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Siipimutteri

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: Bugatti Veyron ohjaamo @ Ripley’s
Museum Amsterdam, Jouni Vierimaa
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Siipimutteri pääkirjoitus 4/2018
Tämä kerhovuosi on aika lailla paketissa niin ajallisesti kuin tapahtumienkin
suhteen tämän numeron ilmestyessä. Kaunista ja aurinkoista kesää ehdin jo
hehkutella edellisessä pääkirjoituksessa. Sehän toki ajokaudesta jäi päällimmäisenä mieleen. Sää on tietenkin jonkinlainen mittari, jos ajatellaan oliko
ajokausi onnistunut vai ei. On toki mukavampaa ajella lämpimässä säässä
ja auringonpaisteessa, kuin kylmässä tai vesisateessa. Toinen mittari voisi
olla ajokauden urheiluautoiluun kuuluvat kerhon tapahtumat. Oliko tapahtumia sopivasti, liikaa vai liian vähän? Olivatko ne sinua kiinnostavia? Tuliko niihin osallistuttua? Tuliko ajokaudesta jotain muuta mieleen, näin jälkikäteen
ajatellen?
Jouni Vierimaa
Edellisen johdannon kysymyksien syitä on varmaan paikallaan avata hieman.
Meistä jokainen harrastaa eri tavalla, ja vuodetkin ovat onneksi erilaisia. Joillekin riittää muutama intohimoinen harrastus, joihin satsataan täysillä ja osallistutaan kaikkeen mitä harrastus
tarjoaa. Toiset taas harrastavat vähemmän tai ajankäyttö työn ja vapaa-ajan suhteen ei anna myöden kuin satunnaisiin irtiottoihin urheiluautojen parissa. Kerholle sopii kaikenlainen harrastaminen, eikä tarkoitus ole syyllistää
ketään siitä, ettei ole tapahtumissa käynyt. Nuo kysymykset on silti aina välillä hyvä nostaa esiin, jotta tiedämme ovatko järjestämämme tapahtumat ja kerhon toiminta jäseniä kiinnostavaa. Laskin nopeasti tämän vuoden
Tapahtumakalenterista kerhotapahtumat. Kokonaismäärä ilman joka torstaisia kerhoiltoja oli hieman alle 20 tapahtumaa koko vuodelle. Tuo luku pitää jo sisällään kesän kuusi Gustavelundin SBC –aamiaistapaamista. Luku on
hieman pienempi kuin aikaisempina vuosina. Monet jäsenet muistavat että joinakin vuosina tapahtumia on ollut
kesäkaudella lähes joka viikonlopuksi, ja talvi- ja syyskausillakin lähes joka kuukausi. Kysymys kuuluu siis mikä on
hyvä tai sopiva? Millaiset tapahtumat sinua kiinnostavat? Puheenjohtajamme Kaitsu ja keväällä monilla uusilla jäsenillä päivittynyt hallitus eivät pelkää haasteita, ja ovat innokkaita kehittämään kerhomme toimintaa edelleen.
Monia uusia ideoita on jo tullutkin jäseniltä kuluneen vuoden aikana, mutta lisää jäsenten ajatuksia ja ehdotuksia
silti kaivataan koko ajan. Puheenjohtajamme ja tässä numerossa esittelyssä oleva sihteerimme Monica Joutsenjärvi esittävät saman pyynnön jäsenille omissa puheenvuoroissaan.
Tämän lehden jutuista nostaisin ensimmäisenä esiin Juha Partasen upean raportin Padovan Auto d’Epoca –näyttelystä. Juha vangitsee näyttelyn tunnelman asiantuntevalla ja yksityiskohtaisella autojen tekniikkaa ja historiaa käsittelevällä jutullaan täydellisesti. Toisessa lehden matkajutussa Kai Keituri kävi tutustumassa saksalaiseen
viinikulttuuriin ja viinitiloihin Moselin laaksossa urheiluautolla. Hannu Lehmussaari kertoo tunnelmat syyskauden
mestaruustaisteluista alamäkiautoilussa ja legendaarisessa Pernod Cupissa, joista jälkimmäinen kisattiin ensi
kertaa sähkökäyttöisillä mikroautoilla. Näin meidänkin kerhomme on aloittanut omat ”ympäristötalkoonsa” ja
pienentänyt hiilijalanjälkeä, ainakin ihan pikkuisen! Päätoimittajan kunniaksi jäi niputtaa kesän hieno SBC-kausi jutun ja kuvien kera. Viimeisenä, mutta ehdottomasti merkittävänä juttuna mainitsen Vuoden Jäsenen palkitsemisen. Kerhon hallitus päätti aloittaa uuden perinteen ja valitsi jäsenten joukosta vuoden 2018 SccH:laiseksi Tapani Kosken. Isot Onnittelut Tapsalle! Kiitokset myös jutuista Juhalle, Kaijukselle, Monicalle, Kaitsulle ja Hantelle !
Näin vuoden loppuun Siipimutterin toimitus ja SccH:n hallitus haluavat kiittää kaikkia kerhon jäseniä, yhteistyökumppaneita, kannatusjäseniä ja Juutiprintin henkilökuntaa kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä !

Puheenjohtajan
palsta
Tervehdys hyvä jäsen! Näin se vuosi on
taas kääntymässä ehtoopuolelle. Se on
mielestäni ollut erittäin mieleenpainuva,
eikä vähimpänä seikkana se, että tämä on
ollut ensimmäinen vuosi keväällä alkaneesta puheenjohtajakaudestani. Tässä kohtaa
täytyy kiittää hallituksen jäseniä aktiivisuudesta ja tuesta, jota olen saanut. Jäsenistöltä olen saanut myös positiivista palautetta, josta olen tietenkin kovin otettu.
Lämmöllä mieleeni muistuu kesän kauniit ajokelit ja tapahtumat. Olemme olleet Lahdessa Classic Motor Show -näyttelyssä mukana hienolla osastolla, SBC:n aamiaistapahtumat keräsivät ennätysosallistujamäärät ja torstaisissa kahvitteluissa on ollut hyvin jäseniä paikalla. Unohtamatta
erilaisia ajelutapahtumia, joihin on myös innokkaita osallistujia riittänyt.
Positiivinen ja innostava ilmapiiri on mielestäni vallinnut kaikissa tapahtumissa, ja tässä hengessä on kiva siirtyä kohti ensi vuotta. Ensi vuodelle olemme jo hallituksessa suunnitelleet kovasti tapahtumia. Uutena asiana on vuoden jäsenen valitseminen ja lisää on tulossa. Kerromme
näistä lisää tulevissa Siipimutterin numeroissa. Hallituksen suuntaan voi jäsenistö tuoda uusia
ideoita, ja voin tässä kertoa, että niitä täyttä häkää toteutetaan jo nyt.
Muistakaa latailla urheiluautojenne akkuja pitkin talvea ja vaihtaa öljyt moottoriin, niin kulkupelinne tarjoavat parastaan taas ensi kesänä. Omassa autossani ainakin tuntuu olevan outoa sähköistä toimintaa koko ajan ja akku hiipuu pikkuhiljaa, mystistä. Akussa on siis kiinni melkeimpä
koko ajan ylläpitolaturi. Jarrunesteet ja muutkin nesteet on hyvä vaihtaa tai ainakin tarkistaa,
kaikki ne vanhenee aikojen kuluessa. Rengaspaineet kannattaa myös seisonnan aikana pitää
maksimirajoilla, niin ei ole kulmikkaita renkaita keväällä. Kosteudenpoistajan olen myös laittanut
apukuskin lattialle, ja kas kummaa, sinne koko ajan kertyy vettä. Minä olen myös käynnistellyt
ja liikutellut autoani pitkin talvea, ja myös käyttänyt ilmastointia, se meinaan jymii melko nopeasti ja hävittää mehunsa.
Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta kaikille!

Terveisin,
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH

Rauhallista Joulua ja Urheiluautoiluntäyteistä Uutta Vuotta toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
Varapuheenjohtaja ja päätoimittaja
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SccH:n sihteerin esittely –
Monica Joutsenjärvi

Auto d´Epoca
intohimoisille entusiasteille
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

Autokiinnostuksestani saan syyttää/kiittää isääni, joka oli ennen eläkkeelle jäämistään ammatiltaan autonasentaja. Hän ”raahasi” minua pikkutyttönä pitkin ralleja, romiksia ja automuseoita. Eipä jäänyt tytölle traumoja kokemuksesta, vaan syntyi kiinnostus autoihin.
Parikymppisenä tuli suoritettua jokkis-tutkinto. Pari kertaa tuli ajettuakin, mutta kisaradoille en lopulta koskaan päätynyt. Harrasteauton omistaminen lähti liikkeelle ihan muusta kuin urheiluautoista. 18 vuotta perheeseen kuului A.
Ahlström Oy:n entinen edustusauto Buick Electra 225 vuodelta 1964. Buick tuli museoitua, samoin perheessämme
edelleen oleva mieheni vaarin vanha Opel Kadett Coupe vuodelta 1969. Lopulta harkinnan jälkeen laitoimme Buickin
myyntiin ja haaveena oli avoauto. Oman kriteerinsä asetti reilut 30-kiloinen koira, jonka piti mahtua kyytiin. Mielessä
kävi jenkki, mutta halusimme kuitenkin jotain ajo-ominaisuuksiltaan erilaista. Jotenkin päädyimme hankkimaan vuosimallia 1989 olevan avo Mercedes 500 SL:n.
Kerhoon olen muistaakseni kuulunut nyt kolmisen vuotta, liityin kun Sports Car Breakfastit olivat vielä ilmailumuseolla. Ensi kosketus kerhoon tuli kuitenkin jo aikaa sitten, kun ajelimme kaverin Z4:lla Paippisiin aamukahville ja osuimme
sattumalta Sports Car Breakfastille. Kyseisestä autosta taisi syntyä kipinä avoon ja 60-lukua tuoreempaan kalustoon.
Reilu vuosi sitten Seppäsen Arno yllätti minut kysymällä lähtisinkö toimintaan aktiivisemmin mukaan ja suostuisinko ehdokkaaksi hallitukseen. Tuli sanottua kyllä. Niinpä kävelin keväällä vuosikokoukseen ja tulin valituksi.
Toimin nyt kerhon sihteerinä ja nettisivujen webmasterina. Hyvin olen päässyt porukkaan mukaan niin hallitushommissa kuin tapahtumissakin, vaikka en kovin syvälliseen tekniseen keskusteluun kykenekään. Se on mielestäni kerhossamme hieno juttu, että kiinnostus urheiluautoihin riittää, eikä tarvitse olla asiantuntija kuuluakseen
joukkoon. Oma osuuteni autojen ylläpidossa on keskittynyt pääosin penkkien verhoilujen tekoon ja korjaamiseen.
Tänä talvena pitäisi ommella Mersun rättikattoon uudet ikkunaruudut…
Harmillisen vähän tulee ehdittyä mukaan kerhon tapahtumiin. Onneksi kesään mahtuu kuitenkin melko runsaasti erilaisia tapahtumia, joten aina johonkin pääsee mukaan.
Muistakaahan, että jos intoa ja ideoita riittää niin kuka tahansa voi ehdottaa ja järjestää tapahtumia. Rohkeasti vain yhteys idean kanssa hallitukseen!
Mukavaa joulunaikaa kaikille!
Talvisin urheiluautoterkuin,
Monica Joutsenjärvi
Sihteeri/webmaster
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Markku Alén on edelleen kova nimi Italiassa ja Padovassa hänen nimensä
näkyi niin täysikokoisten ralliautojen kuin pienoismallienkin etulokasuojissa.

Italialla on pitkät ja hienot perinteet urheiluautojen maana, joten lokakuun lopulla Padovassa vuosittain järjestettävä maan suurin klassikkoautotapahtuma Auto d´Epoca on
kiinnostava matkakohde.
Ihminen jää helposti tottumustensa orjaksi
ja uudet asiat jäävät kokematta, jos ei välillä
repäise itseään irti totutuista kuvioista. Kun
on käynyt monta kertaa Essenissä Saksassa
joka kevät järjestettävässä klassikkoautotapahtumassa, Techno Classicassa, oli virkistävää toteuttaa pitkään mielessä kytenyt ajatus vierailla vaihteeksi Padovan
Auto d´Epocassa.
Auto e Moto d´Epoca on järjestetty vuodesta 1983 lähtien
– ensimmäisenä vuonna esillä
oli vain satakunta autoa. Tänä
vuonna tapahtumassa oli 1600
näytteilleasettajaa ja järjestäjien kertoman mukaan esillä peräti 5000 autoa ja moottoripyörää.
Luku tuntuu liioitellulta, mutta
nähtävää Padovassa riittää.

Italialaisten luonnehdinta ”Salone internazionale per appassionati e collezionisti” kertoo,
että näyttely on tarkoitettu intohimoisille entusiasteille ja keräilijöille. Auto d´Epoca tuntuukin asianharrastajien paikalta. Puitteet ovat vaatimattomammat kuin Essenissä eikä samanlaisia
valtavia huippuhienoja merkkikohtaisia halleja ole

Korkeatasoiset pienoismallit eivät ole halpoja. Kuvassa
olevaa BBR:n Ferrari 208 Turboa on tehty 96 kappaleen
sarja. Hinta 340 euroa ja alustaan sopiva lasikupu 30 euroa.
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kuin Mercedes-Benzillä tai Volkswagenilla
Saksassa. Autojen kunto Padovassa vaihtelee ja varsinkin ulkopihoilla näkee selvästi työtä vaativia ajokkeja. Ensisilmäyksellä siistiltä
vaikuttava auto, kuten 15.500 eurolla myytävänä ollut Lancia Flaminia Coupé osoittautui
monin kohdin peltitöitä vaativaksi.
Vaikka Auto d´Epocassa vieraili tänä vuonna 120.000 kävijää neljän näyttelypäivän aikana, tapahtumassa oli yllättävän vähän tungosta. Väenpaljous näkyi lähinnä jonoina
messualueen pienten ruokapaikkojen tiskeil-

le ja pöytiin. Sunnuntaina tapahtuma nuukahtaa
loppuiltapäivästä jo ennen sulkemisaikaa.

Italialaiset hinnoissaan
Italiassa kun ollaan, ei ole ihme, että vuosina
1954-1964 tehtyjä Giulietta Sprintejä ja vuosina 1956-1965 valmistettuja Alfa Romeo Giulietta
Spidereita näkyi runsaasti. Näkyvillä olleet hintapyynnöt vanhoista Spidereista olivat kohtalaisen
korkeita – hulluin niistä oli 35.000 euroa latolöydön näköisestä raadosta – mutta valitettavasti

monet Alfat olivat esillä ilman hintoja.
Klassiset Maseratit maksoivat 95.000 euron 4,2-litraisesta Indystä vuodelta 1969 täysin restauroituun 350.000 euron 3500 GTi
-malliin vuodelta 1963.
Halpoja Ferrareja ei enää ole, sillä 208/308
GT4-mallit, Mondialit ja 400-sarjan autot ovat
nekin pääsääntöisesti jo yli 40.000 euron hintaisia. Bertonen piirtämä Dino GT4 on viime
vuosina ollut markkinoiden edullisin Ferrari ja
varsinkin 2-litraisella V8-koneella varustettuna 208-versiona sen hinnat lähtivät muuta-

mia vuosia sitten 20.000 – 30.000 eurosta, mutta nyttemmin hinnat ovat nousseet. Samanlaisia
tapauksia kuin Kreikasta tuotu Dino 208 GT4,
joka myytiin vuonna 2011 Coysin huutokaupassa
Techno Classicassa 13.500 eurolla, ei enää tule
vastaan. Padovassa Dima Automobili mainosti
punaista 208 GT4:ää vuodelta 1976 erikoishinnalla, ”special price for today!!!”, mutta hinta jäi
kysymättä. Yhtiön verkkosivuilla auton hintapyyntö oli 43.000 euroa.
1960-luvun Pagodat ja sitä vanhemmat urheilulliset Mercedes-Benzit maksavat Italiassakin,
Pinnavanteistaan tunnetun Borranin osastolla
katseenvangitsijana oli Ferrari 365 GTC/4

Superleggera on legendaarisimpia urheiluautojen korien
valmistajia. Padovassa oli myös sille omistettu osasto.

Yksi Auto d´Epocan harvinaisimpia ilmestyksiä oli
Mercedes-Benzin C111-urheiluauton prototyyppi
Mercedes-Benz oli vahvasti edustettuna Padovassa. Uusimpia esillä olleita Mersun urheiluautoja oli AMG GT C Roadsterin 50-edition.
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mutta nuorempia coupé- ja SL-Mercedeksiä näkyi suorastaan edullisilta tuntuvilla hinnoilla.

Ratissa valinnanvaraa
Ainakin italialaisiin autoihin Padovasta löytyy hyvin osia. Meillä ostoslistalla olivat vuosimallin
1965 Alfa Romeo Sprint GT:n ratti, polttoaineen
ja öljynpaineen näytöt sisältävä mittari samaan
autoon, sekä jäähdyttimen letku vuorineuvos
Juuso Waldenin käytössä aikoinaan olleeseen
vuosimallin 1960 Lancia Flaminiaan. Kaikki kolme löytyivät ja niistä ratti oli tarjolla kolmella eri
kauppiaalla, joiden hintahaitari oli 350-500 euroa.

Muutaman kympin tinkiminen onnistui ratin ja mittarin hinnoista mutta letkun myyjä
ilmoitti suorasanaisesti että hinta pysyy, ota
tai jätä. Pikaisen verkkoselailun perusteella hinta olikin valmiiksi hieman alle muiden
pyyntöjen.
Kirjojen ja pienoismallien ystäville Padovassa on loputtomasti houkutuksia. Monet
kirjat ovat tietysti italiankielisiä mutta tuttava löysi Auto d´Epocasta muun muassa Pauli, Henri ja Harri Toivosen ralliperheestä kertovan englanninkielisen kirjan.

Hieno Maserati Indy oli myynnissä 95.000 euron hintaan. Ruoteclassiche-lehdessä oli Auto
d´Epocan aikaan juttu Ghiblien ja Indyjen hintakehityksestä. Jutun mukaan 4,2-litraisen Indyn hinta
on vuodesta 2012 lähtien noussut tasaisesti 32.000 euron tasolta nykyiselle 70.000 euron tasolle.

Lisää vuoden 2018 Auto d´Epocasta:
https://www.taloustaito.fi/vapaalla/rakastatko-klassikkoautoja-auto-depoca-italiassa-on-kiehtova-kohde-sinulle/
Tietoa vuoden 2019 Auto d´Epocasta englannin kielellä:
https://autoemotodepoca.com/en-GB/il-salone

Padovassa oli esillä myös täysin restauroituja koreja ilman tekniikkaa
kuten Gentile Carrozzerian harmaa Giulia Spider 1600 vuosimallia 1962.

Tämä alun perin vihreä mutta
punaiseksi maalattu Fiat Dino 2.4
Coupé oli myytävänä käyttövalmiina
vuonna 2015 tehdyn tekniikan
läpikäymisen jälkeen. Konservointi
on dokumentoitu. Neljä aiempaa
omistajaa, hinta 39.000 euroa.

Kuvan pieteetillä restauroitu punainen Alfa Romeo Giulia Sprint GT
on harvinaisuus, sillä se on yksi esisarjan 700 autosta vuodelta 1963.
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Padova on mainio kohde
Padovan lähelle pääsee lentämällä Venetsiaan eikä Veronakaan ole kaukana, mutta jos haluaa lentää ilman vaihtoja niin Finnairin lennoilla pääsee Helsinki-Vantaalta suoraan Milanon
Malpensan kentälle. Milano-Venetsia-Triestemoottoritiellä on paljon liikennettä, mutta eri vuodenaikoina hankitulla parinkymmenen kerran kokemuksella se pääsääntöisesti vetää hyvin ja kun
matkatoveri ajoi kentältä vuokraamallamme Tiguanilla 140-170 km/t vauhtia, matka taittui nopeasti. Autostradalla on kuitenkin 130 km/t nopeusrajoitus ja aikataulussa kannattaa tiettyinä
aikoina varautua ruuhkiin varsinkin Milanoa kiertävän osuuden osalta. Kuten arvata saattaa, Padovan hotellit ovat Auto d´Epocan aikaan täynnä. Me varasimme hotellihuoneen lähes vuotta
aiemmin tammikuussa, joten nyt on hyvä aika
ryhtyä toimeen vuotta 2019 ajatellen. Lukuisista padovalaisista ravintoloista parhaiten jäi mieleen Zairo, joka osoittautui myös paikallisen Ferrari-klubin tapaamispaikaksi.

Tällä miehellä oli Auto d´Epocassa edullisin
vuosimallin 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint
GT:n ratti. Se lähti Suomeen.

Padovan erikoisuuksia: Zagaton pukemaa Porsche 356 Carrera Coupéta on tehty
vain yhdeksän kappaletta. Sanction Lost -ohjelman ja helmikuulle 1959 päivättyjen
piirustusten ansiosta tämä alumiinista käsintehty auto oli saanut uuden elämän.

12

Siipimutteri

Vaikka italialaiset ovat tunnettuja houkutuslintujen käyttämisestä markkinoinnissa, Padovassa
niitä näkyi vain Volvon ja Porschen osastoilla. Tämä tyttönen koristi restauroitua 356 Porschea.

Osca oli aikoinaan tunnettu italialainen urheilu- ja kilpa-auto. Vuoden 1954 2000 S –mallia tehtiin
vain neljä kappaletta, kaksilitrainen kuutoskone tuotti 165 hevosvoimaa ja huippunopeus oli 200
km/t. Kuvan yksilöllä Roberto Sgorbati voitti Messinan 12 tunnin ajon.
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Meillä oli matkatoverin kanssa vaimot mukana
ja heille yksi päivä messuilla oli aivan tarpeeksi. Padovassakin on paljon nähtävää kuten Giotton freskoja sisältävä Cappella degli Scrovegni,
mutta toisen messupäivän ajan vaimot viettivät aikaa italialaisen valokuvaajatuttavamme
puolison kanssa Venetsiassa. Padovan ympäristössä on monia muitakin kohteita – esimerkiksi Chioggian rantakaupunki on kanaaleineen
kuin pienois-Venetsia ja ainakaan sesongin ulkopuolella siellä ei ole turisteja. Lähistöllä ovat
myös Asolon vuoristokylä, jonka historia ulottuu
Rooman aikaan asti, Bassano di Grappa, jossa
on grappa-museo väkevien ystäville, proseccon
parhaat tuotantoalueet Valdobbiadenen ja Coneglianon ympäristössä sekä Palladion arkkitehtuuria sisältävä Vicenza.

Milanon ja Padovan välillä voi poiketa Romeosta ja Juliasta tunnetussa Veronassa tai
perinteikkäässä Bresciassa, jonka laitamilla
on vuonna 1957 liian vaarallisena lopetetusta, mutta sittemmin historiikkikisana ajetusta, Mille Migliasta kertova museo. Milanosta Malpensaan kulkevan moottoritien varrella
Aresessa on Alfa Romeon muutama vuosi
sitten uusittu museo, joka on näkemisen arvoinen. Sen läheisyyteen avattiin pari vuotta
sitten yksi Italian suurimmista kauppakeskuksista, jonka liikenne aiheuttaa ajoittain ruuhkaa autostradalta Areseen vievillä rampeilla
ja paikallisteillä. Italian järvialueet ja varsinkin
Gardan ympäristö ovat myös hienoja kohteita, jos Auto d´Epocaan haluaa yhdistää lomailua valloittavan kauniissa maisemissa.

Rakenna Lancia Stratos itsellesi. Kysyimme rungon
hintaa replican pohjaksi – se oli 50.000 euroa.
”Come nuova” eli ”kuin uusi” mainostettiin tätä 75 000 kilometriä ajettua 328 GTB
Ferraria, jonka huoltokirjassa on valtuutetun Ferrari-korjaamon leimat.
Toukokuussa 1986 ensirekisteröidyn Ferrarin hintapyyntö oli 74.000 euroa.
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Eri-ikäisiä ja -mallisia Ferrareita Auto d´Epocassa oli runsaasti. Matalakattoinen coupé vuodelta 1956, 250 GT Boano, runkonumero 0583 GT, jolla Giorgio Vitali osallistui 1990-luvulla
Mille Miglian historiikkikisoihin, oli yksi hienoimmista.
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Vain 44.753 kilometriä ajettu vuosimallin 2001 Ferrari 550 Maranello hyvällä historialla oli 115.000
eurolla jopa edullisen tuntuinen auto, mutta tarjolla oli myös vain 21.393 kilometriä ajettu 575M
Maranello vuodelta 2004 F1-vaihteistolla hintaan 93.000 euroa

Maserati 300 S vuodelta 1956 oli yksi aikansa huikeimmista ajopeleistä – sitä tehtiin 26 kappaletta.
Kolmen litran kuutoskone 240-hevosvoimainen moottori, huippunopeus 290 km/t. Kuvan auto voitti
vuonna 1957 Kuuban GP:n Juan-Manuel Fangion ajamana ja oli toinen Buenos Airesin 1000 kilometrin kisassa Jean Behran, Carlos Menditéguy ja Stirling Mossin muodostaman kolmikon käsissä.

Kirjatuomisia Padovasta: kokoelma Quattroruote-lehden Ferrari-koeajoista vuoteen 1988 asti,
hiljattain ilmestynyt italiankielinen kirja 1980-luvun turboahdetuista katu-Ferrareista, hienoja piirrosportfolioita sisältävä opus Maranello Ferrari e… la sua gente, jossa on sekä italian- että englanninkieliset tekstit, ja Auto d´Epocassa järjestetyn Bonhamin huutokaupan näyttelyluettelo.
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Lancia Aurelia B24 S Convertible on nykyään kallis kaunotar. Padovassa
hintapyyntö 1958 ensi kertaa rekisteröidystä avo-Aureliasta oli 420.000 euroa.
Tässä täysin restauroidussa matching numbers -yksilössä oli alkuperäinen
kori, moottori ja etujousitus sekä ulkovärin ja sisustuksen väriyhdistelmä.
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Sportscar Breakfast Club
SBC kesällä 2018
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Gallardo Spyder myytävänä ja vuokrattavana
Rekkari auton mukaan

Kesän urheiluautoaamiaiset eli SBC kokoontuivat jälleen kuluvan vuoden kesäkaudella Gustavelundissa Tuusulassa. Tänä kesänä
tapahtumia pidettiin 6kpl, alkaen toukokuun
lopulla 26.5. pidetystä ensimmäisestä kokoontumisesta, ja päättyen 1.9. järjestettyyn
kesän viimeiseen tapaamiseen. Tämä määrä
vaikutti varsin sopivalta, koska kaikkiin tapahtumiin saatiin runsaasti osanottajia ja hienoja
urheiluautoja. SccH toi tänä kesänä SBC:n lisäksi näkyvyyttä ja urheiluautoja Gustavelundiin myös torstai-itaisin, sillä kerhoiltamme
kokoontumiset pidettiin touko- ja kesäkuussa,
sekä osittain myös heinäkuussa samassa paikassa SBC:n kanssa.

Amerikan muskelia ala Corvette Z06 Supercharged

Kumipallo 4000, STC Car Center ja Rajamäki Racing Experience. Miata Club toi viimeiseen SBC:hen mukavan joukon Mazda MX-5
harrastajia kalustoineen. Toisesta ns. epävirallisesta ”kerhovierailusta” vastasi Porsche
Club Finland, joka toi 9xx Garagen kutsumana todella näyttävän määrän kalustoa paikalle. Possuja toki riitti jokaiseen SBC-tapahtumaan katseltavaksi.
Voihan Possu olla taksikin

SBC:n yritysvieraina kesän aikana kävivät:
Presco Oy autonhoitotuotteet, 9xx Garage,
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Yritysvieraiden tuoma kalusto: 9xx Garagen
myynnissä olleet Possut, STC Car Centerin
valkoinen Audi R8 spyder ja keltainen Lambo
Gallardo spyder, sekä Rajamäki Racingin Nico
Rosbergin kilpa-autona ollut Williams F1 saivat ansaittua huomiota autoharrastajien keskuudessa.
Kesän näyttävimmästä harrastajien kalustosta vastasivat varmaankin muutama erittäin
nopea Lambo Gallardo ja Aventador, sekä
klassikko Lamborghini Diablo. Luonnollisesti Ferrareita löytyi vanhemmista klassikoista, aivan uusimpiin malleihin. Amerikkalaista muskelia SBC:ssä puolustivat näyttävästi
Corvettet, niin ikään klassikoista uusimpiin
C6- ja C7-malleihin. SBC näytti jälleen tänä
kesänä sen, että tälle tapahtumalle on tarvetta ja kiinnostusta. Ensi kesänä samassa paikassa vieläkin upeampana !

9xx Garagen esittely- ja myyntiauto esillä

Lamborghini Diablo
koko komeudessaan

Audi R8 Spyder, se halvempi vaihtoehto Gallardolle

Tässä Gallardossa on hiilikuituista korisarjaa ja
suorat putket takana... ja ääni sen mukainen

Hieno rivi Possuja paikalla, tässä
vasta yksi rivi paikalla olleista

Nico Rosbergin Williams F1 by Rajamäki Racing Experience
Tämä upea MB SL Pagoda putsasi palkintopöydän kesän Concoursissa Turussa
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Urheiluautoilla Moselin
alueella 12. – 19.9.2018
Teksti ja kuvat: Kai Keituri
Talvella 2018 virisi Risto Hiekan ja Kai Keiturin (kummatkin SCCH:n jäseniä) välillä keskustelu, jossa alettiin pohtia, saataisinko
toteutettua 2-4 urheiluauton minicruising
valkoviinimaisteluineen Moselin alueella.
Ajatus alkoi tuntua niin hyvältä, että päätös syntyi nopeasti ajelun toteuttamiseksi.
Miksikö sitten näin vähän autoja; eikö olisi
ollut mukavampaa vielä isommalla porukalla? Pohdinnan jälkeen totesimme, että mitä
enemmän sopankeittäjiä, sitä enemmän tulee vaikeuskerrointa eri järjestelyiden ja mielihalujen toteuttamiseen. Muutenkin ihan
käytännön syistäkin pienellä porukalla hommat pelaa paremmin. Matkalle sitten sitoutui kolme autokuntaa, joista valitettavasti
yksi loppumetreillä sitten jäi sairastapauksen takia pois. Reissuun siis lähdettiin Ferrari 599:n ja Jaguar F-typen kyydittäminä.

Vuosaaren satamassa lähtöä odottelemassa

M/Y Finstarin kansibaari Etelä-Itämerellä

Suunnitelmana oli: ”Äijät ja autot laivaan
Travemundeen, puolisot lentokoneella
Hampuriin ja takaisin” ja Saksassa sitten
yhteiset ajelut Riston tekemän, loistavan
matkasuunnitelman mukaan; ensimmäisenä etappina Helsinki Travemunde M/Y
Finstarilla.

Fefe puleerattuna valmiina reissuun

on historiallinen kaupunki Ala-Saksissa, ja jonka
keskusta on yksi Unescon maailman perintökohteista. Matkaa kertyi hienossa kesäsäässä n. 250
km; mainittakoon, että nyt ylittyi 2 markkaa reilusti. Goslarille vahva suositus kommentilla ”Iltaelämä kuollutta”.
Lyypekki, Innenstadt

Laivamatka sujui leppoisasti, joskin alkuun
sattui 21 m/s myräkkä, ei muuten huolta,
mutta tietenkin vähän mietitytti, miten autot pysyvät paikallaan autokannella….
Hotel Vier Jahreszeiten Lubeck odotti
myöhään illalla reissussa levänneitä matkamiehiä illalla, n. 40 km:n pimeän mutkatieajelun päätteeksi. Jostain syystä
navigaattori neuvoi pikkuteille, vaikka motariakin olisi päässyt. Aamu 14.9. avautui kauniina, kuin Suomen kesäpäivä. Tutustuttiin Lyypekin vanhaan kaupunkiin ja
sieltä sitten rouvia, Satua ja Tainaa, hakemaan Hampurista. N. 100 km:n ruuhkainen moottoritieajelu;, ei päästy vielä kokeilemaan yli 2:n markan nopeuksia, kuin
ehkä hetkellisesti.
Satu ja Taina löytyivät Hampurin lentokentältä ja sieltä matka jatkui Goslariin, joka
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Bensiksen parkkipaikalla. Kävi muuten ihailijoita!

Peltikaveri illallisravintolassa

Tietyöajelua Goslar –
Bernkastel-Kues
Goslarista aikainen lähtö kohti Moselin aluetta kaupunkiin nimeltä BernkastelKues. Matkaa edessä n. 440 km. Matkalla oli paljon tietöitä moottoritiellä. Jos et
tiedä, millaista on ajaa 80 km/t rekka vieressä, 2,2m leveällä kaistalla, kokeile! Selvisimme kieli keskellä suuta kuitenkin, ja
olihan siinä välillä ihan hyviä posottelupätkiäkin, joissa pääsi kunnolla suhaamaan.
Taas koko ajo-osuuden oli kaunis sää.
Lopussa kiitos seisoo!

Liono Boutique Hotel, Goslar

Kaiken mukavan jälkeen majoituimme mutkaisen Mosel-laaksoa myötäilevän maisemareitin jälkeen Haus am Kurlandiin, Traben-Trarbach kylään. Sunnuntaina 16.9.
meidän piti alkuperäisen ohjelman mukaan lähteä verkkaisesti ajelemaan Moselin vartta pitkin kohti Koblenzia, mutta Herr
Doctor Prumm halusi meidät välttämättä
vielä tilalleen maistamaan muutamia huippurieslingejä.

Viinien arviointia S.A.Prumm viinitilalla
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Axel Paulyn viinitilalla

Axel Pauly ja isän sekä isoisän profiilit, ks pullo
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Bernkaste-Kuus arkkitehtuuria

Herr Doktor Prumm, Risto ja Kaijus
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Noh, emme panneet pahaksemme. Ehdimme kuitenkin kiemurrella joen vartta n. 140 km Rudesheimiin, jossa majoituimme Hoteltraube Rudesheimiin. Illallinen paikallisessa ravintolassa, jossa meno oli kuin Oktoberfestissä Munchenissä. Täällä ihmiset osaavat pitää hauskaa, myös sunnuntai-ilta!

Rudesheim am Rhein, miljöötä

Lossilla saapumassa Rudesheimiin

Auf wiedersehen, lauttajonossa Travemundessä

Schloss Johannisberg

Niederwalddenkmal

Viimeinen yhteinen matkapäivä ennen
laivaa aloitettiin aikaisella aamiaisella.
Meillä oli varattuna viinitasting Schloss
Johannisbergissä, mutta sitä ennen kävimme tutustumassa historialliseen Niederwalddenkmal-patsaaseen.
Reissu alkoi taittua ehtoopuolelle, mutta
jäljellä oli vielä pitkä yli 600 km:n moottoritieposotus Travemundeen. Kävimme vielä tappamassa aikaa Kielissä, ja nautimme
kalaillallisen ennen laivalle menoa.
Hieno reissu! Jos ja kun uudelleen mennään, ajellaan enemmän pikkuteitä,
Nyt aikataulun takia kokeiltiin enemmän autojen huippuvauhteja, kuin kaarreominaisuuksia.
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Pernod Cup 2018
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Jermu seuraa muiden aika-ajoa
Kuskit odottelevat radalle pääsyä

Viime vuonna arvuuttelin, että kyseessä on noin
20. kerta, kun SccH:n karting-mestaruudesta
kilpaillaan. Nyt kaivelin vanhoja Siipimuttereita SccH:n nettisivuilta ja näyttää siltä, että ensimmäinen Pernod Cup on ajettu 1997. Kahtena
vuonna pääpalkinto on jäänyt jakamatta. Tästä ynnäilemällä voidaan siis todeta, että tänä
vuonna ajettiin Pernod Cup 20. kerran. Jos joku
on saanut jonkin muun tuloksen, niin kerhomestari ottaa tiedon mielellään vastaan ja kirjoittaa
historian uusiksi.
Tänä vuonna 20-vuotisjuhlakisassa oli erityisen sähköinen ennakkotunnelma. Kisa ajettiin
ensimmäistä kertaa sähköautoilla ilman moottorien pärinää ja mahdollisuutta syyttää väljää
konetta ja liukasta kytkintä. Tänä vuonna kisa
ajettiin VM Karting Centerissä lähinnä siksi, että
viime vuoden voittajakolmikko halusi vaihtelua
ja päästä radalle, jossa on kanttarit. Jäsenpalaute on SccH:n järjestävälle porukalle erittäin
miellyttävää palautetta ja kerho pyrkii kuuntelemaan ja toteuttamaan jäsentensä toiveet. Kukaan ei oletettavasti tiennyt, ainakaan varmaksi,
että pääsisivät kisaamaan sähköautoilla. Ainakin 2017 voittaja Jermu Numminen oli sitä miel-
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tä, että ”ehdottomasti sinne”, kun kysyin
hänen mielipidettään kuultuani kesällä, että
kisa ajettaisiin sähköllä, ei bensalla. Ja juttu
oli Jermullekin uusi. Siispä kerhon pj. Kaitsu kävi tekemässä varauksen ja sopimassa
konseptin, kun sattuu asumaan siinä vieressä (alle 10 km).
Insinörtismiin taipuvainen kerhomestari oli
hieman ihmeissään, kun paikalle saapui
yhtä monta kuskia, kun oli ilmoittautunut,
21 innokasta ratinvääntäjää. Toki yhden nimi
vaihtui viimeisen tunnin aikana, mutta ei sillä väliä. Toki viime hetken työkiireiden taklaama kuski olisi ollut myös tervetullut, mutta joskus elämä vie, vaikka ainekset olisivat
olleet A-finaaliin, minne viime hetken osallistujakin päätyi. Toinen ihmettelyn aihe oli
se, miten hyvin osallistujat osasivat jakautua aika-ajoryhmiin. Ratahenkilökunta esitti
kainon toivomuksen, että ”ne, jotka tuntevat olevansa kokemattomia ajaisivat ensimmäisessä aika-ajossa”. Pienten empimisten
jälkeen 10 kuskia antoi itsetunnoille periksi,
tai muuten vaan halusi päästä heti radalle.

Ensin muutama totuttelukierros, sillä kukaan
21:stä kuskista ei tunnustanut ajaneensa
sähköautoilla aikaisemmin. Ja sitten täysi
rähinä päälle kelloa vastaan, että finaalissa
olisi paras lähtöruutu. Kymmenen kierroksen
jälkeen aika-ajo oli ohi ja seuraava, ”nopeina itseään pitävinä” pääsivät radalle samalla konseptilla. 11 kuskia käänsi ja väänsi arvatenkin tosissaan paalupaikasta A-finaaliin.
Ja mikä yllättävintä aika-ajojen päätteeksi oli, että ”hitaiden” ryhmän nopein oli hitaampi kuin ”nopeiden” hitain. Hyvin taitavat tuntea itsensä? SccH on perinteisesti
ollut koko perheen urheiluautokerho ja hyvä-

nä esimerkkinä tästä on, että yksi perhe osallistui ajoihin viiden kuskin voimin ja toisellakin
perheellä oli isä-poika -taistelu jo ties monettako kertaa menossa. Vielä isät olivat nopeampia, mutta kello raksuttaa seuraavan sukupolven
eduksi...
B-finaalin voittotaistelu tarjosi katsojille lisätrillerin, kun veljekset kisasivat siskoaan vastaan
perheen junnusarjan paremmuudesta. Äiti valitettavasti joutui poistumaan aika-ajojen jälkeen
viemään omaa äitiään kohti seuraavaa etappia,
jolloin tiskiharjan paikasta ja haltijasta ei saatu
täyttä varmuutta, ainakaan ajamalla. Sen ver-

Sähköinen startti

Siipimutteri
Siipimutteri31
31

ran rankkaa ajaminen kuitenkin oli, että B-finaalin voittaja ei enää lähtenyt A-finaaliin, vaikka
”säännöt” sen olisivat sallineetkin.
A-finaalin lähtö oli jälleen kutkuttavaa katseltavaa. Paalupaikalta pääsee suoraan sisäkurviin, jolloin 2. paikalta lähtenyt otti jo lähtöruudukossa parinkymmenen asteen kulman kohti
sisäkurvia toivoen paalulta lähteneen Jermun
mahdollista nukahtamista. Mutta turha toive,
sillä 3-kertainen voittaja oli hyvin hereillä valojen sammuessa, eikä nukahtanut, vaan ampaisi
paalulta kärkeen ja karkuun. Ensimmäisellä kierroksella tapahtui jotain ei-toivottua, kun isä-poika -kisa loppui siihen, että pojan auto upposi rengaskasaan sen verran, että keltaiset liput/valot
saatiin radalle ja ratahenkilöstö sai auton takaisin kisaan vasta, kun muut olivat ohittaneet epäonnisen kierroksella. Ei henkilövahinkoja, mutta
Voittajakolmikko palkintopallilla

Sähkömikroauton kabiini

kierrosajoista päätellen ensi vuonna saa isä
ja muut olla varuillaan. Paalulta startannut
Jermu ei antanut lähdössä muille kuin toivonkipinän ja ”sähkötteli” voittoon 1,6 sekunnin erolla Toni Lönnqvistiin. Kolmanneksi tiukassa kärkikahinassa tuli Sampo Muje
häviten Tonille 1,5 sekuntia. Sitten olikin jo
eroa seuraavaan liki 7 sekuntia, kun vääntö 4. sijasta söi kolmen kuskin kierrosaikoja. Tämä on Jermun 4. voitto ja samalla hän
siirtyi jaetulle ykköstilalle voittojen määrässä John Nylundin kanssa, ohittaen 3-kertaisen voittajan, vuoden 2018 kerholaiseksi
valitun, Kosken Tapsan (jolla taitaa olla voittoja moninkertainen määrä muilta radoilta?).
Haaste on annettu, mutta osallistua saa
kuka tahansa, joka haluaa pitää kivaa karting-autossa. Kenestä tulee ensimmäinen
5-kertainen voittaja?
Joka tapauksessa tämä perinteinen Pernod
Cup on taas tuottanut hymyilevän voittajan
kera komean pytyn ja pokaalin. Ensi vuonna
uudestaan!!!
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Ajokauden 2018 päätösajelu ja
mäkiautokisa Påminnessa
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Kesä 2018 jääköön kaikkien mieleen aurinkoisena ja sateettomana, mutta ennen kaikkea lämpimänä. Tietenkin ne kesän harvat sadepäivät sattuivat juhannukselle (SccH:n Juhannusajelu) ja
muutamaan muuhun autotapahtumaviikonloppuun. Luonnollisesti niitä aurinkoisia taisi olla valta
osa kesän tapahtumista. Itse ainakin nautin täysillä tapahtumista, satoi tai paistoi.
Hyvästä kesästä rohkaistuneena päätösajelu järjestettiin vasta syyskuun lopulla 22.9. Suuntana
oli jo toista kertaa (=perinteinen?) Påminnen alamäkiautokeskus Raaseporissa ja tietenkin mutkateitä pitkin. Itselleni ajoreitin suunnittelu oli toinen kerta ja naureskelin sitä, että tunnin ajelun
reitittäminen pikkuteille vei monta tuntia, kun piti tarkistaa Googlen Street Viewillä, että teillä
on asfalttipinta. Aina ei ollut. Vihdoin reitin valmistuttua sen pystyi printtaamaan, että eksyneet
löytäisivät perille ja itse vetoautona saisin sen navigaattoriin.
Ajopäivä valkeni pilvisenä ja antoi toivoa kuivasta keikasta. Lähtöpaikkana oli yllättäen kaikille
tuttu Bembölen Kaffestugan edusta, kun parempaakaan en keksinyt. Kaffestuga taitaa olla eräs
Suomen suosituimpia kokoontumispaikkoja eri ajeluille? Juuri ennen lähtöä, kuljettajakokouksen
aikana alkoi sitten vesisade, joten lähtö nopeutui jaarittelujen huuhtoutuessa pois. Mukana oli
kymmenisen autokuntaa, joten pelkoa letkan venymisestä ei pahemmin ollut. Ei ennen kuin matkalla Evitskogiin oli tietyömaa, jossa oli liikennevalot. Tietyömaan jälkeen letka saatiin kuitenkin kasaan noin viiden minuutin odottelun päätteeksi. Kärkiautona yritin pitää laillisen reipasta
vauhtia, ettei häntäauto joutuisi matelemaan jonon venyessä risteysten jälkeen. Mutkaa mutkan perään, vesisadetta ja auringonpaistetta, tyyntä ja myrskytuulta alkavassa ruskassa. Toivottavasti jokainen osallistuja sai mieleisen ajokokemuksen tältä minulle pääosin vieraalta reitiltä.

Påminneen saavuimme hyvissä ajoin auringon paistaessa, mutta vain sillä hetkellä. Mäkiautoiluun oli ilmoittautunut 14 kuskia ja tulosluettelossa oli 14 kuskia. Meni ainakin määrä kohdalleen. Ja kun ensimmäinen ajoryhmä aloitti aika-ajonsa, niin pieni sade kasteli radan silleen sopivan liukkaaksi, että ajat olivat todella hitaita. Aurinko kuitenkin kuivatti radan melko kuivaksi,
jolloin ajat paranivat jokaisella yli 10 sekuntia. Toisen ryhmän aika-ajoissa olikin jo lähes kuiva
asfaltti ja ajat sen mukaisia. Ensimmäinen ryhmä pääsi ajamaan finaalinsa edelleenkin kuivalla
radalla, mutta toisen ryhmän finaalin pilasi uusi sade ja ajat putosivat aika-ajoista 10-20 sekuntia. Jotta tulosluettelo olisi edes osapuilleen tasapuolinen kaikkia kohtaan, niin jokaiselta otettiin
huomioon paras aika. Voiton vei tässä vaiherikkaassa kisassa Pasi Wirkkala, vaikka Pasin omat
pojat pistivätkin kovasti hanttiin perheen nopeimman kuskin tittelistä väännettäessä.
Mäkiautoilun päätyttyä lähes kaikki pääsivät osallistumaan vielä pienelle pyrähdykselle Fiskarsiin, jossa porukka sitten hajaantui lounaalle pariin ravintolaan. Ruokailtuaan yksi jos toinenkin
autokunta lähti sitten omille teilleen, kuka mihinkin ilmansuuntaan. Sainpahan olla kotimatkalla
sekä kärki- että häntäauto ja valita reitin lennossa.
Ensi vuonna uudestaan?

TerveysHelpin
avulla etälääkäripalvelut ovat aina
ulottuvillasi.
TerveysHelppi ottaa terveysasiasi
haltuun kokonaisvaltaisesti.
Asiakkaanamme saat yhteyden terveydenhoidon
ammattilaisiin, korvausasiasi vireille sekä ohjauksen
hoitoon – joko välittömästi etälääkärille tai eteenpäin
perinteiselle vastaanotolle. Jos sinulla on LähiTapiolan
henkilövakuutus, palvelumme on jo käytössäsi.
Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa
TerveysHelppi-applikaatio puhelimeesi:
lahitapiola.fi/terveyshelppi

Lataa applikaatio nyt:

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja
Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt.
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BORN
TO BE

WILD

LOTUS EVORA 400
400 hv 410 Nm 300 km/h 4,2 s (0-100 km/h)

www.lotusfinland.fi

Vantaa, Petikko, Klinkkerikaari 2

Vantaa, Petikko, Kaakelikaari 4

LOTUS, HYUNDAI, RENAULT, DACIA,
SUZUKI, ISUZU, SSANGYONG
Myynti ma-pe 10–19, la-su 10–15, verkossa 24/7
Uudet autot 0207 997 810, vaihtoautot 0207 997 820
Huolto ma-pe 7–23, la-su 8–16
Huolto 0207 997 830

CITROËN, PEUGEOT, DS
Myynti ma-pe 10–19, la-su 10–15, verkossa 24/7
Uudet autot 0207 997 850
Huolto ma-pe 7–23, la-su 8–16
(Klinkkerikaari 2)
Huolto 0207 997 830

Aina, kaikkialla ja Petikossa.

Puheluhinnat 0207-numeroon: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv. 24 %)
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