jäljellä vain 3 jalkaa (9 riviä) maaliviivan jälkeen. Muut tiilet ovat asfaltin alla. 90-luvun lo1911, 1. voittaja-auto, Ray Harrounin Marmon
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Tämä Leon Bolleen kilpuri
kulki 100 km ajassa 1:58,
hurjaa menoa niillä teillä.

Indy 500 voittajien kokoelma. Kaikki aitoja.

pulla radalle rakennettiin nykyaikainen F1-rata sen vaatimine varikkoineen.
Hyvin pian radan valmistumisen jälkeen alkoi omistajia – ja muitakin – kiinnostaa spektaakkelimaisen
autokilpailun järjestäminen radalla lähes viikoittain järjestettyjen “pikkukisojen” (2-päiväisiä 100, 200
tai jopa 300 mailin kisoja yms.) lisäksi. Ei mitään “kuka ajaa kovinten kierroksen” tai “parituntinen revittely”, vaan kunnon kestävyyskilpailu, jossa mitattaisiin autojen ja kuljettajien todellinen kestävyys.
Ensimmäisen Indy 500 -kilpailun pituus määriteltiin arvioimalla kilpailun kestoa ja 500 mailin kisan arveltiin kestävän kuudesta seitsemään tuntia, jolloin saataisiin kokopäivän tapahtuma. Ensimmäinen
voittaja vuodelta 1911 oli Ray Harroun ja voittoaika oli 6 h 42 min. keskinopeuden ollessa 74,602 mph
(120,04 km/h). Kisaennätys on vuodelta 2013, jolloin Tony Kanaan saavutti 187,433 mph (301,58
km/h) keskinopeuden kisassa, jossa ei tainnut olla turva-autoja ensimmäiseen kertaan. Alkuaikoina
radalla ajetut kilpailut olivat ratapinnoitteen ja autojen renkaiden sekä jousituksen takia todellisia kestävyyskilpailuja, myös kuljettajille. Eräskin voittaja (rataoppaan mukaan) sanoi kisan olleen ensimmäinen ja viimeinen Indy 500, sillä niin rankkaa tärinä oli.

Indy-museo

Museo sijaitsee keskellä radan eteläpäätä ja on rakennettu juuri niin mahtipontiseksi kuin vain amerikkalaisen museon voi kuvitella olevan. Museon anti on loistava läpileikkaus autourheilun historiasta
jaettuna kolmeen osioon. Tietenkin heti sisääntuloaulassa (tavan mukaan?) oli esillä viimeisin voittaja-auto. Vanhan puolen alahallissa on läpileikkauskokoelma Indy 500 voittaja-autoja, alkaen ensimmäisestä, höystettynä erilaisilla moottoreilla telineissään. Niistä käy loistavasti ilmi koko kilvanajon
historian tekninen kehitys, siitä miten alkeellinen askartelu on saavuttanut nykyisen huipputeknolo2016 voittaja-auto, Aleksander Rossin Dallara
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1905 Premier, joka oli ylipainoinen
osallistumaan Long Islandin kisaan
rungon kevennysrei’istä huolimatta.

Mercedes 1906 ja taustalla
Alfa Romeo 1948

gian. Vanhassa ylähallissa on vaihtuva näyttely ja
tänä vuonna oli Team Pensken (menestynein Indyteam 16 voitollaan) 50-vuotispäivät. Kuvassa oleva Porsche 917/30 (1973) Can-Am kilpuri on tehokkain rata-auto, mitä on valmistettu. Moottorina
on ahdettu “flat V12” 1500 hevosineen maksimipaineilla. Kuka uskaltaisi ajaa tätä Teslaakin nopeammin (0-100 mph 2,9s = Teslalla 0-100 km/h)
kiihtyvää menopeliä?
Tallikuvassa on Team Pensken varikkopilttuu vuodelta 1969, joka muistuttaa nykyistä kotiharrastelijan autotallia. Museon kolmas osa on ns. “uusi
halli”. Se oli valmistunut vastikään ja siellä oli
näytteillä lukuisa joukko historiallisesti merkittävää kilpa-autoa autoilun kivikaudelta. Leon Bolleen
3-pyöräinen auto, jonka sisarvalmisteella rikottiin
ensimmäisenä 100 km:n kilpailussa 2 tunnin aika
(Pariisi Marseille syyskuussa 1898, 1h 58 min.),
ketjuvetoinen 13,6-litrainen Mercedes vuodelta
1906 tai 1905-mallinen 15-litrainen Premier.
Tutustumisen positiivinen yllätys oli, että puolituntinen turistibussikierros maaliviivapysähdyksineen
ja itse museolippu maksoivat vain $20. Mielestäni
tällä rahalla sai todella hyvän vastineen. Suosittelen tutustumaan, jos liikutte siellä päin.
Team Penske -näyttely. Etualalla
Porsche 917/30, jossa jopa
1500+ heppaa

Team Pensken varikkopilttuu
1969, rookie Mark Donohuen
Lola, sijoitus 7.

Alkuperäisen Brickyardin
jäännökset heti maalilinjan jälkeen
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SccH:n vierailu isojen
moottoreiden pajalle
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Scanian pakoputkesta saisi monelle teinille
ylisuuren ämpärin. Huomaa kiilto sisäpinnalla.

Iso, turboahdettu V8, tehoa jopa 750 hevosvoimaa, 2-paikkainen ohjaamo, jonka takaosassakin mahtuu nauttimaan matkasta. Ohjaamon ergonomia viimeisen päälle kohdallaan, ajoasento kuin mittatilaustyönä tehty hansikas, ja kaiken kruunaa moottorin äärettömältä tuntuva vääntö läpi koko kierrosalueen. Kuulostaa huippuluokan urheilu- tai GT-autolta, mutta kyseessä on tällä kertaa Scanian
kuorma-auto.
Oli pakko aloittaa juttu näin, kun useampi kerhovierailulle osallistunut SccH:n jäsen naureskeli osapuilleen noilla fraaseilla kuorma-autojen ja kerhomme kriteerit täyttävien autojen yhtäläisyyksille. Ajomukavuudessahan uudet Scaniat hakkaavat vanhat urheilu- ja GT-autot mennen tullen, kuten myös
tehojen ja väännönkin puolesta. Mutta se pienuus ja ketteryys jäävät puuttumaan. Toki uuden Scanian hinnalla saa uuden Ferrarin, Lamborghinin tai muun vastaavan huippuauton mennen tullen, varsinkin jos myös Scania on huippuunsa varusteltu. 0,5 miljoonaa euroa menee rikki helposti ja miljoonan
ylittäminenkään ei ole vaikeaa.
Kerhomme jäsen Jukka Yli-Jaakkola on Konalan Scanialla asiakaspalvelupäällikkönä ja hyviä suhteitaan käyttäen hän järjesti kerhovierailun Konalan Scanialle. Kahvia ja piirakkaa nauttiessamme Jukka piti erittäin hyvän esitelmän Scaniasta kattaen historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Pääpaino
oli ymmärrettävästi nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, sillä Scania on juuri voittanut uudella S-sarjallaan International Truck of the year 2017 -palkinnon. Kuorma-autojen markkinoilla palkinnon voittaminen ei ole mikään pikkujuttu, vaan melkoinen meriitti. Esitelmässä painotettiin Scanian modulaarisuuden tuomia etuja: jokainen auto räätälöidään helposti ostajan tarpeisiin. Valitaan myyjän avulla
käyttötarkoitus, liikenneolosuhteet ja muut suureet, niin Scania poimii oikeat legopalikat, kuten rungon, moottorin, vaihteiston, vetopyörästön välityksen, akseliston akseleiden määrä, ohjaus, rengastus jne. ja muut muuttujat. Täysin erilainen tapa kuin ostaa halpa perheauto, jolloin valitaan muutama lisävaruste, tai sitten ei.
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Toinen voimakkaasti esille tuotu asia oli ympäristöystävällisyys. Uudet autot täyttävät raskaalle
liikenteelle asetetut Euro VI-normit. Se sallii karkeasti ottaen vain noin sadasosan niistä päästöistä, jotka Euro III-normi salli vuonna 1999.
Euro VI ei tietenkään synny ilmaiseksi, vaan vaatii pakokaasun käsittelyjärjestelmältä todella paljon, muun muassa pakokaasujen kierrätyksen,
liki pesukoneen kokoisen, urea-avuisteisen hiukkassuodattimen, lukuisia antureita ja kilometrikaupalla ohjelmistokoodia, että järjestelmä toimii moitteetta.
Kun tekniikka oli tullut tutuksi teoriassa, oli aika
siirtyä koulutustiloihin. Scania kouluttaa asentajiaan Konalassa keskimäärin neljä päivää per
vuosi, jollei enemmänkin. Meille Jukka ei yrittänyt opettaa mitään asentajatason triviaa, vaan
saimme nauttia hyvästä esittelystä siitä, miten
Scania kouluttaa omiaan. Rekvisiittaa oli riittämiin: kokonainen kuorma-auto, moottoreita,
vaihteistoja ja irto-osia, joilla itse olisin voinut
leikkiä useamman illan opetellen niiden saloja insinöörivinkkelistä. No, me insinöörithän olemme
oma oliokuntamme, ei meitä ymmärrä kukaan
muu kuin toinen insinööriksi syntynyt.

Uusi automaatti vaihtaa 0,3 sekunnissa sähköllä, öljyllä ja paineilmalla,
vai miten se olikaan… Mutta nopea ja
huomaamaton se on, sanoi Harri.

Uuden auton rungon joka sopukka
hyödynnetään tapaus- ja tarvekohtaisesti modulaarisuutta hyödyntäen.

Koulutustilojen jälkeen siirryimme ”hautausmaalle”. Konalassa puretaan lukuisia Scanioita osiksi vuosittain sen jälkeen kun kilometrit ovat tehneet ajamisesta kannattamatonta. Vaikka auto on ”kaluttu puhki”, on siinä paljon kierrätettävää. Pikkunippeleitä jonkin verran, mutta moottorit, vaihteistot ja
Ei suinkaan viimeinen voitelu, vaan
peruskorjaus uusiokäyttöön.
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voimansiirto ovat kunnostettuina arvokasta vaihtotavaraa, varsinkin kun ne saa tien päällä rikkoutuneen tilalle hyllystä parhaimmillaan jopa päivässä, tai ainakin muutamassa. Tällä Scania pyrkii minimoimaan asiakkaidensa remonttiseisokkiajan, sillä kukapa nauttii, kun leipälähde ei inahdakaan.
Kierrätysosastolta vaelsimme korjaamon läpi (taisi olla ainakin kymmenkunta pilttuuta) samalla tutustuen käytettyjen komponenttien, kuten moottorien, vaihteistojen jne. kunnostustiloihin. Esimerkkinä oli ”ikivanha” 9-litrainen, patarautainen suora kuutonen, jota oltiin kunnostamassa sulatuksen sijaan. Uudet hilut ja nippelit höystettyinä tarvittaessa jopa uusilla sylinteriputkilla ja muilla tarvittavilla
vaihto-osilla siinä olisi taas tarjolla jollekin kuorma-autoilijalle pikainen ensiapu konerikon vaivoihin.
Kierroksen lopuksi tutustuimme ”hermokeskukseen”, eli päivystysosastoon, jonka kautta on tarjolla ympärivuorokautinen apu, jos auto jättää tielle. Soitto huoltonumeroon ja päivystävä mekaanikko
pomppaa autoonsa ajaen paikalle ratkomaan ongelmaa. Rauhallista oli tällä kertaa.
Loppupuheissa Jukka kertasi Scanian ennakoivaa huoltoa. Scania kerää jatkuvasti dataa autoista ja
pyrkii rakentamaan entistä parempaa, ennakoivaa huoltopalvelua. Esim. miksi vaihtaa rikkoutunut laturi 450 000 km kohdalla, jos 400 000 km huollossa se olisi kannattanut vaihtaa. Jokaiselle komponentille pyritään laskemaan oletettu elinikä ajotavasta ja -olosuhteista riippuen, jolloin Scania pääsee
entistä yksilöllisempään, ennakkoon suunniteltuun palveluun.
SccH Kiittää!
Konalan korjaamo ei ole mikään pieni narikka.
Ja takanamme on jo muutama pilttuu.

V8, 16 litraa, turbo, ruisku, 8 kantta, 32 venttiiliä ja
voimaa enemmän kuin pieneen autoon mahtuu.
Muuttuvageometrinen turbo,
ruiskupumppu ja sylinterikansi.
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Glimpse into the 50’s
Teksti: Esa Manninen
Kuvat: Autocar

Arno Seppänen koosti muutamaan aiempaan Siipimutteriin urheiluautopainotteisen katsauksen 60-luvun saksalaisiin autolehtiin. Kun Blick zu 60’s -leikesarja edellisessä Siipimutterissa päättyi, Arno
ehdotti jatkoksi menneiden vuosikymmenten tarkastelua vaikkapa brittiläisten lehtien vinkkelistä. Sehän
sopii, aloitetaan 1950-luvun alun Britanniasta, mihin
meidät saa saattaa Autocar-lehti (April 20, 1951).
What is a sports car, Daddy? Tyttären ja isän keskustelussa pohditaan onko tietty auto urheiluauto vai ei.
Jotain tuttua? Isin muistelut saattavat tuoda muistoja mieleen monelle urheiluautoharrastajalle. Minulle
ainakin, tosin BP:n tuotteet eivät minulla ole päällimmäisenä mielessä.
Autocar valottaa artikkelissaan Porsche-merkin kehityskaarta ja historiaa. Tuolloin ajankohtaisesti kiinnostavia olivat varsin tuoreesta Porsche 356:sta saadut vaikutelmat.
Porschen uudesta urheiluautosta oli saatu esittelyyksilö myös Britanniaan, missä sillä osallistuttiin joihinkin ralleihin ja muihin autourheilutapahtumiin. Autocar raportoi artikkelissa auton testivaikutelmia.
Myönteiseltä vaikutti: 40 hevosvoimainen Volkswagen moottorista parannettu kone antoi kohtalaisen
hyvän suorituskyvyn kevyelle ja virtaviivaiselle autolle. Autocar kehaisee Porschen olevan ehkä ainoa
tuon ajan sarjatuotantoauto, joka pystyi 80-90 m/h
huippunopeuteen näin alhaisella, eli 35-40 m.p.g. kulutuksella. Autocar lausuu artikkelin lopuksi, ettei Porsche ole auto ihan jokaiseen makuun, mutta se kyllä tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän mukavuutta,
suorituskykyä ja taloudellisuutta sille, joka on valmis
maksamaan autosta kovan hinnan. Lehti ei täsmennä
mikä tuo hinta on, mutta Brittien tuon ajan tuontitullit nostivat sen varmasti kotimaisten autojen rinnalla
huomattavaksi.
Autocar tarjoaa lukijoille raportin Argentiinassa ajetus-
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ta kilpailukauden viimeisestä urheiluautokilpailusta. Suomen vinkkelistä homma vaikuttaa etäiseltä, mutta aika pieni tämä urheiluautojen maailma
lopulta on. Argentiinan kilpailussa viidenneksi ajoi
Alfa Romeollaan Adolfo Schwelm. Entä sitten, voisi kysyä. Kiinnostaako lähes 70 vuotta sitten maapallon toisella puolella ajetun kilpailun viidenneksi
tullut kuljettaja jotenkin meitä Siipimutterin lukijoita? Nippelitiedon vinkkelistä saattaa kiinnostaakin,
Adolfo Schwelm nimittäin on tuttu nimi autourheilua seuranneille vuoden 1950 Eläintarhanajoista.
Eläintarhanajoista ei Autocar kerro, mutta Suomi-sidoksen takia vähän rönsyillään. Schwelmin
Eläintarhanajot punoutuvat yhteen Argentiinan
Suomen lähettilään Eduardo Crespon Jaguarmieltymykseen. Crespolla oli luultavasti se ensimmäinen Suomeen tuotu Jaguar XK120, jolla
lähettiläs mieli myös kilpailemaan. Vuoden 1950
Eläintarhanajoissa tämä lähettilään Jaguar oli valmiina edustamaan Argentiinan värejä ollen varattuna kutsukuljettaja Adolfo Schwelmille. Schwelmin tulo Suomeen jäi sen verran viimetippaan,
että harjoitukset ja starttikokeet hoiteli lähettiläs
Crespo aivan itse ja varsinainen kilpailu oli sitten
Schwelmin vastuulla. Crespo siis ajoi Jaguarillaan
harjoitusajon, mikä onnistui siinä mielessä hyvin,
että ulosajosta huolimatta auto säilyi ehjänä kilpailuun. Starttikokeessa lähettilään käteen irronnut
vaihdekeppikään ei muodostunut ylivoimaiseksi
esteeksi, vaan se saatiin korjattua ennen kilpai-
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lua. Adolfo Schwelm hoiti kilpailun noin ilman harjoittelukierroksia ihan kohtalaisen hyvin, sijoitus oli
kuudes heti brittieversti ja Jaguar-kuljettaja Michael Headin jälkeen. Millaiset tunnelmat Autocarin
Argentiinan raportista nousevatkaan mieleen? Urheiluautonostalgikkojen mielestä ihan kivat. Tulosluettelosta poimittuja urheiluautomerkkejä ovat muiden muassa Cadillac-Allard, Delahaye, Healey,
Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar XK120, ja BMW 328. Oi niitä aikoja...
Fordin sivuventtiilimoottori muuttuu Ardun-konversiokitillä kätevästi monien hyötyjen kansiventtiilikoneeksi. Välitön toimitus 160 punnalla. Ei hullumpaa. Ardunin kannet olivat kovassa huudossa tuolloin.
Varmaan joitain kansisarjoja onnistuttiin tuomaan Suomeenkin jo 50-luvun alussa, vaikka säännöstely
ja tiukka valuuttakuri silloin estivät ylenmääräiset haihattelut.
Toimituksen lisäys: Niille jotka eivät ole moisista kansista koskaan kuulleet, kerrottakoon että kyseiset kannet suunnitteli venälaissyntyinen, ”Mr Corvettena” tunnettu insinöörinero Zora Arkus-Duntov.
Ardun nimi tulee Zoran ja hänen veljensä Yuran sukunimestä. Tämä ”virityssarja” suunniteltiin alunperin Ford Flathead V8-moottorin puristussuhteen ja tehon kasvattamiseen ja se tuotiin Amerikassa markkinoille vuonna 1947. Zoran tekemissä moottorin dynomittauksissa hän sai vakiosta 100hv:n
Flatheadistä irti 160hv. Melkoinen tehonlisäys siis. Tämä saavutti pian kelpo maineen jenkkien länsirannikon Hot Rod-piireissä, vaikka kukaan autotehdas ei siitä Zoran yrityksistä huolimatta kiinnostunut
siinä vaiheessa. Zora kuitenkin onnistui vakuuttamaan Sidney Allardin, joka 40-luvun lopulla ja 50-luvun alussa käytti kilpa-autoissaan Fordin ja Cadillacin moottoreita. Toisen maailmansodan jälkeisten
tuontirajoitusten takia, 40-luvun lopulla Allardilla oli vaikeuksia saada näitä tehokkaita jenkkimootto-

26

Siipimutteri

reita. Zora keksi tavan kiertää tuontirajoituksia tuomalla purettuja moottorinosia Amerikasta ja kasaamalla moottorit Englannissa. Näin saatiin valmistettua ”Made in England” Ardun-moottoreilla varustettuja Allard-autoja. Zora työskenteli Allardilla Lontoossa 50-luvun alussa ja ajoi myös kilpaa hetken
aikaa Allardin autoilla. Allard Motor Company myi muitakin virityssarjoja, joten he ottivat Ardun konversiokitin myyntiin.
Tavattoman mielissämme me brittiautoharrastajat luemme jälleen autojemme elimellisenä osana
olevien Lucas-sähkölaitteiden luotettavuudesta. Autocarin takasivun ilmoitus alleviivaa tätä. Ja eihän
tästä voi olla eri mieltä, 24 tunnin ajo ei ole temppu eikä mikään näille Lucas-laitteille. Itseltänikin se
on onnistunut jo useamman kerran, joskaan aivan yhtäjaksoisena ajona minulla ei mainittua kokemusta vielä ole. Eikä tietysti tuolla nopeudella. No, Lucas-virnuilu on turhaa ja mainos hieno.
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