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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 Uusi
30,00
Ommeltava kangasmerkki
2,00
Lyhythihainen musta pikee/varikkopaita Uusi
25,00 ALE!
Kerhopaita Uusi (T-paita) 10,00 ALE!
Rekisterikilven tausta
5,00
Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
SccH 40v. ikkunatarra
ilmainen
Rintamerkki /pinssi Uusi
4,00
Avaimenperä Uusi
4,00
Kansikuva: RaceAbout ohjaamo 		
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 3/2018
Tämän lehden ilmestyessä voidaan kauniista alkusyksystä huolimatta todeta ajokauden olevan lopuillaan. Nyt voidaan kerrankin todeta että säät suosivat urheiluautoharrastusta toukokuun lämpöisistä keleistä heinäkuun helteisiin. Väliin mahtui tietenkin niitä sadepäiviäkin, mutta pitipä lomansa lähes mihin aikaan kesästä
tahansa, niin ajokelejä kyllä löytyi. Kun ne hyvät säät suosivat myös kerhomme
tapahtumia, niin voimme olla hyvin tyytyväisiä kuluneeseen ajokauteen.
SccH:n kevään Vuosikokouksessa valittu uusi hallitus otti tehtävänsä innolla
vastaan. Saimme erittäin nopeasti ns. ”rivit järjestykseen” ja uudet jäsenet ottivat omat tärkeät paikkansa hallituksen sisällä. Tässä oli selkeästi havaittavissa
että kerhomme toiminnasta kiinnostuneilla jäsenillä on hyvin tiedossa kerhomme historia, ja vuosien varrella hyväksi koetut tavat toimia. Näin ollen ei tarvitse
pelätä että uusi hallitus muuttaisi kerhomme joksikin ihan toiseksi. Uusi ideoita ja ajatuksia on tuotu tietenkin esiin, ja niistä keskusteltu. Joitakin hallituksen
Jouni Vierimaa
sisäisiä toimintamalleja on muutettu tälle porukalle sopivammaksi. Näen nykyisellä hallituksella paljon mahdollisuuksia kehittää kerhomme toimintaa entistä enemmän jäseniä kiinnostavaan suuntaan. Tästä on varmasti hyvä jatkaa syksyn sateissa ja talven tuiskuissa.
Kesäkauden torstaitapaamiset ovat monella tapaa kerhotoimintamme kulmakivi ja odotettu ”kirsikka kakun päällä”. Tänä kesänä nuo tapaamiset pidettiin SBC:stä tutussa paikassa Gustavelundissa. Tämä kokoontumispaikan
vaihto ilmeisesti karkotti joitakin vakiokävijöitä, mutta toisaalta toi torstai-iltoihin ihan uusiakin jäseniä mukaan.
Pääluku vaikutti olevan lähelle samaa tasoa kuin aiempinakin kesinä. Vakiopaikkamme Cafe Mellsten Haukilahdessa oli heinäkuun alkuun saakka parkkialueremontin vuoksi urheiluautoille sopimaton paikka. Remontin myötä
parkkipaikat järjestettiin selkeästi ruutuihin. Myös Cafe Mellsten sai remontin myötä lisää terassitilaa niin parkkialueen kuin rannan puolella. Istumapaikkoja on remontin jälkeen yli tuplasti enemmän. Muutama tapaaminen ehdittiin kesän lopulla pitää myös Mellstenissä. Ensi kesäksi tapaamispaikkaa voidaan miettiä näistä vaihtoehdoista. Molemmissa paikoissa kahvilayrittäjät mielellään näkisivät meidät autoinemme torstai-iltaisin.
Kesän urheiluautotapahtumien ykkönen on jo vuosia ollut Turun Kakskerrassa järjestettävä Concours –tapahtuma. Hieno sää, urheiluautojen näyttävyys ja tapahtuman järjestelyt eivät tälläkään kertaa jättäneet jossitteluille sijaa. Kai Keituri kirjoitti lehteen jutun Åboa Rally Storico kokoontumisajosta ja Concours –tapahtumasta.
Puheenjohtajamme Kaitsu toteutti kesällä unelmansa F1-kilpailun seuraamisesta paikan päällä. Kaitsu raportoi
elokuun lopun Unkarin GP:stä Hungaroringiltä. Jäsenemme Reijo Jämes kirjoitti luettavaksemme kaksi upeaa
juttua kesän matkoiltaan. Ensimmäinen jutuista on upea matkakertomus järjestyksessään viidennestä European Healey Meetingistä Saksasta. Toinen Reijon juttu on tavallaan jatkoa hänen Siipimutterissa 3/2017 julkaistuun juttuun Audi R8 Spyderin koeajosta Alpeilla. Tällä kertaa Reijo pääsi testaamaan Audeja ja erityisesti Audi
R8 Coupe V10 Plus:saa ratapäivällä Red Bull Ringillä Speilbergissä. Lehmussaaren Hantten raportoitavaksi osui
pari kerhomme tapahtumaa loppukesältä. Ensimmäinen näistä valaisee Ratapäivämme tapahtumista Alastarolta. Toinen Hantten jutuista esittelee Mersun uusia urheilullisia malleja, joihin pääsimme tutustumaan Veho Herttoniemen järjestämällä MB Road Tourilla. Tämän tapahtuman järjestämisestä Iso Kiitos Kosken Tapsalle! Erityiskiitokset Roslundin Kallelle ja Teurastamon Portti -ravintolalle ”pikkupurtavan” järjestämisestä MB Road Touriin
osallistuneille. Suuret kiitokset Kaijukselle, Kaitsulle, Hantelle ja Reijolle tämän lehden jutuista!
Mukavaa syksyn alkua toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
Varapuheenjohtaja ja päätoimittaja
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Tervehdys kaikille kerholaisille!

Puheenjohtajan
palsta
Tervehdys teille hyvät jäsenet!
Niin se on tämäkin kesä pikkuhiljaa kääntynyt syksyn suuntaan.
Täytyy kyllä tässä kohtaa todeta,
että on ollut mahtava urheiluautoilijan kesä. Ei ole tarvinnut paljon
miettiä milloin autoaan ulkoiluttaisi; melkeimpä aina keli on ollut
loistava. Minäkään en ole hirveän
innokas auton pesijä, joten vesisateeseen en mielelläni silmäterääni
Kaitsu ja Nico Rosbergin Williams F1
vie. Kesän tapahtumissa olen käynyt aina, kun on kohdalle sattunut ja täytyy sanoa, että olen törmännyt, niin uusiin autotuttavuuksiin, kun autoihmisiin. Kaikki ovat silminnähden nauttineet intiaanikesästä ja autoistaan.
Jutustelu on ollut myös vilkasta ja mistäpä muusta, kun autoista ja siihen liittyvästä harrastetoiminnasta.
Tästä voimmekin mennä aasin sillalla seuraavaan asiaan, eli kerhomme urheiluautolistaan. Listamme on joitakin ihmisiä puhuttanut ja mietityttänyt. Minun kantani asiaan on se, että olemme
urheiluautokerho. Minä ainakin kunnioitan perustajiemme ajatusta siitä, että urheiluautokerhona pysymme jatkossakin. He tämän listan ovat alun alkaen laatineet, kun ovat miettineet mikälainen kulkupeli se urheiluauto oikein on. Hyvällä tahdollakaan urheiluauton määritelmää ei täytä
neliovinen Porsche tai MB. Ei myöskään avonainen Fiat Punto tai Opel Kadett. Myöskään sitä ei
tee , BMW coupe M tai Audi A5 coupe. Näillä mennään ja tässä se meidän kerhon raja autojen suhteen kulkee. Toki tässä voin mainita, että kaikkia edellä mainittuja toki autoina arvostan.
Urheiluauto on myös hyvin usein kulkupeli, joka ostetaan pitkän harkinnan ja haaveilun jälkeen
ylimääräiseksi ilotteluvälineeksi ja siihen myös useimmiten uhrataan huomattavasti kasaan haalittuja pelimarkkoja, jokainen taskunsa syvyyden tai mieltymystensä mukaisesti. Harvemmin urheiluauto toimii perheen ykköskäyttöautona talvipakkasissa tai syysmyrskyissä.
Kerhomme on tehnyt kompromissin jäsenasioissa, eli vaikka aina kulkupeli ei täytä kerhomme
kriteerejä, olemme ottaneet henkilöjäseneksi autoharrastajia, jotka ovat innostuneet urheilullisista kulkupeleistä ja näin on ollut jo joitakin vuosia. Ainoina eroina on sitten se, että auto ei tule
jäsenrekisteriimme, hän ei saa käyttää autossaan meidän vaunumerkkiämme, eikä pääse esim.
SBC;ssä piha-alueelle paikoittamaan. Tässäkin kyllä olemme tehneet kompromissin, eli tilan
niin salliessa on päässyt siihen alueen ajotien reunaan pysäköimään kulkupelinsä.
Nyt sitten nauttimaan niistä kauden viimeisistä ajokilometreistä rakkaalla harrastevälineellä.
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Urheiluautoterveisin!
Kai Luoma-aho
Puheenjohtaja

Olen kevään -18 vuosikokouksesta alkaen toiminut kerhon taloudenhoitajana. Täytyy heti todeta että
ilman Savusen Tapion opastusta aiheeseen sekä nykyisen hallituksen kokeneempien jäsenien tukea,
tehtävästä olisi muodostunut huomattavasti haastavampi. Kerhossa ja hallituksessa tuntuu vallitsevan
hyvä yhteishenki, jolla asioita viedään eteenpäin.
Kuten varmaan useimmilla kerholaisilla, ovat moottoroidut kulkuvälineet olleet aina kiinnostukseni kohteena. Mopon ja kevytmoottoripyörän kautta autoihin ja moottoripyöriin, joita molempia on vuosien varrella ollut monia. Ensimmäinen autoni oli kaverin kanssa yhdessä hankittu Toyota Celica -71. Auto josta
on vieläkin lämpimiä muistoja ja jollaisen hankinta edelleen aina välillä mielen perukoilta kolkuttelee. Liekö tässä, kuten monessa muussakin asiassa, käynyt kuitenkin niin että aika kullannut muistot. Käyttöautona tuo ei ehkä nykytarpeita enää täyttäisi.
Iän (ja ehkä kokemuksenkin?) karttuessa sitä huomaa että mukavuudenhalukin kasvaa. Moottoripyöräily
ei tällä hetkellä tunnu lainkaan niin houkuttelevalta vaihtoehdolta, kuin vielä kymmenen vuotta takaperin.
Harrasteautoni (nykyisin Vauxhall VX220) toisaalta lähes täyttää tuon aukon; auto on melko askeettinen
ja säänsuojaakin se tarjoaa lähes yhtä paljon kuin GoreTex -puku sateella. Luulisi että sateisilla Britteinsaarilla osattaisiin jo tehdä tiiviitä kattoja avoautoihin (tai ylipäätään olla riittävän älykkäitä olla tekemättä
avoautoja lainkaan), mutta ei ainakaan tämän auton kohdalla oppi ole vielä
mennyt perille. Mutta ajaminen kyllä nostattaa aina hymyn suupieliin, ja
siitähän tässä harrastuksessa juurikin on kyse.
Kerhon tapahtumissa jo useamman vuoden mukana käyneenä, olen huomannut että kerhomme on hämmästyttävän monimuotoinen ja siinä ehkä
piileekin yksi meidän suurimmista valttikorteista. Sekä autoja että kerholaisia on meillä moneen lähtöön ja kyllä monipuolisuus on tässä kohtaa ehdoton rikkaus. Kaikki jäsenet ovat aina tervetulleita
tapahtumiin ja keskustelua riittää merkkiin katsomatta. Tätä
ei muista kerhoista löydy. Leimallista on myös ’herrasmiesmäinen’ käytös niin tapahtumissa kuin ratin takanakin, tähän kerhoon kehtaa sanoa kuuluvansa missä tahansa tilaisuudessa.
Syksyn saapuessa on aika siirtää katse tallin perukoille
ja auton alle, haalarit niskaan ja toimeksi. Harrastukseen oleellisena osana kyllä kuuluu tallissa vietetyt,
välillä loputtoman tuntuiset tunnit, ainakin jos muilta perheenjäseniltä kysytään. Itselleni se on kiinteä
osa harrastusta ja kun vielä tallin jakaa hyvän ystävän
kanssa, on se mitä mainoin tapa kuluttaa pimeitä talvi-iltoja. Mukavaa alkavaa syksyä kaikille kerholaisille!
Urheiluautoterveisin,
Timo Impinen
SccH Taloudenhoitja
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Concoursd’Elegance
16.-17.6.2018

Autorivi Fiskarsissa

Teksti ja kuvat: Kai Keituri

Autojen ihailua Fiskarsissa

Volvo P100 Pyhimys
TVR Cerbera

Alfa Romeon klassikko postin väreissä,
mutta kaukana siitä kuitenkin

vieraita klassikkokalustolla, mm. erittäin hienot
BMW 2800 CS, sekä Porsche 356.

Aboa RallyStorico 16.6.2018
Vuosittainen Concours d’Elegance tapahtuma alkoi tänä kesänä vanhaan tyyliin Aboa
RallyStorico-yhteisajelulla Turkuun. Kolmisenkymmentä urheiluautoa, josta varmaan
n. 10 SccH:n ”kärryjä”, kokoontui lähtöön
aamulla klo 8.30 Bembölen Shellille, jossa allekirjoittanut jakoi ajo-ohjeet reitille.
Puolipilvisenä, hienona kesäaamuna pihalla
bongattiin sekä vanhempaa että uudempaa
kalustoa; näkyi Ferrareita, Porscheja, Jaggeja, Corvetteja, hienosti entisöityjä Karman Ghioja, muutama Maserati, Bemareita
unohtamatta. Mukaamme liittyi myös muutamia Antti Wihannon kutsumia saksalaisia
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Reitti oli tällä kertaa valittu kulkemaan osittain Vanhaa Kuninkaantietä ja osin vähän suorempia pätkiä
siten, että kuitenkin poikettiin Fiskarsissa lyhyellä
tauolla, jossa käytiin mukavasti tutustumassa muihin ja saatiin uusia tuttuja harrastuksen piiristä. Aurinkoisena kesäpäivänä Fiskarsissa oli luonnollisesti
paljon myös muuta väkeä, joka kävi ihastelemassa
autokaunottaria ruukin parkkipaikalla. Tälläkin kerralla ulkopuolisten ihastelu oli vain ja ainoastaan positiivishenkistä. Mielellään kertoo ja esittelee autoaan
ihan vieraille; erityisesti pikkupojille jää mieleen, kun
pääsee urheiluautoon istumaan!

Bembölen kahvituvalla

Fiskarsista autoletka jatkoi Halikon Shellille, johon
olimme neuvotelleet osallistujille bensa-alennukset, sekä meille oman aitauksen koko ryhmälle. Aiempien kokemusten kautta sovimme, että
Halikosta kukin auto ajaa omaa tahtiaan Vanhalle Suurtorille Turkuun. Osa porukasta jäikin syömään Shellille ja osa jatkoi lounaalle Pinellaan.
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Wihannon Antti oli hienosti taas varannut Vanhan Suurtorin meille; ja autot pysäköitiin siisteihin riveihin torialueelle Turkulaisten ja muidenkin
ihasteltavaksi. Tänä vuonna pääsimme hämmästelemään myös aivan upeita klassikkoveneitä
Aurajoella, mukana oli muutamia Rivan huippumalleja sekä muita viimeisen päälle puleerattuja mahonkipursia. Nämä veneilijät ovat samoista
geeneistä kuin urheiluautoilijat!
Lauantai päättyi osalle porukasta aivan loistavaan illalliseen, joka nautittiin ravintola Rosterissa huippukokki Kari Aihisen loihtimien herkkujen
ääressä.

SccH:n alue Kakskerrassa
Upea BMW 2800CS
SccH:n palkinnon saanut Pyhimys-Volvo
Hieno saksalaisten vieraiden Porsche 356

Harjattula 17.6.2018
Sää suosi edelleen varsinaista Concours
d’Elegance tapahtumaa Harjattulan kartanon nurmikoilla. En laskenut autojen määrää, mutta valehtelematta varmasti yli 300 toinen toistaan
hienompaa ajopeliä kiilteli siisteissä asetelmissa alueella.
SccH:n jäsenten ajopelit olivat taas hienosti taas
edustettuna tapahtumassa, erityisesti silmiin pisti lähes aito, pieteetillä laitettu AC Cobra unohtamatta kuitenkaan monia, monia muita tapahtumassa säännöllisesti käyneitä viimeisen päälle
kunnossa olevia ajopelejä.
Tapahtumaan kuuluu vuosittain tietenkin hienoimpien autojen palkitseminen. SccH:ta juryssä edusti kävelevä autotietosanakirjamme, Juha
Partanen. Autoja palkittiin eri kategorioissa upeilla palkinnoilla. SccH:n pokaalin pokkasi tänä
vuonna hienosti entisöity, Jensenin tehtaalla
Englannissa valmistettu ”Pyhimys-Volvo”.

Nylundin Lefan upeasti viimeistelty Cobra, joka
sai yleiskilpailun 3. palkinnon avoautoluokassa
+ Kumipallon jakaman palkinnon
Riva Aurajoella

Ferrarit ovat löytäneet toisensa ja Karmannit
siististi jonossa siinä vieressä

Ferrari Testarossa a’la Miami Vice

Pyhimys-Volvon merkki

Kiitokset taas kerran kaikille tapahtumaan osallistuneille SccH:n jäsenille ja erityisesti aina
Antti Wihannolle, joka vuodesta toiseen jaksaa
intohimoisesti järjestää tapahtuman oheistapahtumineen aina vaan laadukkaammin! Ja vielä Pro
Bono!
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Autot parkissa Halikon Shellillä
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5TH EUROPEAN HEALEY MEETING
2018 BLACK FOREST
Teksti ja kuvat: Reijo Jämes

SMO 745, Works Competition Car

Maailman suurimmaksi Austin Healey–merkkitapahtumaksi kasvanut kokoontuminen järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1999,
ja tänä vuonna oli vuorossa viides kerta. Tapahtuma pidettiin 10.-16.6. Rustissa, eteläisessä Saksassa, lähellä Sveitsin ja Ranskan
rajaa. Tämä pikkukaupunki tunnetaan ehkä
parhaiten sen kyljessä sijaitsevasta Euroopan
toiseksi suurimmasta huvipuistosta, Europa
Parkista, jonka vieressä olevat teemahotellit
toimivat tämänkertaisen kokoontumisen keskuspaikkana.
Itselleni ja co-driverilleni Kaijalle tämä oli ensimmäinen kerta, joten aloitimme matkan
suunnittelun hyvissä ajoin jo kesällä 2017.
Vaikka nyt onkin Austin Healey Sprite -mallin
60. juhlavuosi, päätimme, että matkaan lähdettäisiin 3000 MKIII Big Healeylla. Ajettavia
kilometrejä karsittiin hyödyntämällä Helsinki-Travemünde-Helsinki -laivayhteyttä. Reitti
suunniteltiin kulkuvälineen ehdoilla moottoriteitä vältellen, ja päivämatkat pidettiin keski-
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määrin 200 kilometrissä. Se takasi kiireettömän matkanteon, jonka yhteydessä jäi aikaa
nauttia maisemista ja pysähdellä mielenkiintoisissa paikoissa, silloin kun siltä tuntui. Majapaikat buukattiin etukäteen, yhden kriteerin
ollessa se että autolle järjestyisi hallipaikka.

ri oikean kysymyksen: ”Teidän auto taitaa olla
aika matala? Haluatteko korkeiden ajoneuvojen kannelle?” Siis hetkinen, matala auto korkeiden joukkoon, mutta niinhän se menee:
korkeat ajoneuvot jäävät sisäänajokannelle,
eikä siis tarvitse ajaa jyrkästä rampista ylös.
Moisessa toimituksessa Healeyn melkein
olematon maavara voisi nimittäin tuottaa ongelmia. Siis kyllä kiitos. Tämä päätös tosin
tarkoitti parin tunnin lisäodotusta satamassa.
Mukavan merimatkan jälkeen laiva saapui
myöhään torstai-iltana Travemündeen, ja Lübeckissä nukutun yön jälkeen alkoi varsinainen ajosuoritus kohti vajaan 900 km:n päässä odottavaa Rustia. Sopiva ajorytmi löytyi
nopeasti, ja tiet maistuivat Healeylle, joka
taittoi matkaa iloisesti sille luonteenomaisen
murinan säestyksellä. Saksassa pienemmätkin tiet ovat hyväpintaisia, tai jos ovatkin joissain kohdin paikattuja, eivät rytkäyttele ikävästi autoa teräväreunaisiin reikiin, kuten
tuppaa olemaan meillä Suomessa. Jossain
Hannoverin tienoilla ”eksyimme” autobahnalle. Matkanteko pysähtyi valtavaan ruuhkaan

kuin seinään, ja muuttui samalla mateluksi. Hissuttelimme pakokaasuja haistellen melkein tunnin, kunnes vihdoin pääsimme poistumaan liittymästä selvemmille vesille kohti Hannoverista
lounaaseen sijaitsevaa Hamelnia, jossa oli seuraava yöpyminen. Ainoa positiivinen seikka tuossa odottamatta tulleessa moottoritieseikkailussa oli se, kun törmäsimme neljän norjalaisen Big
Healeyn kolonnaan kohtalotovereita samassa
hässäkässä.
Matka kohteeseen sujuikin kommelluksitta, ja
vaikka sää pysytteli koko ajan helteisenä, 27-30
asteessa, ei Healeyn moottori päässyt missään
kohtaa ylikuumenemaan. Kiitos uusitun jäähdytysjärjestelmän. Kylien ja kaupunkien kohdalla
saattoi jäähdyttimen ilmanvirtausta vielä tehostaa napsauttamalla sähköflektin päälle. Maanantai-iltapäivällä saavutettiin Rust, jossa El Andaluz
-hotelliin kirjautumisen jälkeen kävin ensi töiksi
rekisteröitymässä viereisessä Colosseo–hotellissa sijaitsevassa EHM 2018 ”komentokeskuksessa”. Siellä toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi
ainoa Suomesta saapunut autokunta, ja ojennet-

Kartturi työssään

Healeyn varustelua piti alkaa myös miettiä
ajoissa, ja konsultoinkin jo kesällä 2017 Grips
Garagen Oskari Åvallia mahdollisista muutos– ja huoltotöistä. Tärkeimpiä niistä olivat
uusi alumiininen jäähdytin, vesipumppu, vesiletkut ja tuulettimen hihna. Jarrut käytiin läpi
uusimalla pääsylinteri, jarrupalat ja jarruputket. Varmuuden vuoksi uusittiin myös moitteetta 25 vuotta palvellut polttoainepumppu,
suotimet ja letkut. Jotta navin ja iPhonen lataus olisi turvattu ajossa, sovitettiin keskikonsoliin vielä ”tupakansytytin”.
Osutimme itsemme hyvissä ajoin keskiviikko
iltapäivällä Vuosaaren satamaan, ja suoraan
Check-iniin, jossa virkailija osasi esittää juu-
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tiin goodybackillinen kirjallista materiaalia ohjelmasta ja roadbookeista yhteistyökumppaneiden
esitteisiin. Sponsorien joukossa on useita Austin
Healeyn varaosatoimittajia sekä entisöinti - ja virityspajoja. Pääyhteistyökumppanina toimi sveitsiläinen kellonvalmistaja Frederique Constant,
joka oli valmistanut tämän kuten myös monen aikaisemmankin tapahtuman kunniaksi Limited Edition -sarjan Healey –kronografeja.
Viimeistään nyt tajusimme, että meille oli käynyt pieni kömmähdys saapumisen ajoituksessa.
Saman päivän aamuna oli nimittäin ollut kaikkien osallistuvien autojen kokoontuminen Rustin
isolla aukiolla, jossa pidettiin mm. ”People’s Choice Contest” - yleisöäänestys
parhaista yksilöistä eri kategorioissa. Lisäksi iltapäivällä oli ollut paraatiajo ja katselmus Colosseo–hotellin
suurella sisäpihalla Amfiteatterin vieressä. EHM 2018
-kokoontumiseen oli ilmoittautunut 184 autokuntaa,
ja co-drivereineen noin 300
henkilöä ympäri Euroopan,
ja aina USA:ta, Japania ja
Australiaa myöten. Valtamerten takaa tulleet vieraat
olivat tietysti laivanneet autonsa Eurooppaan, ja tulleet
sitten lentäen perässä. Tämän vuoden tapahtumassa
järjestämisvastuu oli Sveitsin, Hollannin ja Ruotsin Healey–kerhoilla.

mallia, jota valmistettiin vain 55 kappaletta
vuosina 1954-1955, lähinnä kilpailukäyttöön
ja merkin markkinoinnin edistämiseksi. ”S”
muuten viittaa tässä yhteydessä Sebringin
kilparataan Floridassa. Autoilla kilpailtiinkin
menestyksekkäästi niin siellä kuin Le Mansissa ja Mille Migliassakin. Tänä päivänä 100S
–mallin arvo hätyyttelee jo maagista miljoonaa euroa. Toinen harvinaisuus olivat kaksi
3000-mallintehtaan ”Ex-Works”-kilpuria, jotka tunnetaan rekisterinumeroista SMO 745
ja UJB 143. Molemmilla kilpailtiin ahkerasti 50- ja 60-lukujen vaihteessa, mm.Korsika,
Akropolis ja RAC –ralleissa, esimerkiksi sellaisten legendaaristen kuskien, kuin Pat Mossin ja Peter Rileyn toimesta.

tön, ja nyppylöissä oli välillä
tunne, että vaunut hyppäävät ilmaan, eivätkä voi mitenkään enää pysyä raiteilla, vaan syöksyisimme pian
hallitsemattomasti maan
kamaralle. Hyvin osasivat
säikäyttää vanhaa!

Schwarzwaldin kakkua Schwarzwaldissa

Tiistaina päätimme pitää ”vapaapäivän” ja kävimme tutustumassa Europa Parkin antiin. Hotellilta oli monorail-yhteys suoraan huvipuistoalueelle, jossa vierähtikin mukavasti useampi
tunti. Vaikka en ole varsinaisesti huvipuistofani, yllätti alue viihtyisyydellään ja siistiydellään.
Muutama härvelikin tuli testattua, ja hämmästyksekseni sain elämäni hurjimmat vuoristoratakyydit. Keskipakoisvoima kaarteissa oli miele-

Seuraavina päivänä osallistuimme ohjelmaan kuuluviin kahteen, noin 250 km:n
mittaiseen ”ralliin”. Keskiviikkona retki suuntautui
Etelä-Schwarzwaldin luonnonpuistoalueelle, torstain reitti kierteli puolestaan Ranskan puolella Alcacen viinialueilla. Reitin sai ajaa omaan tahtiin, täysimittaisena tai
halutessaan lyhennettynä. Menimme molemmat ”erikoiskokeet” pidemmällä ja perinteisellä kaavalla ilman navigaattoria, Kaijan lukiessa
oikeaoppisesti nuotteja Roadbookista, ja itseni keskittyessä auton tiellä pitämiseen. Sveitsin
Healey -kerho oli laatinut todella hienon ja monipuolisen reitin molemmille päiville. Tiet oli kuin
tehty Big Healeylle; sopivan mutkaisia, mäkisiä,
ja hyväpintaisia. Schwarzwaldin lenkki kävi par-

100M -eleganssia Japanista
100M valmistautumassa ajoon

Huoltoteltta hotellin pihalla

Pelkästään jo hotellin autohalli tarjosi hämmästyttävän
näyn ja kattavan kirjon eri
maista saapuneita Austin
Healey -autoja. Harvinaisimmasta päästä olivat kolme
paikalle saapunutta 100S –
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UJB 143, Works Competition Car

haimmillaan peräti 1400 metrin korkeudessa.
Itselleni oli uutta että tuolla luonnonkauniilla,
metsäisellä alueella löytyy niinkin suuria korkeuseroja.
Ruotsin Austin Healey -kerho järjesti yhtenä
päivänä ratapäivän noin 50 kilometrin päässä Rustista sijaitsevalla Anneudu Rhinin kilparadalla, Biltzheimissa Ranskassa. Päätimme
kuitenkin jättää tilaisuuden väliin, koska autossamme ei ole turvavöitä, eikä muitakaan
turvavarusteita. Olisi kyllä voinut lainata pakollisen kypärän, ja mennä mukaan köröttelemään, mutta sellainen ajatus ei kiehtonut.
Osallistuvien autojen joukossa oli useampi
enemmän tai vähemmän rata-ajoon modifioitu Healey, joiden ajajat nauttivat varmasti täysillä ratapäivästä.
Keskiviikko-iltana menimme koko Healey –väki
monorailin kyyditsemänä BBQ -tilaisuuteen Europa Parkin Schlossgarteniin. Notkuvien buffet-pöytien antimien ja tavanmukaisten ruoka-

juomien nauttimisen yhteydessä seurasimme
jännittyneinä ”People’s Choice” -kilpailun tulosten julkistusta palkintojenjako-seremonioineen. En tiedä oliko vieraskoreutta, kun suurin
osa pysteistä meni valtamerten taakse Australiaan ja USA:han. Kiistämättömän upeita
autoja ne kuitenkin kaikki olivat. Hieman jäi
harmittamaan oma mokamme, kun emme ehtineet ajoissa paikalle osallistumaan äänestykseen. Omasta mielestäni AXM-1 ei olisi
hävennyt ollenkaan tässä hienossa autokattauksessa. Seuraava European Healey Meeting
pidetään Norjassa 2023, joten sinne sitten, jos
vain kuski, kartturi ja kaara ovat iskussa.
Kunniavieraina paikalla olivat Donald Healeyn
jälkeläisistä Peter ja Tim Healey, jotka edustivat kolmatta ja neljättä sukupolvea, entinen
tehtaan kilpa-ajaja Clive Baker, sekä legendaarinen John Chatman, kilpa-ajaja, yrittäjä ja
Austin Healey -guru, joka ajoi aikanaan myös
Stirling Mossia ja Timo Mäkistä vastaan. Sprite- ja 100 -mallien muodot aikanaan luonut,

Autohallin aarteita
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Gentlemen, Start your engines!

Valmiina lähtöön

nyt jo yli 90-vuotias Gerry Coker vaimoineen lähetti
terveisensä kokousväelle kodistaan USA:sta käsin.
European Healey Meeting vahvisti jälleen käsitystä siitä kuinka elinvoimainen ja lojaali maailmanlaajuinen yhteisö on tukemassaja vaalimassa tämän
jo vuosikymmeniä sitten lakkautetun automerkin
perintöä. Austin Healey huokuu harvinaislaatuista, jopa hieman selittämätöntä karismaa, jota löytää nykyisin enää harvoista autoista.
Healey toimi 2500 km:n Keski-Euroopan lenkin
sveitsiläisen kellon tarkkuudella, ja tuntui ikään
kuin vain paranevan matkan edetessä. Kenties
pyöränripustus ja muut komponentit mukautuivat
kohdilleen vasta pidemmässä ajossa. Ainoa pieni kauneusvirhe oli nopeus/matkamittarin vaijerin
katkeaminen puolimatkan paikkeilla. Nopeuden
pystyi edelleen toki päättelemään kierrosluvusta,
mutta kilometrien arviointi oli hieman haastavampaa. Saapa muuten nähdä lähettääkö Bundespoli-
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zei sakkolapun perästä, kerran pääsi nimittäin
kamera välähtämään omaa huolimattomuutta.

Matkan kuski ja auto

Matkakertomus on omistettu rakkaalle, urheiluautoilevalle iso villakoirallemme Lawrencelle,
jonka mielipuuhaa oli hevosten bongailu Austin Healeyn etupenkiltä, emäntänsä sylistä.
Se ehti elää ja kulkea kanssamme kolmetoista vuotta, kunnes sen aika tuli täyteen hoitopaikassa matkamme aikana.
Matkaterveisin,
Reijo ja Kaija Jämes
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MB Road Tour
Teksti: Hannu Lehmussaari
Kuvat: Mikko Hyykoski

Ensimmäisen auton ohjaamon geometria. Mikolle tuttu,
mutta minulle uusi ergonomia. Helppo oppia.

SccH:n jäsenille tarjoutui loistava mahdollisuus
osallistua Mercedes Benz Road Tourille elokuun
lopussa. Tapahtuman arvoa lisää se, että niitä
järjestettiin vain muutama tänä kesänä ja SccH
oli päässyt niiden harvojen kutsuttujen joukkoon. Hyvät suhteet Vehoon toki edes auttoivat tämän mahdollisuuden toteutumista, mutta
vain harva hyvä järjestyy ilman jonkun henkilökohtaisia suhteita.
Kyseessä oli kutsuvierastapahtuma, jossa osallistujamäärä oli rajattu järjestäjän toimesta 25
henkilöön. Jostain ihmeen syystä paikalle saapui kuitenkin kolmisenkymmentä vierasta. Tästä kuokkavierasinvaasiosta johtuen järjestäjä
joutui etsimään pari autoa lisää. Noloa, vaikka Veho ei siihen ulkoisesti reagoinutkaan. Toivottavasti jokainen kuokkavieras osti auton.
Kun tapahtumakutsussa on pyydetty ilmoit-
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tautumaan ennakkoon ja kutsussa on kerrottu maksimi osallistujamäärä, se tarkoittaa että
ylimääräisiä ei mahdu mukaan ilman poikkeusjärjestelyjä. Tässä tapahtumassa ilmoittautuneita oli enemmän kuin 25 henkilöä. Mukaan
mahtuneille ilmoitettiin henkilökohtaisesti, kuten myös niille lukuisille kiinnostuneille, jotka
valitettavasti eivät mahtuneet mukaan. Tapahtuman viestinnän piti siis olla selvä. Kaikesta tästä annetusta informaatiosta huolimatta
paikalle saapui jäseniä, jotka eivät edes olleet ilmoittautuneet, tai toivat mukanaan kavereita/perheenjäseniä/yms. Tällaisissa yritysvierailuissa meidän tulee toimia kutsuvan
yrityksen antamien ohjeiden ja mahdollisten
rajoitusten mukaisesti. Tapahtumakutsumme
ovat aina avec, mutta kun ilmoittautumista
edellytetään ja osallistujamäärä on tarkkaan
rajoitettu, on jokaisen paikalle saapuvan il-

moittauduttava etukäteen, avecit mukaan lukien. SccH:n hallitus toivookin ettei vastaava
toistu ja meitä kutsutaan jatkossakin autoalan
yrityksiin vastaaviin tapahtumiin.
Tapahtuma alkoi, ei suinkaan Herttoniemen
Veholla, vaan osallistujiksi kutsuttujen kestitsemisellä Kalle Roslundin Teurastamon Portti-ravintolassa. Osallistujille lähetetyssä tapahtumakutsussa oli mainittu, että tarjolla on
”pientä välipalaa”. Kalle ilmeisesti ajatteli ettei
tyhjällä mahalla voi lähteä ajelemaan. Niinpä
hän tarjoutui kestitsemään tapahtumaan kutsuttuja jo ennen tapahtuman alkua omassa
ravintolassaan. Roslundin Teurastamon Portti -ravintolan mielestä sopiva ”ennakkotankkaus” on lähes kilon annos ribsejä, perunoita ja
lisukkeita. Useampi ruokailija kyseli leikkimielisesti dogbageja, että saisi tiistaina vietyä loppuviikon eväät kotiin perheelleen. SccH kiittää
ja kumartaa ”Liha-Kallen” maittaville tarjoiluille ja suosittelee kaikkia tutustumaan Teurastamon Porttiin.

Täysin vatsoin reilun tusinan verran osallistujia
vyöryi sitten kohti Herttoniemen Vehoa välipalalta. Vastoin Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluviraston tavoitteita, olimme Veholla yksityisautoja käyttäen alle varttitunnin, mikä on teoreettinen
mahdottomuus julkisella liikenteellä. Ja samaan
aikaan saapuivat nekin, jotka eivät ehtineet Roslundin ”ennakkotankkaukselle”.
Kun aika tuli täyteen, niin siirryimme yläkerran
isoon neukkariin, jossa jokainen sai allekirjoitettavakseen ajolupalomakkeen. Nimet paperiin kaikkine henkilötietoineen ja sitten isännät pääsivät
vauhtiin. Ensin esiteltiin kalusto, joka olisi käytössämme ja sitten kerrottiin ajamisen pelisäännöt: ei
ylinopeuksia, ei ohituksia (autoissa numerolaput),
vaihtosäännöt, reitti vilautettiin niin hyvin, että
taukopaikka selvisi kaikille eksymistä suunnitteleville ja muistutettiin lopuksi, että käytössämme on
2,5 miljoonan euron kalusto.
Ei muuta kuin armeija-ajoilta tuttu komento: ajoneuvoon nouse! Silloin kaikki siirtyivät sivukujal-

Vain ratti erottaa tämän AMG:n tavallisesta premium-Mersusta.
Muuten pikaisesti ei eroja löytynyt maallikolle.
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le kohti Road Tripille tarkoitettuja
Mersuja. Osa oli jo valinnut ”taisteluparinsa” ja osa vasta alkoi
miettiä, minne menisi. Itse aprikoin hetken ja päädyin Hyykosken
Mikon viereen siniseen Mersuun
(CLS350 4matic), jossa ekan koeajopätkän perusteella tuntui olevan muutakin kuin perinteinen diesel-Mersujen nakutus. Luksusta ja
pehmeää menoa vanhemmankin
Halvemmissa Mersuissa ohjaamon näyttö oli
vain kapeampi versio siitä kalliimmasta.
makuun. Ensimmäisellä vaihtopaiMutta kumpi on paremman näköinen?
kalla (jonossa seuraava auto takana, oli käsky) minulle sattui sitten
joku mopoauton tehoilla varustettu (edelliseen ajovuorolleni sattui sitten taas laiskanpulskea
verrattuna) Mersu C180, joka kiihtyi leppoisaa ecocityhybridi (E220d), joka totteli kaasupolkuskiakin hitaammin. No, olipahan aikaa paneu- jinta pienellä, mutta hitaalla viiveellä. Vähän
tua ohjaamon geometriaan ja ergonometriaan harmitti, että kaveri saa karkit kakusta ja mikunnolla jonossa madellessa. Seuraavalla vaihto- nulle jää vain kuiva pohja, johon kostuketta ei
paikalla, Mikon ollessa ajovuorossa, saimme al- ole oikein riittänyt. Mutta Mikko oli reilu ja lulemme GLC-AMG-möhköfantin (GLE 63S AMG). pasi seuraavan mahdollisen helmen minulle.
Ihan ihmeellinen härveli, joka kiihtyi nollasta sataan henkilövaakaa nopeammin, minun astuessa Saavuimme Port au Mercedes Benziin, jossa
reilusti yli 100 gravitaatiokilon aiheuttamalla voi- oli tarjolla kahvia, mehua ja erittäin maittamalla vaa’alle. Citymaasturi, jolla pääsee urheilu- via croisantteja täytteineen. Baarikin olisi kai
autonopeuksiin reilusti alle viiden sekunnin on ko- ollut auki, mutta nyt nautittiin autoilusta, ei
kemisen arvoinen härveli. Jostain syystä minun kuohujuomista. Tämä oli reissun ns. kääntö-

Kun tuonne takakonttiin heittää perheen irtokamat, niin 612 hevosta
osaa nelivedolla sekoittaa kaiken ihan infernaalisella menolla.

Seuraava diesel paksunahkaiselle kuskille.
Kiva, mutta tehoton perhe-coupe.

Vaihtuihan se diesel edes bensalla kulkevaan
perheautoon, jossa oli jo naarmujen varalta mattapinta.
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paikka, josta tosin matka jatkui edelleen kohti
itää, eli Porvooseen.
Myöhemmällä vaihtopaikalla Mikon ajovuorolle olisi osunut AMG 63-farmari, jossa oli
612 siniveristä kilpahepoa, mutta Mikko antoi ajovuoronsa minulle ja on pakko myöntää,
että hymyilytti. Kiitos - iso sellainen - Mikolle. Piti vain aluksi katsoa, että nelivetoperhefarmari oli menossa oikeaan suuntaan ja
sitten Race-moden ollessa päällä oli helvetti irti, kun kaasu oli pohjassa. Jep, Tesla irtoaa vielä nopeammin viivalta, mutta tässä
AMG:ssä on äänimaailmaa suunniteltu useamman insinöörin voimalla ja onnistuttu. Ja
voimaan kuuluu ääni, sanovat toiset mitä sanovat. Perhefarkku tuntui lähes kilpa-autolta
tehojensa ja fiiliksensä puolesta. Kyllä tällä
kelpaa viedä lapsia päivähoitoon tai ajella pidempiä työmatka-ajoja.

Porvoossa pysähdyimme toiselle tauolle hörppäämään kahvia Fazerin Sinisen höystämänä.
Täällä oli enemmän aikaa jutella Vehon henkilökunnan kanssa ja toivottavasti innokkaimmat
saivat sovittua edes ajan Mersu-kaupoille.
AMG-farkun jälkeen ajetut autot eivät jostain syystä jääneet mieleen kovinkaan hyvin.
Ehkä viimeisen etapin auto, jossa ohjaamoa
kiersi väriä vaihtava LED-nauha, oli liikaa. Tuli
mieleen kasaridisko vaihtuvine värivaloineen
(löytyihän se negatiivisesti mainittava asia).
Kokonaisuutena tapahtuma oli mahtava: alkupalat, esittely, ajokokemukset, välipalat ja ennen kaikkea hyvin suunniteltu reitti.
SccH kiittää tapahtumasta!

Koko ohjaamoa kiertävä ovesta oveen, väriä vaihtava LED-rivistö
herätti voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan...
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Viimeiseen meille sattuneeseen Mersuun oli lisätty ”bling-bling”
-varustus. Olihan tuo ovivalo aikanaan cool, kunnes niitä alkoi
saamaan Kiinasta alta kympillä rahteineen.
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SccH:n melkein
jokavuotiset ratapäivät
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari
Vuoden tauon jälkeen SccH järjesti taas kerhon
ratapäivät. 2017 Alastaron ratapäiväajat vain
menivät niin nopeasti, että SccH:lle ei jäänyt
sopivia viikonloppuaikoja. Ensi vuodelle, 2019,
oltiin hereillä ja aika on jo varattu. Kesto-ongelmana järjestäjän kannalta on aina arvata, että
montako autokuntaa tulee paikalle. Tänä vuonna ennakkoilmoittautumisia, ei-sitovia, saatiin
32 kpl ja näistä radalle saapui 24. Ihan hyvä saldo, kun sääennuste lupasi sadetta. Kutsussa oli
mainittu, että myös radalla voi ilmoittautua ja
tätä ”etuseteliä” käytti 16 autokuntaa, jolloin radalle saatiin yhteensä 42 autokuntaa ja hieman
enemmän kuskeja.
Itse ilmoittautuminen radalla meni vanhan, tutun
kaavan mukaisesti, eli aika loppui kesken, kun
kirjoiteltiin vastuuvapauslomakkeeseen nimet ja
auton tiedot ja sitten maksettiin. Kiitokset Jyri

Ryhäselle kokouspuheen, eli ohjeistuksen
hoitamisesta, kun itse hoidin rahastusta.
Kuskeista 3/4 oli SccH:n jäseniä ja loput olivat tulleet puskaradion kutsumina paikalle.
SccH kiittää heitä, jotka vaivautuivat sadeennustetta uhmaten tulemaan paikan päälle
toteamaan, että yhtään sadepisaraa ei tullut iltapäivän 5-tuntisen ajosession aikana.
Sateen sijaan radalla vallitsi renkaita syövä
helle, joka painui alle kolmenkymmenen asteen vasta viimeisen tunnin aikana.
Ne, jotka saapuivat paikalle näkemään dramaattisia sorapöllytyksiä, joutuivat pettymään pahasti. Itse spinnasin Lemminkäisessä, mutta piruetit tein asfaltilla, kuten
muutkin pyörähtelijät. Joku saattoi kaivaa
hieman soraa radalle, mutta hinausapua ei
tarvittu. Paitsi yhden kerran, kun jäsenen

autosta jäivät sähköt Lemminkäisen kurvin
jälkeisiin mutkiin. Ja ilman sähköä nykyaikaiset bensakrematoriot eivät inahda pätkääkään. Eli pieni odotustauko, kun nousevan
auringon hiipunut tähti saatiin pois radalta.
Radalle oli saatu taas kalustoa laidasta laitaan. Parin tonnin painoisesta Bemarin 850i
GT-kulkineesta McLarenin superautoon ja
väliin mahtui Lotus Seven reinkarnaatioita,
Porscheja, Corvetteja, Jaguareja, i8-patteribemari, useampi Ferrari ja vaikka mitä kivaa.
(8x BMW, 6x Corvette, 4x Ferrari, Jaguar F,
Lotus, Maserati, Miata, C63 AMG, McLaren, Mitsu Sapporo, Mustang, Opel ja Vauxhall Speedsterit, 11x Porsche, VW Golf ja pari
Westfieldiä.) Väittäisin, että kaluston puolesta eräs Suomen monipuolisimmista kattauksista, mitä kesän aikana saadaan yhtä aikaa
samalle radalle, yli 40 autoa laajalla kirjolla.

Itse tapahtuma alkoi kolmen kierroksen ”maisema-ajolla”, jossa johtoauto ajoi max. 80
km/h ja ohittaminen oli kielletty. Näin rata tulee tutuksi turvallisesti katsellen. Kaikki eivät
tähän osallistuneet, mutta jos uskoo osaavansa radan, niin miksi tuhlata bensaa?
Varsinainen päristely alkoi, kun rata oli saatu
tyhjäksi maisema-ajelijoista ja sitten alkoikin
menemisen meininki. Kuljettajakokouksessa
oli painotettu ISOLLA FONTILLA turvallisuudesta ja SccH:n kerhomestari lupasi punaista
lippua niille, jotka ovat vaaraksi muille. Kokouksen opit olivat menneet perille, koska ainoa asia, mihin olisi voinut puuttua oli varikolta tulevan pidennetyn kaistan noudattaminen.
Muuta nillitettävää ei näkynyt, vaikka autojen
nopeuserot olivat välillä merkittävän suuria.

Kirkkaassa auringonpaahteessa lämpötilan ollessa yli 30 astetta
oli varikolla jäähdytteltäessä aikaa katsella autoja.
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Nesteytys on tärkeää hellepäivällä, kun muut
puhuvat suut kuivaksi selitellessään aikojaan.

Samanlainen ero oli äänimaailmassakin. Suora nelonen hyvällä pakoputkistolla pärjää boxeri-kuutoselle, mutta V8- tai V12-moottoreiden
sinfonia on täyteläisempää. Toisten autot pauhasivat yläkierroksilla ja toiset taas murisivat
matalasti nostamatta kierroksia korkealle. Eli
äänimaailmassakin varmaan Suomen monipuolisin tarjonta yksille ratapäiville. Itse tykkäsin
eniten Testarossan 180-asteisen V12-moottorin raakaa alkuvoimaa uhkuvasta äänestä, joka
meni läpi koko kropan. Oma BMW 850i tarvitsee siis uuden putkiston, jossa on 20 dB lisää
ääntä nykyisen 82dB@4500 rpm tilalle. Ja lisää
tehoa, sekä suuren painonpudotuksen (auton ja
kuskin) jne. Haaveilla saa.

Varikolla riitti puitavaa jäähdyttelytauoilla.
Kengistä näkee, kuka ajaa…

Tältä vuodelta ei sitten ole yhtään rata-ajokuvaa, kun ilman massiivista objektiivia ne ovat
niin tylsiä: suuri hiekkaerämaa ja pari pientä pistettä (ei-tunnistettavaa autoa siellä täällä).
Ensi vuonna uudestaan.
Autoja oli katsomon alla lisää ihmeteltäväksi.

Välillä varikolla oli lähes tungosta ensimmäisen
tunnin jälkeen, kun autoille tuli hiki.
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R8 Plus odottaa kuskiaan

RATAPÄIVÄ
RED BULL RINGILLÄ
Teksti ja kuvat: Reijo Jämes

Ratanäkymä hotellilta

Allekirjoittaneelle tarjoutui alkusyksystä tilaisuus osallistua Audi Sportscar Experience
-tapahtumaan. Tällä kertaa kyseessä oli ratapäivä Itävallan kuuluisalla Red Bull Ringillä 5.-6.9.2018. Matka alkoi iltapäivälennolla
Helsingistä Müncheniin, josta jatkettiin koneenvaihdolla Graziin. Sieltä 30 –henkinen
seurueemme matkasi vielä bussilla yhdeksänkymmenen kilometrin päässä sijaitsevaan
Spielbergiin. Majapaikka oli aivan moottoriradan reunalla, loivassa rinteessä takasuoran vieressä. Ennen illalliselle menoa ehdin seuraamaan hetken radalla harjoitelleita
Lamborghinia ja Porschea, ja kuunnella niiden
moottoreiden kireäksi viritettyä äänimaailmaa
hotellihuoneen terassilta.
Hyvin nukutun yön ja aamiaisen jälkeen oli
aika siirtyä rata-alueelle, jossa saimme briiffin päivän kulusta, infon ajokalustosta, ja lyhyen oppimäärän rata-autoilun alkeista sään-
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töineen. Ryhmän käyttöön oli varattu noin
tusinan verran Audi R8 Coupe V10 Plussia,
sekä puolisen tusinaa RS4 Avant, ja TTRS
Coupe –mallia. Opettajina toimi kokenut
kaarti ammattilaisia: kolminkertainen Le
Mansin 24 tunnin ajon voittaja Marco Werner, entinen ralliajaja Harald Büttner, näihin päiviin asti kilpaillut rata-autoilija Frank
Schmickler ja automekaanikkona aloittanut,
sittemmin yli 30 vuotta Audi ajo-opettajana
toiminut Ludwig Fetz.
Ajoparinsa kukin sai valita vapaasti. Sen jälkeen joukko jaettiin neljään ryhmään, ja jokaiselle ryhmälle nimettiin oma opettajansa.
Itselleni pari löytyi jo tervetulotilaisuudessa
Helsingin lentokentällä, kun eräs ryhmäläisistä kysyi josko voitaisiin ajaa yhdessä.
Myöhemmin ilmeni, että hän oli tullut puheilleni koska olimme kooltamme lähes täsmälleen samaa kaliiberia. Siitä olikin etua,

kun vaihdoimme kuljettajaa lähes vauhdissa, eikä tarvinnut säätää joka kerta penkkiä
uudestaan. Hyvin meillä synkkasi muutenkin.

ta. Myöhemmillä ajokerroilla pääsimme sitten tutustumaan radan toiseen puolikkaaseen. Vauhtia lisättiin progressiivisesti kierros
kierrokselta. Jokaisen kierroksen jälkeen johtoauto hidasti ja antoi vilkulla merkin, jolloin
ensimmäisenä sen perässä ajanut auto siirtyi
oikealle, päästi takana tulleet pykälän eteenpäin ja liittyi jonon viimeiseksi. Muuten ohitukset olivat kiellettyjä, koska kyseessä ei

Oma ryhmäni sai käyttöönsä ensimmäiseksi kaikkein tehokkaimmat Audit, 610 hevosvoimaiset R8 V10 Plussat. Systeemi oli
sellainen, että seurasimme letkassa johtoautoa, josta opettaja antoi meille
ajo-ohjeita radiopuhelimen välitykAjo-ohjeita radalla
sellä. Ensimmäiseksi suoritimme
orientaatiokierroksen, jonka aikana meille näytettiin oikeaoppiset
ajolinjat, kerrottiin mitä vaihdetta
käytetään missäkin kohtaa rataa,
milloin jarrutetaan jne. Jotta saisimme painettua rataprofiilin mahdollisimman hyvin muistiin, käytimme aluksi ainoastaan puolikasta
4,3 kilometrin mittaisesta radas-
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Varikkopilttuussa

R8 -interiööri

ollut kilvanajo, vaan rata-ajon opettelu. Neljännen kierroksen jälkeen kurvasimme varikolle, jossa vaihdoimme kuskia, ja sitten takaisin radalle samalla kaavalla.
Koko aamupäivä mentiin ajolinjoja hioen, sopivaa nopeutta ja oikeata jarrutuskohtaa hakien. Ajoa helpottamaan mutkien entry, apex
ja exit kohdat oli merkattu keiloilla. Lisäksi mutkia edelsi 200, 150, 100 ja 50 metrin
etäisyyksillä olleet jarrutuspaikkojen kyltit.
Välillä vaihdettiin kalustoa: R8:n jälkeen ryhmämme kokeili ensin RS4:ta, ja sen jälkeen
TTRS:ää. Jos itse olisin saanut valita, olisi
järjestys mennyt RS4:stä TTRS:n kautta R8
Plus:aan. Ero R8 Plussan ja RS4:n välillä on
nimittäin todella suuri. Racing -ajomoodissa R8 Plus on kutakuinkin täysiverinen kilpuri,
jonka jälkeen RS4 tuntui kovin siviilimäiseltä.
TTRS asettui suorituskyvyltään ja ajotuntumaltaan jonnekin niiden välimaastoon.
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Mallien tehot ja suoritusarvot ovat:

Audeja radalla

RS4 Avant: 450 PS, 0-100 km/h 4,1 s.,
huippunopeus 250 km/h.
TTRS Coupe: 400 PS, 0-100 km/h 3,7 s.,
huippunopeus 280 km/h
R8 V10 Plus: 610 PS, 0-100 km/h 3,2 s.,
huippunopeus 330 km/h
Lounaan jälkeen päästiin tositoimiin, ja sen
merkiksi kaikille jaettiin kasvosuojat ja kypärät. Iltapäivällä käytössä oli ainoastaan R8
Plussat, mutta ajosysteemi pysyi entisenlaisena. Vaikka aamupäivälläkin tuli jo ajettua
paikoitellen täydellä kaasulla, nyt kaasu oli
pohjassa jo paljon useammin. Johtaja-auto piti huolen siitä, etteivät takana ajaneet
päässeet liian lähelle, ja sääteli tarpeen
mukaan omaa vauhtiaan. Red Bull Ring on
lyhyt ja nopea rata, jonka kierrosennätystä
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Mestari ja kisälli

Valmiina ajoon

pitää nimissään eräs Kimi Räikkönen Ferrarillaan ajalla 1:06.958, keskinopeuden ollessa 241 km/h. Audi R8:lla hitain mutka ajettiin kakkosvaihteella, kaikki muut kolmosella
tai suuremmalla. Meidän kierrosaikojamme
ei mitattu mm. sen takia, että joka kierroksella johtoauto joutui hidastamaan pääsuoralla ajojärjestyksen muuttamiseksi. Arvio
kierrosajasta oli kuitenkin kahden minuutin
tuntumassa, mikä tarkoittaisi noin 130 km:n
keskituntinopeutta. Keskittyminen oli 110 –
prosenttista, eikä mittareita ehtinyt juuri vilkuilemaan. Tärkeitä olivat oikea-aikainen
sisääntulo mutkaan, sisäreunan apexin sivuaminen ja sitten asteittainen kiihdytys auton valuessa kohti exitiä. Ne kun menevät
nappiin, pystyy ulostulovauhdin maksimoimaan. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta noissa kohdissa syntyvät ne ratkaisevat
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erot, suorallahan jokainen osaa ajaa kaasu pohjassa. Parhaimmillaan oma nopeuteni
ehti nousta 220 – 230 kilometriin tunnissa.
Vaikka jarrujen teho R8:ssa on lähestulkoon
ilmiömäinen, aloitin jarrutuksen yleensä hyvissä ajoin ennen 150 metrin merkkiä, joten
marginaalia, ja parantamisen varaa jäi yllin
kyllin.
Yksi asia, jota opettajat korostivat useampaan otteeseen oli rauhallisuus, ja pehmeä
ajotyyli. Kuulimme, että me pysymme kyllä
kohtuullisen hyvin heidän kelkassaan, mutta ennemmin tai myöhemmin he sanoisivat meille halutessaan goodbye, ja häipyisivät horisonttiin! Tämä siksi, että aloittelija
yrittää helposti vähän liikaa, jolloin ideaalia
ajolinjaa ei pysty pitämään. Siinä samalla
renkaat ylikuumenevat, ja pito heikkenee.

Kojelaudassa näkyi rengasinfo paineineen
ja lämpöineen, ja totta tosiaan, opettajien
rengaslämmöt olivat 10-15 astetta omiamme alhaisemmat! Muutaman kerran tajusin
käyttäneeni vahingossa liian suurta vaihdetta, tai unohtaneeni vaihtaa ajoissa suuremmalle, jolloin kierrosrajoitin paukahti päälle.
Syynä siihen oli ehkä vähäinen kokemukseni
viiksivaihteista, vaikka omassa arkiautossani
sellaiset ovatkin. Ajelen nimittäin laiskuuttani yleensä automaatilla.
Kellon lähennellessä seitsemäätoista alkoi
valitettavasti olla aika kääntää keulat kohti varikkoa ja jättää autot pilttuuseen jäähtymään. Kaikki selvisivät päivästä kunnialla,
ja kunniakirjat suorituksesta jaettiinkin. Tapahtuma oli intensiivinen, ja antoisampi kuin
olin osannut ikinä etukäteen kuvitella. Rata-

ajon saloja oppi, ja ehti jopa omaksua yllättävän paljon: ajo pehmeni, linjat pyöristyivät ja
slow-in fast-out -ajotyyli iskostui takaraivoon.
Ainakin oma ryhmämme pysyi hyvin kasassa
ja opettajan kyydissä. Vaikka kierrosaikoja ei
mitattu, kertoi takapuolituntuma, että ne paranivat rutkasti mitä pidemmälle päivä kului.
Itselläni paras kierros osui päivän päätteeksi, ja se jätti hyvän mielen. Ajaa sai niin kovaa kuin sielu sieti, eivätkä rajat ehtineet tulla
vastaan. Järjestelyt toimivat tälläkin matkalla ensiluokkaisesti. Audi Experience -konseptit ovat todella huippuunsa mietittyjä ja hiottuja. Oli hienoa, kun tunsi olevansa osaavissa
ja turvallisissa käsissä, puhumattakaan siitä,
että pääsi ajamaan varmasti yhtä tämän hetken parhaista ja nopeimmista urheiluautoista.
Suuri kiitos Suomen ja Saksan Audi -tiimeille
upean elämyksen tuottamisesta!
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Varikkosuoralla

Rataprofiili

Varikkokeskustelua

Red Bull museossa

V10 selän takana
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Budapestin linna, eli se varmaankin
kuvatuin nähtävyys kaupungissa.

Omatoiminen
Formulamatka
Unkariin
Teksti ja kuvat: Kai Luoma-aho

Minulla on jo vuosia ollut mielessä, että formuloita pitää päästä katsomaan. Lajia olen
seurannut, käytännössä kaikki kilpailut siitä asti, kun ne ovat tv:ssä näkyneet. Muistan vielä, kun Kekeä väheksyttiin mediassa
ja jonkinmoinen kateus hänen pärjäämisestään oli pinnalla. Mika Häkkistä myös dissattiin ja häntä ei oikein pidetty edes urheilijana,
kun vaan autoa ajeli. Nyt ovat mielestäni ajat
muuttuneet. Asiaa kaverini kanssa pyöriteltyä totesimme sopivan kohteen olevan Unkarissa. Kilpailun ajankohta oli 27.8- 29.8.2018.
Bonuksena se tosiasia, että voi olla ainutlaatuinen tilaisuus nähdä kaksi suomalaista kilpailun kärjessä. Liput varasimme edellisen
vuoden vaihteessa MY GP TICKET sivustoilta, lennot suorana Finnairilta ja Airbnb -asunnon Budapestin keskustasta. Päätimme viettää mestoilla viikon.

Innokkaana odottelimme jo loman alkamista ja formulareissua.
Siirryimme Suomesta Unkariin kisoja edeltävänä keskiviikkona, samalla koneella kuin
juontaja Mervi Kallio. Asuinpaikkamme löytyi hyvin kaverini paikallistuntemuksen avulla. Kannattaa käyttää liikkumiseen metroja
ja paikallisjunia. Sivu on reilun euron luokkaa. Torstaina on kisaviikonlopun aikana
mahdollisuus varikon läpikävelyyn lippupaketin ostaneilla, tämän jätimme väliin. Perjantaina sitten lähdimme tutustumaan paikkoihin vapaiden harjoitusten muodossa.
Kävelyä tulee muuten sitten paljon ja ihmisiä oli jo perjantaina liikkeellä ihan reilusti.
Suomalaisten kannalta tilanne näytti hyvältä ja ei muuta, kun aika-ajoja odottelemaan.

Aika-ajot lauantaina toivatkin jo tullessaan
Liput tulivat postista kesän kynnyksellä, asun- dramatiikkaa ja lähinnä sään muodossa.
toasiaan tuli vahvistuksia pitkin matkaa ja Muutenhan oli siis hellettä tuommoiset 35
Finnairkin lähetteli sähköposteja aika-ajoin. astetta koko ajan. Taivas repesi ja salamat
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Ihmispaljoutta f1 myymälän vieressä.
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Vihdoinkin Hungaroringillä kilometrien kävelyn jälkeen.

löivät, kun maailman lopun kynnyksellä. Taivas muuttui mustaksi, jylinä oli kovaa, ja
tietysti formulat ulvoivat.Kokemuksena siis
ihan infernaalinen. Ihmisiä oli lehterit täynnä. Kansa hurrasi aina, kun Kimi paransi aikaa ja Vettel. Muille vähän vaisummat suosionosoitukset. Järjestys Hamilton, Bottas,
Räikkönen, kisaa siis alettiin odottamaan innokkaana.
Kisapäivänä sitten tunnelama oli katossa,
paikat viimeistä sijaa myöten täynnä, kaikki
jonot esim. vessaan tosi pitkiä. Kaiuttimissa
tuli kisa-agitointia ja screeneissä välkkyivät
sankarien kuvat. Autojen parkeerattua lähtöruutuihin hurraus oli jo kovaa, ja kun lähtö koitti niin kansa seisoi ja huusi ja heilutteli lippuja.Ferrarikuskit saivat taas suurimmat
suosion-osoitukset ja Kimin suosio oli jotain
uskomatonta katsojien keskuudessa. Kisan
keskiosa oli hiukan tylsähkö, mutta viimeisten kymmenen kierroksen aikana Valtteri sitten hoiteli viihdepuolen radalla. Lopputuloksena Hamiltonin voitto, sitten Vettel ja Kimi.
Kansa juoksi lähtösuoralle ja juhlat täydessä
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Kimi siirtyy lähtöruutuun.

käynnissä. Kumin palaset radan sivuista hävisivät ihmisten taskuihin, eipähän tarvitse siivoilla.
Reissusta jäi käteen mahtava kokemus formulafanille. Budapest oli kaunis kaupunki ja hintataso suomalaiselle hyvin halpa. Elektroniikka
suomen hinnoissa, olut euron, syömiset joitakin euroja, shoppailu halpaa, kun alennusmyynnit juuri ajankohtaisia ja muutenkin halvat hinnat. Asunto oli siisti ja hyvin varusteltu. Julkiset
kulkuvälineet toimivat, mutta eivät esim. omaa
ilmastointia. Ihmiset kaikkialla mukavia ja palvelualttiita. Kaupunkikuva siisti. Muualle tehdyt
formulamatkat ovat huomattavasti kalliimpia.
Suomalaisten suosiossa; en tiedä onko sitten
hyvä vai huono asia. Juttukavereita löytyy kuitenkin kaikkialta. Suosittelen ehdottomasti ensimmäiseksi formulamatkaksi.

Ferrari -lippu liehuu ja ihmiset
juoksee palkintokorokkeen luo.
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