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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.

Siipimutteri

jouni.vierimaa@scch.fi

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
10,00
Vaunumerkki Uusi
30,00
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 Uusi
4,00
Avaimenperä Uusi
4,00
Kansikuva: Corvette C1 1959 ohjaamo,
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 3/2017
Nytkö se kesä sitten meni jo? Viime viikkoina on näyttänyt jo varsin syksyiseltä, mutta tänään taas tätä kirjoittaessani syyskuun alkuillan ulkolämpötila näyttää +16 astetta ja aurinkokin paistaa siniseltä taivaalta.
Vielä kun jokunen avoautoiluun sopiva päivä tai ilta tulisi; jos vielä viikonlopulle osuisi? Tällaisia toiveita täytyy heittää ilmaan ja nauttia sitten siitä mitä tulee. Kuten joskus olen sanonut, ja muidenkin suusta
saman kuullut, urheiluautoilu on pukeutumiskysymys. Mieluimmin toki
auringonpaisteessa, kuin vesisateessa. En kuitenkaan nyt ala parjaamaan huonoa kesää ja säätä syyksi sille, miksi ajoharrastus on tänä
vuonna ollut vähäisempää kuin mitä ennakkoon olin ajatellut. Todetaan vain että joka kerrasta olen nauttinut, kun olen urheiluauton ajanut
ulos tallista ja lähtenyt liikenteeseen. Pidemmät ajoreissut jäivät tältä
kesältä tekemättä, mutta hyvänä ”korvikkeena” toimi toissa viikonlopun SBC:n päätösajelu Tuusulan, Keravan ja Sipoon mutkateillä. Tästä
saamme varmasti juttua vuoden viimeiseen Siipimutteriin.

Päätoimittaja Porkkalanniemessä ajelulla

Syyskausi tarkoitti myös taas torstaitapaamisten siirtymistä Haukilahdesta Tammiston Teboilille. Huoltiksen kahvila kuulostaa varmasti aika ikävältä kesäisen merenrannalla olevan kahvilaterassin sijaan. Tunnelma syntyy kuitenkin aina enemmän seurasta, kuin itse ympäristöstä, joten sen suhteen kannattaa heittää ennakkoluulot romukoppaan ja liittyä mukavaan torstaiseuraan myös talvikaudella. Torstain kerhoilloista täytyy myös kertoa sellainen
”uutinen”, ettei kyseessä suinkaan ole mikään salaseura tai pienen eliitin oma illanvietto. Kaikki jäsenet otetaan
taatusti vastaan lämpimästi, eikä yksin tarvitse istua nurkassa. Juttuja riittää niin autojen kuin muidenkin aiheiden ympärillä. Hyvänä muistutuksena myös se, että kerhoilloissa voi lukea kerholle tulleita lehtiä. Ainakin muutamana iltana kuukaudessa joku hallituksen jäsenistä tuo muiden kerhojen jäsenlehtiä ja kerholle tulevia autolehtiä.
Tässä lehdessä pääsemme jälleen muutamalle matkalle mukaan. Lehmussaaren Hantte jatkaa vuoden ekassa
numerossa ollutta Michiganin matkajuttuaan yhdellä uudella tapahtumalla, Gilmoren autonäyttelyn pihalla olleesta brittiautojen tapahtumasta. Hantella oli tänä kesänä toisenlainen matkakokemus; Kumipallo4000 –reissu
läpi Euroopan, josta myös juttu lehdessä. Uusi hallituksen jäsenemme Ville Elovuori kertoo kokemuksestaan Ferrari 458 Challengen puikoissa Yas Marinan radalla Abu Dhabissa. Tämän lehden ajofiilisten kutkuttavin kokemus
on varmaankin Reijo Jämeksen juttu koeajomatkasta Audi R8 Spyder V10 Plussalla Alppien yli. Voin vain kuvitella niitä ajofiiliksiä ja auton saundeja Alppien serpentiiniteillä! Eikä urheiluautokesä Suomessa olisi mitään ilman
Concours d’Elegancea Kakskerrrassa. Tänä vuonna tapahtuma vietti 20-vuotisjuhliaan ja Partasen Juha oli mukana niin valitsemassa ja tuomaroimassa SccH:n omaa näyttelyn palkintoautoa kuin raportoimassa asiantuntevasti yleiskilpailussa palkituista autoista. Mannisen Esa on tutkinut vanhoja Autocar –lehtiä vuodelta 1961. Mielenkiintoisia urheiluautoja julkaistiin myös tuona vuonna, kuten myös jokaiselle autoilijalle tarpeellisia lisätarvikkeita.
Tänä kesänä emme saaneet omaa ratavuoroa miltään moottoriradalta, joten radalla tapahtuvaa vauhdinhuumaa
haettiin elokuun viimeisenä viikonloppuna Fiskarsin läheltä Påminnen laskettelurinteeseen rakennetulta mäkiautoradalta. Kisan kuumimmat tunnelmat lehteemme kertoo kisassa erinomaisesti menestynyt jäsenemme Mika
Jantunen. Suuret Kiitokset kaikille juttuja lehteen kirjottaneille !
Vuoden viimeistä numeroa odotellessa on hyvä muistaa että myös loppuvuosi tarjoaa noiden torstaikahvien lisäksi joka kuukausi oman kuukausitapahtuman. Niistä varmistuneita ovat jo vauhdikkaat promillevapaat pikkujoulut 11. marraskuuta ja perinteinen Pernod Cup mikroautokisa, jonka tarkka aika ilmoitetaan lähiviikkoina. Myös
jokin tutustumiskäynti saattaa järjestyä vielä ennen joulua.
Mukavia ja turvallisia syksyn ajokelejä toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Puheenjohtajan
palsta
Tekniikan Maailman vuoden odotetuin numero tipahti jälleen kesällä postilaatikkoon. Scandinavian Sports Car of the Year -titteliä oli jälleen kuskattu tavoittelemaan joukko hienoja ja nopeita
autoja. Mutta kuten aiempinakin vuosina, niin
ensimmäinen toteamus vertailua lukiessa oli: ”VOI EI”. Urheiluautoina esiteltiin taksimalleja,
perheilyautoja ja jopa farkkuja. Selkeimmän taksimallin yhteydessä onneksi epäsuorasti myönnetään, ettei auto ole urheiluauto. Vieno toivomus täältä Suomen suurimman ja vanhimman
pelkästään urheiluautoihin keskittyvän merkkiriippumattoman autokerhon puheenjohtajan jakkaralta: Laittakaa ensi vuoden vastaavan testin otsikoksi ”Nopeat perheautot vs. Urheiluautot”.
Jos autolehdistöltäkin on urheiluauton tunnusmerkit hukassa, niin keskivertoautoilija voi olla
jopa ihmeissään kun mummon kauppakassilla ei pääsekään Sportscar Breakfast Clubin urheiluautoparkkiin. Ei vaikka pellin alta löytyy kolme tingeltangelikaupan suurinta turpoa ja autoon on
asennettu siipiä joka tuumalle mistä tilaa on löytynyt. Pitänee ennen ensi kesän SBC-päiviä laittaa kerhon viralliset urheilu- ja GT-auton määritelmät näkymään tapahtuman sivuille.
Kesä siis meni eikä urheiluautoilija juuri säätä voi kiitellä. SBC:ien suhteen ei aivan päästy hallituksen tavoitteeseen tapahtumien teemoittamisessa, mutta ehkäpä oppia ja ideoita seuraavaa
kesää varten kertyi sitäkin enemmän. Kaiken kaikkiaan kerhotapahtumia taisi olla ihan riittävästi, vaikka kaikkia etukäteen suunniteltuja ei saatu edes toteutettua. Hallituksen ulkopuolelle pitää antaa kiitokset kaksikolle Timo Romberg ja Pertti Törni. Ajelujen järjestäminen taitaa olla jo
ihan rutiinia?
Ai tuo kuva? Tunnustan. Kun kotisää oli läpimärkä niin auto säilöttiin talliin ja matkustettiin aurinkoisiin maihin. Piti pieni hetki kesästä uhrata myös Pellonpekolle.
Syksyn tultua kerhon torstai-illat ovat palanneet Tammiston Teboilille. Luvassa on vielä ainakin
perinteinen Pernod Cup karting-kisa, mutta kilpa-autoilun piiriin suuntautuva pikkujoulukin on
suunnitteilla. Ja ehkäpä jokin mielenkiintoinen yritysvierailukin olisi mahdollisuus sijoittaa kalenteriin. Ideoita?
Urheiluautoterveisin
Arno
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Koeajo 458 Challenge – Abu Dhabi,
Yas Marina Circuit
Teksti ja kuvat: Ville Elovuori

Haaveenani oli ajaa nopeaa Ferraria radalla. Lomamatkaa ystävän luokse varatessa tuli puhe
mahdollisuudesta vuokrata Abu Dhabin radalla Ferrari. Vaihtoehtoja radalla oli muitakin, kuten Aston Martin Vantage GT4 ja muita ratakäyttöön tehtyjä autoja. Ferrari oli kuitenkin merkki jota en ollut vielä ajanut, joten mikäs sen parempi kuin 458 Challenge.
Palmusaarelta nokka kohti Abu Dhabia. Päivä oli lämmin auton ulkolämpötilamittarin näyttäessä 42 celciusta. Matkalla radalle kiersimme Abu Dhabin kautta ja joimme kultahippukahvit Emirates Palatsissa pianomusiikin säestämänä, jossa aulatilat ja ravintola olivat kullattuja
kattoja myöten. Kahvin jälkeen suuntasimme Yas Marinaan kauppakeskukseen, josta palasimme taas maan pinnalle ja söimme pizzaa ja lohkoperunoita. Näillä jaksoi odotella muutaman tunnin ajon alkamista. Kauppakeskuksesta ajoimme Yas Marina Circuitille. Ilmoittautuminen tapahtui radan pohjoispuolella olevan exprience driving centerin tiskillä. Rakennuksessa
oli yläkerrassa ravintola näköalalla radalle, sekä alakerrassa heti tiskin vieressä varikkotallit.
Radalta kantautuivat autojen äänet varikkotalleihin ja testiajo alkoi jo hieman jännittää.
Koitin katsella ympärilleni jos 458:iin pääsisi tutustumaan etukäteen. Varikolla oli useita autoja: jokin pienempää Formulaa muistuttava auto, Radical, Aston Martin Vantage ja muutama
muu. Viereisessä tilassa avohyllyn takana oli huputettuna Ferrarin profiilia muistuttava auto
ja siellähän se oli, minulle varattu auto. Samaan aikaan paikalle saapui ajo-opettajani tervehtimään.
Opettajan kanssa kävimme läpi Ferrariin ja radalla ajamiseen liittyviä asioita, kuten lippujen värin merkitykset ja muita sääntöjä. Olisin hieman enemmän odottanut tietoa ajamiseen
liittyen, mutta komento tuli hakemaan ajohaalaria. Jätin farkut lämmittämään paksun ajohaalarin alle ja pitkähihaisen salipaidan. Ajokengät jalkaan, kypärämyssy sekä kypärä päähän ja
hanskat käteen; sen jälkeen oli aika mennä autoon istumaan. Turvakaaret veivät jonkin verran
tilaa auton oviaukosta, joten autoon pääseminen oli hieman haastavaa. Penkin säätö ja ajoasennon hakemista, turvavyöt kiinni. Nyt alkoi olemaan itse rata-ajokokemus Ferrarilla jo ihan
nurkan takana. Autoa ei harmikseni ihmetelty sen enempää ja renkaan potkimiset jäivät vä-
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listä, nyt mentiin suoraan asiaan.
Auto käyntiin ja tallissa alkoi komeat moottorin pärinät. Oli aika lähteä liikkeelle. Ohjaus oli erittäin nopea ja kevyt. Ohjauksen ääripää tuli nopeasti vastaan tallista ulos käännyttyä, vain noin ¾
kierrosta. Polkimet olivat suhteellisen lähekkäin
verrattuna omaan autoon ja vasemmalla jarrutukseen poljin tuntui olevan aika lähellä kaasupoljinta.
Ferrari oli varustettu getragin DCT vaihteistolla, joten siksi kahdella jalalla ajaminen oli helppoa. Auto
ulos tallista kohti varikkosuoran loppupäätä, jossa
annettiin moottorin lämmetä pari minuuttia.
Varikkomies antoi luvan lähteä liikkeelle, kun tilaa oli sopivasti muilta autoilta radalla. Ensi vaikutelma oli että ohjaus oli todella tarkka ja auto oli
muutenkin helppo hallita. Vajaan kierroksen jälkeen kaasupoljin oli jo pohjassa ja ledivalot mittaristossa juoksivat nopeasti vaihteen vaihtamisen
merkiksi. Nyt alkoi meno edetä jo niin vauhdikkaasti että oli kiire reagoida tuleviin mutkiin. 458
vaihtoi vaihteet todella terävästi ja 200km/h saavutettiin hetkessä. Jo toisella kierroksella mutkasta ulos tullessa oli auton perä irti, kolmosvaihteella
moottori väänsi alhaalta todella hyvin. Nopea ohjaus kuitenkin pelasti tilanteen helposti. Vieressä
istuva ajo-opettaja olikin tästä jo varoittanut ennen ajoa, että Ferrarin luistonesto antaa aika paljon pelivaraa. Auton rajojen hakeminen olikin aika
hurjaa hommaa. Opettaja kertoi vieressä ohjeita,
kuten että piti kääntää jyrkemmin mutkaan tai jarruttaa myöhemmin. Slickseillä autossa oli huikea
pito. Vasta viimeisillä kierroksilla sain auton renkaat huutamaan mutkassa, mutta jarrutuksiin en
uskaltanut mennä aivan niin myöhään kuin olisi pitänyt. 10 kierroksen jälkeen olin jo aika loppu. 42
astetta lämmintä, sekä ajoasu että ilmastoinnin
puuttuminen toivat oman ”mukavuutensa”. Myös
adrenaliinit saivat kaasujalan jo tärisemään niin ettei pitkässä mutkassa kaasu enää pysynyt vakaana
ja häiritsi jo menoa.
Olipa hieno kokemus! Vielä viikon jälkeen tätä
kirjoittaessa on hyvä fiilis ajosta, ja että tuli käytyä
siellä. Rata ja puitteet olivat hienot. 458:n ohjaustuntuma mutkissa oli mahtava; vaihteet vaihtuivat
terävästi ja auton hidastuvuuskin oli uskomatonta.
Kaiken kaikkiaan oli niin nopeaa menoa, että kiire
ja tekemisen meininki oli kokoajan läsnä.
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Tervetuloa Suomen ainoaan maanlaajuiseen
ja merkkiriippumattomaan urheiluautokerhoon, SccH-yhdistykseen, arvoisat
uudet jäsenet:
Antero Kivikoski, Helsinki
Rainer Rehn, Espoo
Marko Mussalo, Lahti
Kari Sipiläinen, Helsinki
Mika Jantunen, Espoo
Arì Laaksonen, Vantaa
Kare Kotiranta, Vantaa
Jari Tuohimäki, Espoo
Petri Lahtinen, Sipoo
Timo Vuorinen, Espoo
Tommi Heinänen, Vantaa
Toni Potinkara, Niinikoski
Kari Hänninen, Nurmijärvi
Stig Fagerstedt, Espoo
Jukka Granström, Espoo
Anssi Koski, Kotka
Mikael Mäkelä, Lahti
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Audi R8 Spyderilla yli Alppien
Teksti ja kuvat: Reijo Jämes

Maisemia huipulta

Allekirjoittaneella oli tilaisuus osallistua Audi
Team Finlandin järjestämään Audi Driving Experience Alpen Touriin 14.-16.6.2017. Matka alkoi kokoontumisella ja aamiaisella Helsinki-Vantaan lentoaseman kongressikeskuksessa, josta
jatkoimme Finnairin aamulennolla Müncheniin.
Siellä parikymmenpäistä ryhmäämme oli vastassa Audin paikalliset isännät. Aluksi meidät ohjattiin noin tunnin mittaiseen briiffitilaisuuteen,
jossa käytiin läpi seikkaperäisesti auton ominaisuudet ja toiminnot, sekä annettiin käytännön
ohjeita reitistä ja ajamisesta. Erityisesti painotettiin auton valtavia voimavaroja, ja neuvottiin
ottamaan rauhallisesti. Kyseessähän oli Audin
tehokkain malli, 2-paikkainen, 5,2 litran 610 hevosvoimaisella moottorilla varustettu R8 Spyder
V10 Plus. Myös reitin varrella olevista tutkista ja
kameroista varoitettiin, ja kerrottiin, että mahdolliset nopeussakot tullaan perimään myöhemmin
ajajalta. Muun muassa sen takia jouduimme pitämään ajopäiväkirjaa, josta selvisi kulloinkin ajovuorossa olleen henkilöllisyys. Kaahailu ei tietysti muutenkaan olisi Audin maineen kannalta
sopivaa käyttäytymistä, joten isännät olivat luon-
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nollisesti tarkkoja tässä asiassa.
Odotus ja jännitys olivat käsin kosketeltavat
kun oli lopulta aika poistua terminaalirakennuksesta ulkona siistissä rivistössä odottavien neljän punaisen ja kuuden sinisen uudenkarhean R8 Spyderin luo. Paikalla oli myös
tour leaderimme, Oliverin, upean vihreä R8.
Tehtävänämme oli ajaa kolmessa päivässä
noin 800 kilometrin reitti yli Itävallan Alppien, ja takaisin. Matkatavaramme kulkisivat
pikkubussissa, koska R8 Spyderiin ei mahdu
mukaan kuin hammasharja!
Ensimmäisen päivän maali oli hotelli A-Rosa Kitzbühelin kuuluisassa talviurheilukeskuksessa. Ajoparinsa sai jokainen valita vapaasti, ja kun samalle matkalle sattui vanha
tuttu kaveri työelämän ajoilta, olikin asia sillä selvä. Jokainen autokunta sai ajaa omaan
tahtiinsa valmiiksi navigaattoriin ohjelmoitua reittiä, kunhan saapuisimme määränpäähän suunnilleen sovittuun aikaan. Valitsimme sinisen auton, ja sovimme, että minä
minä otan ensimmäisen ajovuoron lounastaukopaikalle, Althof Seehotel Überhahrtil-

le Tegernseellä. Osuus koostui pääosin autobahnasta ja bundestrasseista, ja meni tietysti
autoon totuttelun merkeissä. Tietöitä ja liikennettä oli kohtalaisen paljon, joten tarkkana sai olla muutenkin. Mittaripaneeli oli täysin
digitaalinen, ja sen sisältö näkymineen yksilöllisesti muokattavissa. Valitsin sellaisen, jossa navigaattorin kartta oli suurena suoraan
alhaalla näkökentässä, ja kierros- ja nopeusmittarit pieninä sen molemmilla puolilla. Ääniohjauksen kanssa navi teki suunnistamisesta tosi vaivatonta.
Maittavan lounaan jälkeen vaihdoimme kuskia, ja jatkoimme matkaa kohti Kitzbühelia.
Nyt oli hyvää aikaa nauttia maisemista, ja makeasta äänimaailmasta, jonka takasi säädettävillä läpillä varustettu erikoispakoputkisto.
Testasimme eri ajomoodeja comfortista dynamiciin, vain racing-asento jäi tässä kohtaa läpikäymättä. Oliver tosin rohkaisi kokeilemaan
sitäkin, mutta ei suositellut pitempiaikaista
käyttöä, koska silloin alusta jäykistyy, ja luistonesto ym. ajonvakautusjärjestelmät putoavat
pois päältä. Autosta kuoriutuu lähes täysverinen kilpuri, ajomukavuuden kustannuksella.
Muutama varovainen lyhyt kiihdytys antoi täs-

sä vaiheessa ymmärtää mitä tuleman pitää, jos
tallan painaa pohjaan. Saavuimme hyvissä ajoin
ennen iltaa isoon linnamaiseen majapaikkaamme, jonka vieressä sijaitsi golfkenttä, ja josta oli
näkymät suoraan Hahnenkammin pahamaineiselle syöksylaskurinteelle. Nyt oli pieni jaloittelu kylällä paikallaan, ja tuoppi kylmää paikallisessa bierstubessa poikaa. Illallisen jälkeen unta ei
tarvinnutkaan enää kauaa odotella.
Aamu valkeni pilvettömältä taivaalta, ja huippumonipuolisen aamiaispöydän kautta oli herrojen
aika startata moottorinsa, ja suunnata reitin ennakolta odotetuimmalle ja mielenkiintoisimmalle
osuudelle, noin 50 kilometriä pitkälle Grossglockner-Hochalpenstrasselle, jonka kruununa tulisimme ylittämään Alpit noin 2500 metrin korkeudessa. Oli minun vuoroni hypätä puikkoihin, minkä
teinkin vastaan panematta. Ajokokemusta oli
kertynyt jo sen verran, että auto oli tullut sinuiksi,
joten ei muuta kuin ajomoodi dynaamiselle, putket auki, ja vaihdelaatikko sportille. Hauska yksityiskohta näillä asetuksilla oli muuten automaattinen ”välikaasu”, kun vaihteisto vaihtoi alaspäin.
Vähitellen tie alkoi kohota, nousukulman pysyessä kuitenkin melko loivana, ja neulansilmien ollessa loivahkoja.
Allekirjoittanut reissun
R8:n vieressä
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Tämä torstaipäivä sattui olemaan paikallinen pyhäpäivä, joten liikennettä oli tiellä sen verran,
että kovin vauhdikkaaseen ajoon ei ollut tilaisuutta. Reippaampaa lähtöä neulansilmästä toiseen pääsi kuitenkin siellä täällä kokeilemaan,
jolloin kiihtyvyys oli lähes tajutonta. Eräs puolalainen moottoripyöräseurue oli ottanut mittaa yhdestä R8:sta, mutta eivät olleet kuulemma yrityksistään huolimatta pysyneet kyydissä, vaikka
alla oli ollut tehokkaat pyörät. Teimme muutaman piston näköalapaikoille, kunnes saavutimme tien korkeimman kohdan, josta laskettelimme hissukseen alhaalla laaksossa sijaitsevaan
Lienzin kaupunkiin lounaalle. Kaikkiaan Hochalpenstrassen suorittaminen osoittautui nautinnolliseksi ajokokemukseksi. Paluumatkan Kitzbüheliin saattoi tehdä joko samaa vuoristoreittiä, tai
lyhyempää tunnelin kautta kulkevaa reittiä. Päädyimme viimeksi mainittuun, ja minä istahdin pelkääjän paikalle kuvaamaan ja katselemaan maiTour leader Oliverin vihreä R8

Tauko paikallaan alppimaisemassa
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auto herätti paljon huomiota jopa Saksassa:
päät kääntyivät, peukut nousivat, ja pysähtyessä moni tuli juttelemaan, ja kyselemään siitä yksityiskohtia. Auton hintahan on varsin korkea
sielläkin, noin 200 000 euroa, joten ihan jokapojan kärry se ei ole.
Sen verran matka sytytti kipinää, että yllätin
itseni pian kotiin palattua selailemasta Münchenissä olevien erikoisautovuokraamoiden
nettisivuja. Jospa joskus jotain vastaavaan uudemman kerran!

Alpine Tour 6

Ajoreitti kartalla

semia. Kiireettömän ajelun päätteeksi olivat
perinteinen jaloittelu ja bierstubessa piipahtaminen jälleen enemmän kuin paikallaan.
Viimeisen päivän aamu oli poikkeuksellisesti
pilvinen, muutama sadetippakin tuli taivaalta. Aamiaisen ja lyhyen briiffin jälkeen suuntasimme Innsbruckin ohitse kohti Telfsiä, ja
siellä sijaitsevaa lounaspaikkaa, hotelli Interalpenia, jonka erikoisuus oli Drive-in-Reception! Kun matka jatkui sieltä, avautui Garmisch-Partenkirchenin ja Münchenin välisellä
autobahnalla tilaisuus kokeilla hieman auton
vauhtiominaisuuksia. Moottoritie oli harvinaisen tyhjä, ja nopeus vapaa, joten pystyin
ylläpitämään pitkän tovin 220-250 kilometrin
tuntinopeutta. Auto pysyi täysin vakaana, ja
istui tiessä kuin tauti. Kyyti ei tuottanut missään vaiheessa epämukavaa tai epävarmaa
tunnetta. Porukan nuorin ja hurjin nostatti
mittariin kuuleman mukaan peräti 310 km/h!
Mutta, kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja pian
koitti haikea hetki luopua menopelistä, ja kiittää Audin suomalaisia ja saksalaisia isäntiä,
jotka seurasivat koko matkan mukana, ja toimivat loistavina hosteina. Ryhmämme sai
kiitosta herrasmiesmäisestä ajosuorituksesta. Edellisellä viikolla ollut ei-suomalainen
ryhmä oli romuttanut täysin kaksi R8:aa niiden lähtiessä lapasesta vesiliirrossa! Vaikka
kuinka yritin, en keksinyt matkasta moitteen
sijaa, niin viimeisen päälle toimiva konsepti
ja toteutus se oli. Mainittakoon vielä, että

Hotel Interlapenin Drive In Reception
R8 Spyder V10_t rivissä odottamassa kuskeja
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SCCH:n mäkiautokisa 27.7.2017
Audi R8 Spyder V10 Plus
tekniset tiedot:
Moottorin tyyppi:
10-sylinterinen V-90 ° -Ottomoottori kuivasumppuvoitelulla, suora ruiskutus, neljä
venttiiliä sylinteriä kohti, DOHC sylinterikans
Iskutilavuus:
5204 cm ³
Max. teho:
449 kW (610 hv) / 8250 k/min
Max. vääntömomentti:
560/6500 Nm / k/min
Huippunopeus:
328 km / h
Kiihtyvyys 0-100 km / h:
3,3 s
Polttoaine:
Super Plus rikitön 98
Polttoaineenkulutus:
Yhdistetyt: 12,5 l / 100 km
CO 2 –päästöt:
Yhdistetty: 292 g / km (EU 6)

Teksti: Mika Jantunen
Kuvat: Arno Seppänen
Sunnuntaina 27. elokuuta kokoonnuimme Bembölen kahvituvalle aamulla klo 10 tapahtuvaa letka-ajoa varten. Paikalla oli vajaat 10 autoa joista
avona meistä ajoi ainakin kolme. Ajoimme hienoja mutkateitä Siuntion ja Inkoon kautta Påminneen
MCC:n mäkiautokeskukseen, jonne omia teitään
oli saapunut muutama jäsen aveceineen.

Ennen kisaa valmistautumiseni:

Kävin Påminnessa viikkoa ennen tutustuakseni rataan ja ajoneuvoihin mutta vain katsoen, en siis
ollut ajanut rataa koskaan aiemmin. Kisapäivän
aamuna söin kevyesti ja olin tilannut henkilökohtaisen fysiikkavalmentajani kello yhdeksäksi kesäkotiini Murhaniemeen joka on vain viiden minuutin
ajomatkan päässä Bembölen kahvituvalta. Otettiin
leposyke sekä veriarvot ja todettiin kaiken olevan
kunnossa kisaa varten. Keräsin ajokamppeet joihin
kuuluivat suomalaiset laadukkaat siannahkaiset
ajohanskat, puhelinoperaattorilta saamani ilmaiset
ajolasit sekä päähineeksi joko maalitehtaan lippis

tai suomalaista käsityötä oleva nahkainen ajokypärä jota käytän avossani; Jaguar XK8:ssa.

Kilpailuakohteessa:

Kävelin rataa jotta sain paremman tuntuman
päivän kitkaan. Vertailin ajoneuvoja kiinnittäen
erityistä huomiota renkaiden kuntoon. Sitten
jo ensimmäisen ryhmän mukana viiden kierroksen lämmittelyajoon. Siinä hieman varovasti mutta melko reippaasti annoin tulla ekan
kierroksen ja sain ajaksi 50,07. Siinä vaiheessa totesin että tavoitteeni olkoon alle 50 sekuntia. Kuitenkin loput aika-ajon neljä kierrosta
paransivat koko ajan aikojani, parhaan ollessa
jo 46,39. Se oli oman ryhmäni paras.

Kilpailu:

Pian olikin aika siirtyä finaaleihin. Sitä varten
valitsin ennakoiden auton nro 1. Se oli sopivasti ryhmän viimeinen jolloin pystyin takaa
kontrolloimaan ryhmän muita kuskeja. Ajo-

Kakkosryhmä valmistautuu

CO 2 Tehokkuus:
Tehokkuus: G
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before age’’ vaan päinvastoin. Nyt jengi suuntasi yhdessä Fiskarsiin jossa nautimme lounaan. Oma valintani Värsdhusin buffetpöydästä oli mainio vastine
25 eurolle. Siinä jopa särjestä oli tehty maukasta savukalaa. Olipa mukava päivä ja hyvät järjestelyt. Samalla sai tutustua uusiin klubitovereihin. Bonuksena
päivälle oli että sain ylimääräisen autohallipaikkani
vuokrattua klubitoverin avoauton talvisäilytykseen.

Vauhdin hurmaa

Lyhyt kooste omista autoilukokemuksistani:

Voittaja ajovarusteissaan
Tulokset

- 4v. iässä isän sylistä ohjasin kotitien loppuun
Alasenjärven rannalla
päähineeksi valitsin kypärän koska sen tuomana
cw-arvo olisi matalampi, ja maalitehtaan lippiksen lippa olisi kuitenkin nostanut aikaani korkean ilmanvastuksen vuoksi, ainakin muutaman tuhannesosasekunnin. Jos vaikka menisi lopputulos
marginaaleille…….
Ekaan laskuun mennessä sanoin radanpitäjä-Matille että tähtäimeni on 45,77. Hän kysyi mistä moinen luku? Kerroin siinä olevan maagista lukuleikkiä.
Hänen katseensa oli epäuskoinen tullessani alas ja
ajan ollessa 45,77 tasan. Nyt tiesin olevani iskussa
ja pystyen yhä parempaan. Kun kaksi viimeistä kierrosta oli edessä, tiesin että nyt on mentävä täysillä riskeillä. Silmiin nousi voitonkiilto ja ajatus saada
upea palkinto kaapin päälle. Hissin vetäessä autoa
ylös keksin että paras irrottautuminen on lopussa
vedättäen oikean kautta alkuvauhtiin ja sisäkurvia
radalle. Kolme ekaa mutkaa täysillä ilman jarrutusta. Nopeaan nelosmutkaan ulkoreunasta sisäkurviin
ja siitä hallitulla nopealla sladilla ulkoreunaan. Sitten
pari seuraavaa mutkaa jarruttamatta. Toiseksi viimeinen suurnopeusmutka ratkaisee kaiken. Siihen
mahdollisimman pienellä jarrutuksella josta loivalla
sladilla ulos ja maalitolpalle sisälinjaa pitkin. Heureka, se toimi ja sain loistavan ajan 45,21 taululle. Olin
todella tyytyväinen ja siirryin odottamaan toisen finaalierän ajoa. Siinä kovimmiksi vastustajikseni ja
mahdollisen palkinnon riistäjiksi koin Pasin ja Karin,
oman ryhmäni Jermun lisäksi.
Pasi valitsi saman auton eli numero ykkösen tietäen sen nyt nopeaksi. Toinen ryhmä teki hyviä aikoja mutta olivat kuitenkin turvallisen matkan päässä
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omastani. Olo oli kuin olympiafinaalissa odottavalla Gundersenin menetelmällä, kun toiseksi nopein Kari lähti viimeiselle kierrokselleen.
Hänellä oli varmasti samat mietteet kuin itselläni hetkeä aikaisemmin: ’’ It is now or never’’. Kari toikin autoa upeasti ja pelkoni vain
kasvoi kun suurnopeusmutka lopussa tuli valtavan hienosti. Aika taululla 45,21 ELI SAMA
kuin omani. Huh, mitä nyt tapahtuisi? Nopeasti tuli tieto kisakeskuksen johdolta että tuhannesosan ero kahden parhaan välillä. Voitin kisan yhdellä tuhannesosasekunnilla. Sorry Kari,
olit sairaan nopea! Varmasti tietää miltä Juha
Miedon tappio Thomas Wassbergille aikanaan
tuntui. Soitin vielä illalla MCC:n Matille ja kysyin radan pituuden jotta voisin laskea eromme maalissa. Mikäli olisimme tulleet vierekkäisiä ratoja yhtä aikaa niin kovassa vauhdissa
olisi tarvittu maalikameraa. Eromme oli 11 millimetriä! Reilu sentti. Olipa täpärällä!

Kisan jälkeen:

Palkintojenjako heti perään, jossa kerhon pj. Arno
ojensi upean palkinnon minulle. Puheessani kiitin kovia vastustajia ja pahoittelin niin pientä eroa
kakkosen puolesta. Arno mainitsi jotain nakeista
ja kuvittelin klubin kustantavan voittajalle nakit ja
muusin. Todellisuudessa olikin kyse nakituksesta;
voittajan tulee kirjoittaa juttu kisasta!
Omissa ajatuksissani totesin että olipa kohteliasta jengiä kun vanhimman osanottajan annettiin voittaa… Ei ollut meininkinä ’’beauty

- 9v. iässä ajoin itsenäisesti Kuplalla mökkitietä
Ruuhijärvellä pari km ees ja taas
- 15v. teetin salaa avaimen äitini BMW 2002 Touringiin jolla ajelin jopa 100km matkoja Oksjärvelle vanhemmiltani salaa kunnes kusahdin ja se ilo loppui.
- 16v. ostettiin naapurin kundien kanssa kaksi autoa; Austin 1100 ja Taunus 15m TS joilla ajettiin
kouluun vuorotellen kunnes kusahdettiin poliiseille
ja lopetettin alkaen odottaa ajokorttia

Voittajan on helppo hymyillä

- Jäärataa ja jäädytettyjä peltoja omaksi iloksi
- Saksassa 250kmh nopeuksilla aina kun turvallisesti mahdollista
- Pari lievää ulosajoa, joista hinurifirman 25 vuoden
kokemuksen mukaan: ’’kaikkien aikojen pisimmälle hankeen tässä kurvissa’’. Pitää ihan vähän selittää: Kaverini jonka mökille oltiin menossa Säleniin
helmikuussa 1982 sanoi että 60km/h kurvi ei kirraa
lopussa joten annoin Alfetalla hanaa ja nopeuden
ollessa sladissa n. 110 niin kurvi kirrasikin tiukasti.
Silloin päätin ohjata vallin läpi ettei mennä katon
kautta ympäri. Tuloksena kahlaus syvässä lumessa tielle ja hinuri paikalle. Kaveri maksoi puolet kun
oli mielestään hänen syynsä… Mahdolliset rikokset ovat vanhentuneet ja olen yleisillä teillä jo jonkin verran rauhoittunut!
mikki@kolumbus.fi
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Epäilyistä huolimatta kaikki autot
tulivat Milanoon ehjinä.

Teksti: Hannu Lehmussaari
Kuvat: Sebastian Ratu & Hannu Lehmussaari
Kumipallo4000 on järjestäjien mukaan Euroopan
huikein road trip. Tämän vuoden retki oli kirjoittajan ensimmäinen Kumipallo4000-kokemus, mutta
ei viimeinen, sillä niin loistava road trip se oli. Mitä
tai mikä Kumipallo4000 sitten on? Perusajatus on,
että aamulla kerrotaan, minne ajetaan ja illalla kerrataan päivän kokemuksia, miettien minne seuraavana aamuna mennään. Ajopäiviin sisältyy erilaisia
etappikortteihin merkittyjä aktiviteetteja ja tehtäviä, joiden suorittamisesta parhaat palkitaan, tai
ainakin mainitaan loppugaalassa. Tehtävät eivät liity nopeisiin ajosuoritteisiin, vaan oheistoimintaan:
osta eväät ja grillaa ne näyttävästi kuvan kera, ota
valokuva tiimistä, päivän tehtävälle varusteiksi uikkarit ja lenkkarit (koskenlaskua kumiveneellä) jne.
Kaikki tehdään hymyssä suin Kumipallo4000-hen-

gessä, joka kieltää ryppyotsaisuuden ja ruikuttamisen.
Oleellinen osa Kumipallo4000 road tripiä
on kahtena viimeisenä vuotena ollut, että autot kerätään viikkoa aikaisemmin ja lähetetään
lähtöpaikkaan, jonne itse lennetään varsinaisena avauspäivänä. Ja vain Crew tietääetukäteen minne mennään.
Oma pessimistinen arvaukseni oli, että lennetään Liettuaan, jossa kaikille jaetaan oman
auton ratti kouraan ja käsketään pörisemään
partaa liiaksi kastelematta, kun kävelee kotiin.
Positiivinen arvaus oli Barcelona. Molemmat
menivät väärin, kuten lottonumeronikin. Kuka
haluaa veikkausvinkkejä?
Tänä vuonna mukana oli 44 autokun-

Ennen lähtöä jotkut osasivat rentoutua reilusti.

16

Siipimutteri

taa. Osallistujista lähes 20 (liki neljäsosa) on
SccH:n jäseniä, joten jonkinmoista kerhotapahtuman tuntuakin oli ilmassa. SccH ei ole
kerhona osallisena, mutta Kumipallo4000 noudattaa hyvin pitkälle SccH:n urheiluautolistaa
valitessaan halukkaiden joukosta mukaan kelpuutettavat. Pienenä poikkeuksena on sallittu näyttävät poni- ja muskeliautot (7 poni- ja
muskeliautoa, sekä yksi kerholaisen Red Rod).
Vuoden 2017 Kumipallo4000 alkoi maanantaiaamuna 3.7. klo 05:45 Helsinki-Vantaan lentoasemalta, jossa ensin syötiin aamiainen ja
sitten jaettiin boarding passit Milanon lennolle. Italiassa meitä sitten odottikin parkkikentällinen autoja ja malttamattomuutta kiusattiin tervetuliaispuheella ja skoolauksella, jonka
jälkeen Crew suostui jakamaan ensimmäiset
etappikortit.
Määränpäänä vaatimattomasti Fairmont
Hotel Monte Carlossa ja 350 km:n etapille oli
aikaa nelisen tuntia, joka Italian Autostradalla
(130 km/h rajoitus) ei ollut ongelma. Hotellilla
oli mahdollisuus osallistua ensimmäiseen ennalta järjestettyyn yhteisillalliseen, joka piti tilata jo keväällä ennakkoon, kuten kaksi muutakin tulevaa yhteisillallista. Tarjolla oli siis kolme
ennakkoon tilattavaa ateriaa, sika säkissä tai
mannaa ja muuta nannaa. Tässä vaiheessa
mietittiin, että mitäs ne kaksi muuta ovat…
Illallisen jälkeen osa porukasta lähti vielä

26-metriselle Nami-luksusjahdille illallis-skumpalle sataman hämäryyteen, kun oli kerran kutsuttu.
Toinen päivä vei meidät uimapukuvaatimuksen
kera, ei uimapukukierrokselle, vaan koskenlaskuun
kumiveneellä reilun 100 km:n päähän formulatunnelista, jonka päällä asuimme. Reitti oli ikimuistoinen mutkainen vuoristotie, sinne tullen ja pois
mennen. Hauskaa oli että vuorilla nopeusrajoitus
oli 90 km/h, vaikka tuskin kukaan pystyi pitämään
edes keskinopeuden siinä. Jokiretken jälkeen oli
vielä pitkä siirtyminen Ranskan takapajulassa olevaan lomamökkikylään, jonne viimeiset saapuivat
vasta pimeän laskeuduttua, Lyonin moottoritieonnettomuuden aiheuttaman jonottamisen kypsyttäminä.
Kolmannen päivän ensimmäinen etappi vei
meidät neitsyestään tunnetun Orleansin kirkonkylän keskustorille syömään lounasta. Tässä opittiin,
että kannattaa pitää kiirettä, sillä viimeisille ei riittänyt hampurilaisia. Onneksi tartar-lihaa oli tarjolla
muussakin muodossa. Ja sitten maha täytettynä
- kuka milläkin - alkoi siirtyminen Montparnasselle Pariisin ytimeen. Pariisissa oli tarjolla toinen ennakkoilmoittautumisen vaatinut illallinen. Crew oli
hikoillut verta ja kyyneliä, että saivat mahdutettua
66 halukasta Eiffelin teräksisen tornin Jules Verne
-ravintolaan samana iltana. Onneksi jaksoivat hikoilla, sillä oli se sen arvoista. Loput kumipalloilijat hajaantuivat latinokortteleiden nautintojen pariin, tai kuka sitten minnekin.
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Neljäs päivä osoitti aamulla kohti Brysselin Autoworld-museota ja sääennuste lupasi loppumatkasta vesisadetta. Ja kerrankin sääennuste osui
kohdalle, sillä välillä tuntui, että BMW onkin Uboot moottoritien lammikoissa kahlatessa. Sade
kuitenkin lakkasi ja museoon pääsi kuivin vaattein,
jos ei ollut avoautoa tai vuoden 34 Fordia. Museolta matka jatkui iloiseen tulppaanikaupunkiin, Amsterdamiin, jossa oli tarjolla kolmas ennakkoon tilattavissa ollut illallinen. Tällä kertaa elämys tarjoiltiin
jokilaivaristeilyllä Amsterdamin kanavaviidakossa.
Ja tietenkin innokkaimmat ja uteliaimmat jatkoivat
iltaa liimaillen “Kumipallo4000 was here” -tarroja
pitkin iltaa mitä ihmeellisimpiin paikkoihin.
Viides päivä olikin sitten varsinainen ajosuorite: Menkää Ruotsiin Malmön kylän keskustaan ja
ruokkikaa itse itsenne, että jaksatte aamulla. Tälle,
reittivalinnasta riippuen, vähintään 800 km:n päivälle onneksi mahtui Saksa autobahnoineen ja vähemmin rajoitettuine nopeuksineen. Tai kuten joku
sanoi: “Kerrankin saa ajaa nopeusrajoituksen mukaan.” Parhaat nopeudet alkoivat kuulemma kolmosella ja pienemmilläkin eväillä, tai 250-rajoitetuilla autoilla matka taittui joutuisasti joko Jyllannin
kautta tai lautalla salmen yli oikaisten. Loppujen lopuksi Malmön vanha keskusta sai vieraikseen suuren joukon nälkäisiä kumipalloilijoita.
Kuudentena päivänä Suomen sijainti kartalla
osoitti ilkeän tosiasian: Suomi on kaukana KeskiEuroopasta. Päivä sujui sateessa lähinnä monotonisen tylsänä siirtymisenä Tukholmaan Silja-Tallinkin terminaalin eteen aika näyttävään jonoon.
Tuhannet hevosvoimat pääsivät valloilleen, kun
koko letka siirtyi samanaikaisesti laivaan. Oli katsojilla katsottavaa ja kuunneltavaa. Laivalla yläkannen Clubilta oli varattu meille reilu parituntinen
Amsterdam jokilaivaristeilyn alussa.
Matkalla maittavalle illalliselle.
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Ranskalainen vuoristotie. Voiko urheiluautoilija vaatia
enempää, kun nopeusrajoituskin oli 90 km/h
(=yli uskalluksen)

Audi Quattro Spyder Consept 1991:
Automuotoilua ja muotoilutekniikkaa.
Savimalleja on tehty 50-luvulta alkaen
ja tehdään edelleen.

yksityistilaisuus palkintojenjakoon ja Buffet-illallisen odotteluun. Illallisen jälkeen moni palasi diskoksi muuttuneeseen tilaan viettämään
loppubileitä.
Seitsemäs ja viimeinen aamu valkeni aurinkoisena Stadin edustalla, vaikka monelta kumipalloilijalta jäikin sen näkeminen ja meriaamiainen väliin, univelkaa tasatakseen.
Viimeisen päivän viimeinen etappi tuli extemporena, kun saimme käskyn ajaa Senaatintorille loppukuvaukseen. Paikalle saapui noin
puolet autoista, kun osa oli jo ehtinyt aloittaa
kotimatkansa kauemmas Suomen syvyyksiin,
eikä Stadin ulosmenoväylillä viitsi/pysty tekemään näppärää U-käännöstä. Jopa poliisi peukutti laittomasti torille pysäköityjä autoja ohi
ajaessaan. Takana oli liki tai yli (reittivalinnoista riippuen) 4000 kilometrin viikko, joka toisilla jatkui vielä takaisin kotiin, jopa Rovaniemelle
asti (taisi mennä 6000 km puhki?). Kyllä kannatti, ja hauskaa oli koko rahan ja ajan edestä.

Kumipallo4000 2017 reitti. Tämän vuoden
lento- ja ajoreitti etappikortteineen.

Tehtävänä oli liimata Kumipallo-tarroja
mitä mielenkiintoisimpiin paikkoihin.
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Brittiautot Gilmoren
automuseon pihalla

Pienemmätkin harrasteautot retroversioineen olivat vahvasti esillä.

Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Jos oli paljon pieniä Britti-sportteja, niin
totta kai pitää olla huoltoautojakin.
Jerry Cotton ajoi punaisella Jaguarilla, mutta kuka
ajoi tällä DB4:llä? My name is Bond, James Bond.

Tässä toinen juttu kesän 2016 Michiganin matkaltani. Ensimmäinen juttu julkaistiin Siipimutterissa
1/2017.
Gilmoren automuseon piha-alueelle oli järjestetty päivätapahtuma nimeltään Brits in the USA.
Jerry ja Kris “raahasivat” minut katsomaan vanhan maailman tuoksuja englantilaisen autokulttuurin menneisyydestä. Kiitos heille, vaikka aiheutinkin (tahallaan) pienen “kuka on isäntä”-konfliktin
maksamalla kaikkien kolmen pääsyliput (Kris nalkutti Jerrylle tästä).
Sanan mukaisesti museorakennusten väliset
tilat oli täytetty paikallisten Brittiautoharrastajien
menopeleillä. Jos pitää välttää vääriä arvioita, niin
sanoisin mieluummin, että yli kuin alle sata autoa.

Ja kaikki oli tuotu paikalle vain tätä yhtä päivää varten, pääosin itse ajamalla. Ei voi väittää, että jenkit olisivat vain omille autoilleen
sisäänpäin lämpenevä kuppikunta. Autot oli
laitettu näytteille merkeittäin ja malleittain, jos
niitä oli hiemankaan enemmän. Triumph TB6:t,
Spitfiret, MGA:t, MGB:t, Morganit, Lotukset,
Jaguarit jne. muodostivat hienot rivistöt RollsRoycen täydentäessä melko täydellistä leikkausta Brittiläisestä autokulttuurista. Toki seassa oli harvinaisempia yksilöitä, kuten Aston
Martin DB4, DeLorean, aito Evil Knevil’s Aston
Martin Lagonda ja monta muuta merkittävää,
historiallista yksilöä.
Ja ei sanaa Brittiautoista ilman Miniä. TarIsolle kentälle mahtuu monta
Britti-autoa, tässä murto-osa.
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Triumph jatkuu Spitfire-rivistöllä.

jolla oli jopa mahdollisuus ajaa parin sadan
metrin radalla ehtaa Mini Cooperia muutaman
kymmenen taalan korvausta vasten. Itse olen
ylimittainen Miniin ja Jerry vielä isompi, eikä
Kris halunnut nolata meitä, niin jäimme katselemaan maksukuskien tunarointia radalla. Jälkeenpäin miettien olisi pitänyt mennä ahtautumaan ja näyttämään kaapin paikka paikallisille,
sillä Mini-kuskeista kuuluisin on konepelti pystyssä lentävä suomalainen. Moni tapahtuman
jenkkiharrastaja tunsi Timon juuri ”siitä valokuvasta” ja oli ylpeä siitä. Peukut harrastajille.
Hengissä olevien Brittiautomerkkien edus-

tajat olivat vahvasti paikalla esittelemässä uutuuksiaan. Kuten kuvastakin näkyy, niin Kris ihastui uuteen mustaan Jaggeen, mutta kun Jerry näki
hintalapun, niin pienen sanailun jälkeen Kris esitti mielipiteensä oheisen kuvan mukaisesti. Jenkit
osaavat hyvin tuon ”Luxury Taxin” lisäämisen tuontiautojen hintaan omiensa suojelemiseksi. Tästä
syystä moni ei-amerikkalainen autonvalmistaja onkin perustanut tuotantolaitoksia USA:han, jolloin
voi ostaa vaikkapa amerikkalaisen BMW Z4:n.

Siipimutteri 21

Moni ajattelee E-typeä katuraaserina, mutta
se soveltuu myös picnic-käyttöön.

Ei Brittiautoja Amerikassa ilman G-miehen Etyyppiä. Ja tarjolla oli monta mallia ja versiota.

Triumph alueelle tuleville vierailijoille.
TB6 vm. 69-74.
Morgan 3 lähdössä saalistamaan.

Kris ilmoitti haluavansa tämän. Jerry kommentoi hinnan vaikutusta heidän talouteensa, jolloin Kris näytti
mielipiteensä tuontiautojen ylellisyysverotuksesta.
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Hillitön määrä Healeyjä. Siisti, kaunis,
loistokuntoinen ja kaikki muut
adjektiivit siihen päälle.
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Päivä kauneuskisan tuomaristossa
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

Concoursissa oli jälleen kerran runsaasti väkeä, paljon
autoja ja hyvä tunnelma. Sääkin suosi eleganttia kesäjuhlaa
Kaksi hienoa ralliautoa sai ansaittua huomiota tämänvuotisessa Concours d´Elegancessa,
jonka tyylikäs perinne on jatkunut jo 20 vuoden ajan.

Turkulaisen Antti Wihannon järjestämä Concours
d´Elegance -kesäjuhla on kerännyt klassikkoautoja Harjattulan kartanoon vuodesta 1997 lähtien.
Vaikka autot ovat Concoursissa pääosassa, tapahtuman pyrkimyksenä on vaalia ajoneuvokulttuurin
ohella myös siihen liittyvää elämäntyyliä ja sosiaalista kanssakäymistä alan harrastajien kesken. Ohjelmassa onkin perinteisesti ollut jazz-musiikkia ja
muotinäytöksiä autojen palkitsemisseremonioiden
lisäksi.
Skandinaavista väriä Concoursiin ovat vuodesta
toiseen tuoneet Harjattulassa nähdyt ruotsalaiset vieraat. Kesällä 2016 estradilla nähtiin ruotsalaisvieraan toimesta Lamborghini Miura, nyt kesäkuussa 2017 paikalla oli Ruotsin Maserati-klubin
autoja. Ruotsissa on 750 Maseratia, joiden omistajista 216 eli vajaa kolmannes on klubin jäseniä.
Concours d´Elegancen hienostuneeseen henkeen
kuuluu perinne, että autot ovat puhtaita ja kiiltäviä
niin ulkopinnan kuin konehuoneenkin osalta, vaikka vanhassa kalustossa oleva patina kuuluu asiaan
niin kuin viime vuonna paikalla olleessa Ferrari 250
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Tour de France -kilpurissa. Tärkeintähän kuitenkin on, että autot ilmentävät omistajiensa
lämmintä suhdetta elegantteihin ajokkeihinsa.
Kuluneena kesänä sää oli Concoursin aikaan
ideaalinen, ei ollut liian kuuma eikä kylmä ja
se näkyi tapahtuman vilkkaudessa. Concours
d´Elegancen suosio on kasvanut vuosien saatossa niin että tänä vuonna Antti Wihanto arvioi paikalla vierailleen jopa 3 500 kävijää,
mikä oli jälleen uusi ennätys.
Kävijöiden iloksi Harjattulassa on ollut vuosittain uuttakin nähtävää. ”Nyt youngtimerit ovat
tulossa entistä vahvemmin mukaan ja ne uudistavat tapahtumaa”, Wihanto kertoi Concoursin ilmentämästä trendistä.

SccH:n palkinto Alfalle

Allekirjoittanut
on
käynyt
Concours
d´Elegancessa monta kertaa ja toinen omista klassikkoautoistani on saanut sieltä yhden
palkinnonkin, mutta kuluneena kesänä oli ensi
kertaa tilaisuus osallistua tapahtumaan tuomariston jäsenenä. SccH.n hallituksen jäsen
Kai Keituri delegoi tehtävän minulle ja vinkkasi 2600 Sprint -mallisen Alfa Romeon yhdeksi SccH:n palkinnon saajaehdokkaaksi. Pikai-

nen kierros näytteillä olleiden autojen parissa
ja sen kestäessä parin muunkin palkittavaksi
ehdotetun auton tarkastelu vahvistivat tunnetta, että vanha Alfa sopi erityisen hyvin SccH:n
toiminta-ajatukseen. Kerhomme tarkoituksenahan on ylläpitää urheiluautoharrastusta
Suomessa niin että autoja käytetään ja niistä
nautitaan eikä seisoteta näyttelyesineinä.
Esko Hakamäen nykyään omistama 2600
Sprint edustaa ajallisesti pitkää jatkumoa suomalaisessa urheiluautojen käyttöhistoriassa, sillä vuosimallin 1962 Alfa Romeo on ollut Suomessa uudesta lähtien ja se on pidetty
ajossa täällä Suomessa vuosikymmenestä toiseen. Hakamäen Alfa valmistui Aresen tehtaalla 30.4.1962 ja se ensirekisteröitiin Suomessa vain puolitoista kuukautta myöhemmin
14. päivä kesäkuuta. Kyseistä 2600 Sprint mallia valmistettiin vuosina 1962-1966 yhteensä
6999 kappaletta.

Pitkiä projekteja

Concours d´Elegancen tuomaristo kokoontui
päivän aikana kaksi kertaa. Neuvonpitojen välissä sen jäsenet kiersivät kahdessa ryhmässä
autoja tutkimassa. Vaikka kierroksella oli kiire,
sen aikana ehti kuulla autoista monta mielenkiintoista kommenttia ja vaihtaa ajatuksia Harjattulaan tulleesta kalustosta ryhmän jäsenten
kesken.
Jälkimmäisessä kokoontumisessa tuomaristo
oli hyvin yksimielinen palkittavista autoista, lähinnä äänestyksissä oli kysymys järjestyksestä
ykkös- ja kakkospalkinnon saajien välillä. Lopulta Jukka Suvisalmen Renault Alpine A 110
voitti parhaan coupé-auton meriitin ohella Best
of Show –palkinnon. Yhdeksän vuoden restauroinnin tuloksena syntynyt replica Alppirallissa
vuonna 1969 kolmanneksi tulleesta ajokista on
tribuutti Jorma Luseniuksen silloiselle ralliautolle.
Toiseksi Best Coupé -sarjassa tulleen Porschen restaurointi on vaatinut vielä Alpineakin pitemmän ajan. Pre-356 Porsche vuosimallia 1951 romuttui sen alkuperäisen omistajan
Risto Hallmannin vuonna 1952 Lapinlahdel-

la ajamassa kuolonkolarissa ja auton rakentaminen uuteen uskoon vei Esko Kääriäiseltä kuusitoista vuotta.
Kolmas coupé-palkinto meni ruotsalaisen Per Bylanderin vuosi sitten Saksasta hankkimalle Maserati Kyalami 4900:lle vuodelta 1982.
Best Open -palkinnon sai Pentti Multamaa, joka
oli tullut tapahtumaan vain 25 000 kilometriä ajetulla X 1/9 murtoluku-Fiatilla. Toiseksi sarjassa
tuli vanha Mercedes-Benz 220 Cabriolet A, jonka hieno laukkusarja kiinnitti kävijöiden huomiota
itse auton ohella. Anne Katrine ja Turo Tukiaisen vuosimallia 1952 oleva Mersu on ollut samassa perheessä vuodesta 1961. Best Open –sarjan
kolmannen palkinnon sai Petri Paloviidan kaunis
pagoda-mallinen Mercedes-Benz 250 SL vuodelta
1967, jolla sen omistaja on ajellut automatkoillaan
Italiaankin asti.
Best Coupé -sarjassa toiseksi tulleen
Pre-356 Porschen mukana näyttelyssä oli runsaasti sen dramaattisesta
historiasta kertovaa tarinaa.
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Tukiaisen perheen pirteä Anne-rouva vastaanotti Best
Open -sarjan kakkospalkinnon, jonka sai MercedesBenz 220 Cabriolet A vuodelta 1952. Poikansa ohella
hänkin ajaa edelleen vanhalla Mersulla.

Juha Kankkunen oli mukana Concoursin tuomaristossa. Vasemmalla tuomariston puheenjohtajana
toiminut tapahtuman organisaattori Antti Wihanto.

Juha Kankkusen B-ryhmän ralliohjus
Lancia Delta S4 oli paraatipaikalla kartanon
edustan laatoituksella.

Concours d´Elegancen Best of Show –palkinnon
sai Jukka Suvisalmen rakentama replica
Jorma Luseniuksen ralli-Alpinesta
SccH.n palkinnon saanut Esko Hakamäki kertoi Alfa
Romeostaan yleisölle. Haastattelijoina SccH:n Juha
Partanen ja tapahtuman järjestäjä Antti Wihanto
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SccH:n palkinnon sai Esko Hakamäen
Suomi-auto Alfa Romeo Sprint 2600
vuodelta 1962

Tukholmalaisen Per Bylanderin Maserati Kyalami
4900 vuodelta 1982 sai Best Coupé -sarjan
kolmannen palkinnon
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Glimpse into the 60’s
Teksti: Esa Manninen
Kuvat: Autocar
Vuoden 1961 ensimmäinen Autocar-lehti (6.1.1961)
esittelee British Racing and Sports Car Clubin järjestämän kilpa-autonäyttelyn.
Näyttely järjestetään nyt toista kertaa, ja edellisen
vuoden näyttelyn tapaan mukana on nähtävää historiallisten ja nykypäivän kilpa- ja urheiluautojen valikoima. Nyt vielä hiukan laajemmin, kuin ensimmäisessä näyttelyssä. Esillä ovat viimeisimmät mallit
vuoden 1961 tehokkaista katuautoista, kilpa-autoista ja iso valikoima viritys- ja muutososia. Luonnollisesti näyttelyssä on mahdollisuus tutustua jälleen
maineikkaisiin menneiden vuosien kilpa- ja urheiluautoihin. Ja niitä näyttää kuvissakin olevan: Toisen
suuren näyttelyhallin keskeiselle paikalle on nostettu Cooper-Coventry Climax, jolla Jack Brabham
voitti vuoden 1959 Formula 1 mestaruuden. Brabhamin auton lähituntumasta erottuu myös yleisöä
kovasti kiinnostava Lotus Elite. Yleisleikkeessä nähdään monia hienoja erikoisuuksia.
Tuttuun tapaan Autocar tuo esille joitakin mielenkiintoisia pikkutarvikkeita. Nyt esittelyssä ovat
Les Lestonin tuotemerkin
varusteista autoilijan Super
Sport -ajosormikkaat, joissa mannekiinin sormi osoittaa
erityisominaisuutta,
vahvistettua kämmenosaa.
Kylläpä tällaisilla sormikkailla kelpaisi ohjastaa urheiluautoa mukavilla mutkateillä. Toinen hieno uutuus
on paristokäyttöinen parranajokone. Mielikuvitus laukkaa nyt; tällaisella Robinson
razorilla saattaa olla todella
kätevää pyyhkäistä parransänki pois ihan vain vaikka
aamuruuhkassa ajellessa.
Kanssa-autoilijat voivat vain
katsella kateellisina.
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Autocar 20.1.1961 tuo Rootes Motors Ltd:n mainoksessaan näytille
Sunbeam Alpinen. Kilpa-autoilun kuuma nimi, F1-mestari Jack Brabham
on houkuteltu mainosauton ohjaimiin.
”Voima ja pito ovat ensimmäiset vaikutelmat, jotka sain kun kokeilin tätä
mahtavaa Sunbeam Alpinea”, lausuu Brabham. ”Vääntävä 1,592 litrainen 85,5 bhp moottori antaa hyvän
kiihtyvyyden ja runsaasti tehoa. Lisävarusteina voi hankkia pinnapyörät, valkosivurenkaat, ylivaihteen ja kovan katon”, lietsoo
mainosteksti auton ominaisuuksista ja varusteista.
Maaliskuun lopun Autocar (31.3.1961) esittelee liikenneturvallisuutta käsittelevässä artikkelissaan mainion kojeen, laitteen, joka
tunnistaa alkoholin hengitysilmasta. ”Kuinkahan tässä käy?” saattaisi kuvan kaveri miettiä puhalluskokeessa. Nyt ei ole syytä huoleen, tämähän on vain näytösluonteinen koe.
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Syyskuun lopun (29.9.1961) numerossa Autocar vie meidät jälleen autonäyttelyyn, nyt
käväisemme Frankfurtissa. Saksassa kun ollaan, saksalaisia autoja saamme nähtäväksi. Autocar ennustaa, että 2-litraisen Porsche
Carrera 2:n etääntyvä perä tulee olemaan
monelle tuttu näky. Epäilemättä totta. Nähtävänä on myös harvinaiseksi jääviä autoja –
sen tiedämme nyt lähes 60 vuoden kuluttua.
Upea ja ylellinen V8-moottorinen BMW 3200
C.S. jää harvojen herkuksi, jos siksikään.
Lopuksi vielä väriä vuodelta 1961, valikoima
mainioita Lucas-tuotteita parempaan ja turvallisempaan autoiluun.

1

2
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Me lunastamme vaihtoautot ja mahdollistamme rahoituksen.
Tuo vaikka käyttöautosi myyntiin!

www.autopilotti.com
asiakaspalvelu@autopilotti.com
Sulantie 1, 04300 Tuusula
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