Siipimutteri
1/2019

Sports Car Club of
Helsinki r.y.
PL 45, 00421 Helsinki
Danske bank FI83 8000 1170 3020 39
www.scch.fi
puheenjohtaja
Kai Luoma-aho
0500 77 7540
kai.luoma-aho@scch.fi
varapuheenjohtaja ja päätoimittaja
Jouni Vierimaa
040 541 0885
jouni.vierimaa@scch.fi
sihteeri ja webmaster
Monica Joutsenjärvi
041 432 33786
monica.joutsenjarvi@scchi.fi
kerhomestari ja jäsenvastaava
Hannu Lehmussaari
040 569 0365
hannu.lehmussaari@scch.fi
rahastonhoitaja
Timo Impinen
040 742 9486
timo.impinen@scch.fi
webmaster
Kari Sipiläinen
050 303 4780
kari.sipilainen@scch.fi
hallituksen jäsen
Timo Heikkerö
050 555 5555
timo.heikkero@scch.fi
hallituksen jäsen
Kai Keituri
0400 400 930
kai.keituri@scch.fi

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
Ommeltava kangasmerkki
Rekisterikilven tausta
Lokasuojatarra (uusi)
SccH 40v. ikkunatarra
Rintamerkki /pinssi Uusi
Avaimenperä Uusi

30,00
2,00
5,00
ilmainen
ilmainen
4,00
4,00

hallituksen jäsen
Juha Partanen
0400 600 918
juha.partanen@scch.fi
hallituksen jäsen
Pasi Marjamaa
0400 409 119
pasi.marjamaa@scch.fi

2

Siipimutteri

Siipimutteri pääkirjoitus 1/2019
Uusi vuosi käynnistyy täällä päätoimittajan palstalla pienen nostalgiahetken muodossa.
Siipimutteri on ilmestynyt nyt tasan 10 vuotta minun ”komennossani”. Päätoimittajan
urakkani alkoi vuoden 2009 ensimmäisestä numerosta.
En tiedä havaitsiko kovin monikaan kerhon jäsen tuolloin selkeää muutosta lehden ulkoasussa? Lehden koko on toki ollut aina (yhtä vuoden 2010 35v. Juhlanumeroa lukuunottamatta) sama A5, mutta paljon on muuttunut lehden sisällön osalta. Silloin vuonna 2009
tehty iso muutos oli lehden taitossa ja sisällössä. Iso ulkoasuun ja sisältöön vaikuttanut
muutos oli valokuvien lisääntyminen lehden sivuilla. Olen ollut päätoimittajuuteni alusta
lähtien sitä mieltä, että urheiluautojen harrastamista tukeva jäsenlehti on varsin tylsä ja
mitään sanomaton ilman niitä upeita kuvia meidän harrastamisen kohteista. Silloin vuonna
2009 tein toisenkin tärkeän päätöksen: jäsenten täytyy saada lukea kerhon tapahtumista kerholehdestä. Kaikki eivät pääse aina tapahtumiin, niin kuin ei nytkään. Silloin on kiva
lukea tapahtumista ja kenties innostua tulemaan seuraavaan tapahtumaan paikalle. No,
niitä jutunkirjoittajia oli silloin todella vähän. Kiersin silloin itse kaikki tapahtumat läpi ja kirJouni Vierimaa
joittelin niistä juttuja. Pari ensimmäistä päätoimittajavuottani lehti oli aika lailla 80-90 prosenttisesti minun kirjoittama. Juttuja alkoi sitten ”pienellä houkuttella” tulla pikkuhiljaa useammilta jäseniltä, ja tänä päivänä Siipimutterin jutut ovat 80-90 prosenttisesti jonkun muun jäsenen kuin minun kirjoittamia.
Valokuvaus on aina kiinnostanut minua, joten urheiluautojen kuvaaminen tapahtumissa oli minulle aika lailla ”heaven in earth”.
Aiemmin kuljin elämässäni muutenkin aina järkkäri mukana. Nyt on kameran kantaminen muu kuvaaminen vähentynyt, mutta edelleen tykkään kuvata upeita autoja. Onneksi kännykameroiden kuvat ovat nykyisin riittävän hyviä jopa painotuotteisiin,
ainakin luonnonvalossa kuvattuna. Kallista järkkäriä ei siis aina tarvita hyviin autokuviin. Tällä johdannolla Haluan nyt houkutella jäseniä kuvaamaan omia harrasteautojaan ja lähettämään niitä kerhon käyttöön. Hallitus nimittäin haluaisi julkaista kerhon
oman Autokalenterin vuosimallia 2020. Lisää tästä ja kuvausohjeista erillisessä jutussa tässä lehdessä.
Tämän lehden sisältöä hallitsee eräänlaiset ”mainosjutut”. Lehden linja ei kuitenkaan ole muuttumassa pelkästään mainosjuttuja sisältäväksi. Kyseessä on neljän kannatusjäsenemme toiminnan esittely, johon olemme heille antaneet mahdollisuuden
tehdessämme heidän kanssaan sopimuksen. Kannatusjäsenillämme on kannatusjäsenmaksua vastaan mahdollisuus saada
koko sivun mainos Siipimutteriin. Lisäksi olemme luvanneet julkaista heidän yrityksensä toiminnasta kertovan jutun. Olemme myös luvanneet olla tarvittaessa käytettävissä jossakin yrityksen tapahtumassa. Näitä kannatusjäsenen etuja on aiemmin käytetty lähinnä Siipimutterin mainoksina. Tällä hetkellä kerhomme jäsenmäärä lähentelee jo maagista 300 jäsentä ja
olemme tapahtumillamme tehneet itsestämme kiinnostavan ja näkyvän kumppanin. Näin myös kannatusjäsenmäärämme
lähentelee jo kymmentä. Tässä lehdessä toimintaansa esittelevät: 9xx-Garage, STC Rent (STC Car Center), Kumipallo4000
ja Classic Motor Show (RLO Events Oy). Näiden kaikkien juttujen osuminen vuoden ensimmäiseen numeroon kertoo myös
siitä että kannatusjäsenemme haluavat herätellä jäseniämme talviunilta lähestyvään ajokauteen. Usealla kannatusjäsenellämme onkin heti kesän alkuun jäsenillemme sopivaa toimintaa, joten vasta kesäkuussa ilmestyvä seuraava lehti olisi juttuun huonommin sopiva.
Juha Partanen lähetti lehteen jälleen upean jutun Alfa Romeo -museon vierailusta, upeiden kuvien kera. Voimme jälleen myös
hämmästellä Juhan hienoa autohistorian tietämystä. Näitä juttuja on ilo lukea! Juha on luvannut kirjoittaa pari muutakin juttua tämän vuoden lehtiin, joten seuraavissa numeroissa varmasti lisää. Kiitokset muista jutuista Arttu Toivoselle (9xx-Garage), Hannu Lehmussaari (STC Rent ja Kumipallo4000) ja Johanna Jäminki & RLO Events (Classic Motor Show).
Last but not least…. Kerhomme Vuosikokous lähestyy kovaa vauhtia ja on muutaman päivän päässä tämän lehden ilmestyessä. Kiitokset tässä yhteydessä Kaitsulle ensimmäisestä puheenjohtajavuodesta ja koko hallitukselle upeasta fiiliksestä
kokouksissa !
Tulkaa kaikki joukolla paikalle ! Kutsu löytyy tästä lehdestä, vielä muistutuksena.

Kansikuva: De Tomaso Pantera ohjaamo
Jouni Vierimaa

Upeaa urheiluautokesää ja ajokelejä odottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
Varapuheenjohtaja ja päätoimittaja
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Sports Car Club of Helsinki ry
Sääntömääräinen vuosikokous lauantaina
16.3.2019 klo 11:00
Allun Grilli, Vantaa
Esityslistalla kerhon sääntömääräiset asiat mm. hallituksen valinta ja liittymisja jäsenmaksujen suuruudet. Lisäksi keskustelemme vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta.
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenistölle sähköpostilla. Olethan ilmoittanut kerholle toimivan sähköpostiosoitteen. Voit päivittää jäsentietosi kerhon sivuilla: www.scch.fi/kerholaisille/tietojen-paivitys. Siellä voit kätevästi päivittää myös autotietosi.

Olethan maksanut SccH:n jäsenmaksun 2019? Vielä ehdit:
Tilin n:ro: FI83 8000 1170 3020 39
Maksun saaja: Sports Car Club of Helsinki
Maksun määrä: 40 €
Viite: 1070 (lisää tarvittaessa nollia eteen eli alkuun, ellei pankkisi muuten
hyväksy viitettä)
Mikäli maksu menee muulta kuin omalla nimelläsi olevalta tililtä niin älä käytä viitettä vaan kirjoita viestiin maksetun jäsenen nimi.

Puheenjohtajan palsta
Lunta on tuiskunnut reilunlaisesti ja sitä on pukattu kolalla, niin,
että nyt alkaisi pikkuhiljaa riittämään. Väkisinkin tässä on tullut viime kesän kauniit ilmat mieleen ja sitä kautta lämpimänä kutsuvat
mutkatiet.
Tämäkin kausi on minulla alkanut perinteisellä tavalla, eli Helsingin
motskarinäyttelyllä, se on mielestäni ensimmäinen toivon pilkahdus tässä talven keskellä. Seuraavana agendalla on sitten pääsiäisen American car show. Siellä kerhollamme on sitten kuuden auton
parkkiruutu varattuna. Tarkoituksemme olisi saada sinne mahdollisimman komiat eri merkkiset kulkupelit edustamaan kerhoamme.
Pääsiäinen on tänä vuonna sen verran myöhäisessä ajankohdassa,
että ajokausikin on jo alkanut, ainakin minulla.
Lunta pukatessa olen ajatellut hiljaa mielessäni myös harrastustamme noin laajemmalla tasolla; urheiluautolla ajamista ja sen omistamista. Ajaminen on kyllä
se mihin auton omistaminen tähtää; auton suorituskyvystä nauttiminen ja tuntuma sen alustan
kautta tiehen. Omistaminen on se toinen asia. Rahaa palaa paljon yleensä jo ostohetkellä; on
sitten kyseessä klassikko tai uudempi kulkupeli. Minulla ainakin urheiluauton hankinta on ollut
valinnan paikka, en ole ostanut ihan uutta käyttöautoa. Pistinkin panokset vanhaan gt-autoon.
Tämä on aiheuttanut ihmettelyä sellaisissa henkilöissä, jotka eivät minua tunne. Minut tuntevat
henkilöt tämän kyllä ymmärtävät. Vaimo on jossain kohtaa myös asiasta maininnut. Tästä valinnasta huolimatta perheemme käytössä on pari nykyaikaista vähäpäästöistä kulkupeliä käyttöautoina. Näillä sitten perhettä kuljettelemme ja bensaa pihistelemme. Vanhan gt-auton omistajana olen myös ympäristöasioita mietiskellyt. Olen tullut siihen tulokseen, että minua rokotetaan
sen verran erilaisilla autoiluun liittyvillä veroilla, että voin hyvillä mielin autollani kurvailla. Toivon vain, että veroeuroni käytettäisiin ympäristön hyväksi. Teitäkin voisi kunnostaa hiukan innokkaammin. Ne alkavat olemaan mielestäni melko huonossa kunnossa.
Käyttöautojemme nykyaikaisista ominaisuuksista huolimatta mietin usein sitä, että pääsisin
ajamaan raaempaa kulkupeliäni. Siinä se stressi katoaa ja mieli virkistyy. Ainoa asia minkä kanssa pitää olla tarkkana, on vauhdin salakavala lisääntyminen ja virkavallan paikalla olo teidemme
varsilla. Asun tässä Helsingin kupeessa ja parhaana aamuna työmatkallani on ollut kolme valvontayksikköä, ja siihen peltilaatikot päälle. Kyllä tässä olonsa tuntee turvalliseksi.
Lunta taas näyttää tulevan, mutta hei! Päivät on kuitenkin pidentyneet, kyllä tämä tästä. Taidanpa mennä Tebskulle kahvittelemaan ja tapaamaan kerhomme muita jäseniä. Samanhenkisessä
seurassa se mieli virkistyy. Saapahan puhella moottoreista, autojen äänistä, bensan kulutuksesta ja hevosvoimista ilman, että saa paheksuvia katseita.
Urheiluautoterveisin,
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH
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9xx-Garage –
Porschemiehen asialla
Teksti: Arttu Toivonen
Kuvat: 9xx-Garage

Korjaamohalli

mallekin ensimmäinen autokorjaamo. Suurimmat
haasteet ovat liittyneet sellaiseen taustatyöhön,
ei oikeastaan suoraan autojen korjaamiseen. Esimerkiksi että millainen kalenteriohjelma hankitaan
huoltotöiden aikatauluttamiseen”, Teemu summaa.

Helsingin Konalassa, vanhassa punatiilisessä korjaamorakennuksessa tehdään taikoja eteläsaksalaisille
urheiluautoille. Millainen yritys on 9XX-Garage?
Vähintään ne SccH:laiset joiden tallista löytyy Porsche,
lienevät varmasti jo kuulleet 9xx- Garagesta. LuoteisHelsinkiin joulukuussa 2017 avatussa erikoiskorjaamossa hoituvat tänä päivänä kaiken kokoiset huolto- ja korjausoperaatiot Porscheihin, sekä uusiin että
vanhoihin. Vierekkäin nostureilla on juuri jutuntekohetkellä 1980-luvun kultakaudesta myös värinsä puolesta muistuttava 944 Porschen omalla 3,0-litraisella
rivinelosella ja viereisellä puolestaan aivan ensimmäisiä Suomeen aikanaan saapuneita Panamera Turboja.

tä, vaikkakin pienen virnistyksen maustamana:
”moottorin irrotus”. Antti Linkosalo, 9xx-Garagen
toimitusjohtaja ja mies legendaarisen 9xx-Partsin takana tosin tarkentaa, että takamoottorisissa
Porscheissa kaikki yhtään suuremmat huoltotoimenpiteet on helpointa tehdä voimapaketti irrotettuna: ”Kori tulee sen verran moottorin päälle”.
Moottori ja vaihteisto irrotettuna 911:seen kannattaa tehdä paljon muutakin kuin vain akuutisti
suunnitellut toimenpiteet: rahaa säästyy vastaisuudessa kun kuluvien ja sellaiseksi tarkoitettujen
osien vaihdot hoidetaan samalla kierroksella. Ajokaudella kuitenkin työ koostuu melkein pelkästään
perushuoltotöistä.

”Kolmesataatuhatta kilometriä ajettu”, toteaa Teemu Räty, toinen ”Garagen” omistajista Panamerasta. Auton yli 500-hevosvoimainen tuplaturbo-V8 vaihteistoineen ja akselistoineen pultataan irti suurempaa
huoltoa ja muutamaa korjaustoimenpidettä varten. Kysyttäessä eniten tehtävää korjaustoimenpidettä vastaus tulee mekaanikko-osastolta kuin apteekinhyllyl-

Voimansiirtopakettien irrotusta on vuoden mittaan
tehty jo melkoisen monta kertaa. Autoja on vuoden aikana kulkenut 9xx-Garagen ovista sisään ja
ulos yli 400 kappaletta. Miten miehet näkevät kuluneen vuoden? ”Onhan tämä ollut siinä mielessä
opettelua, että vaikka molemmat ovat Porschejen parissa tehneet töitä pitkään, on tämä kum-
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Jutun kirjoittaneen oma Porsche 996 Turbo oli viime vuoden lopulla saamassa hoitoa TipTronic S
– laatikossa ilmenneisiin öljyvuotoihin. Prosessia
ei aloitettu pahimman mahdollisen skenaarion levittämisellä asiakkaan eteen, vaan ensin kokeiltiin
vaihtaa helpoimmat tiivisteet, pestä laatikko ja todeta auttoiko se vuotoihin – ympäri askia pöllynneen öljyn seasta kun sitä alkuperäistä vuotokohtaa on vaikea havaita. Lopulta siinäkin jouduttiin

koko voimapaketti pudottamaan alas. Samalla tunsi kuitenkin koko ajan, että korjaamo kyllä kertoo löydöksistään. Ennakoivaakin huoltoa tehtiin, sillä moottorin olleessa telineessä ja irti autosta siihen on helppo
vaihtaa paljon sellaista halpaa ja pientä kuluvaa osaa,
jonka erikseen vaihtaminen sitten seuraavalla kerralla
olisi jälleen huomattavasti hintavampaa. Niinpä laatikon tiivisteiden ohella tulpat, puolat, hihnat, kaikki nesteet ja suodattimet vaihdettiin uusiin yhdessä uusien
ylävesiletkujen kanssa. Muutaman kympin hintaisten
kumiletkujen kanssa kun ei tässä yhteydessä kannata
säästellä moottorin ollessa jo alhaalla.
”Haluamme myös koko ajan oppia lisää siitä, miten
homma hoidetaan niin että asiakas lähtee tyytyväisenä
ovesta ulos. Tähän on pyritty kaikenlaisella avoimuu-

9xx-Parts tuotteita
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della tehtyjen huoltotoimenpiteiden suhteen
mutta myös sellaisilla pienillä jutuilla kuten
että autot pestään ennen kuin ne luovutetaan
asiakkaalle”, Räty sanoo.
”Meillä yritetään tehdä
vähän enemmän kuin
mitä tavallinen korjaamo
tekisi noissa tilanteissa.
Samoin korjaamon siisteys on meille ihan kaikki
kaikessa”. Tämä on helppo uskoa, sillä korjaamo
hohtaa oikeastaan enemmän valkoisena kuin perinteisen autokorjaamon öljyisen ruskeana.
Öljynvaihtojen lisäksi 9xx-Garagella hallitaan myös
haastavammat työt. ”Autojen rakentelu ja kaikenlainen upgreidaus näkyy meillä. Koko ajan ovesta tulee
sisään asiakkaita jotka haluavat parempia jarruja, turvakaaria, kuppipenkkejä. Näyttää siltä että jengi haluaa
rakentaa myös uudempia autoja, ja meillä voidaan tehdä paljon sellaisia modifikaatioita esimerkiksi ulkopuolisten tarviketoimittajien osilla, joita merkkihuollossa ei
voida autoon asentaa.”, Antti Linkosalo sanoo. Katse
kiertää tiskin ympäristössä: tuossa vihjataan että hurjia teholukemia Turbo-Porscheista ottavan Evolution

varaosia kuin mikään korjaamo voisi itse hyllyssä
pitää, ja sama toisin päin. Kun varaosaliikenne oli
jo valmiiksi merkittävää, oli korjaamo helppo perustaa osatuonnin ja –myynnin kylkeen. Jos jotain
ei löydy, saadaan lähes kaikkia varaosia jo seuraavaksi päiväksi jos niitä vain yleensä on olemassa”,
Linkosalo sanoo.
Teemun auton spoileri

IPD plenumi 997

Motorsportin palveluksia täältä ainakin saa – eikä
se ole ainoa kovan luokan viripaja, joiden osien ja
ohjelmistojen asennus onnistuu 9XX-Garagella.
Antti Linkosalon oma tausta on ennen Garagen
perustamistakin ollut Porscheissa. Toistakymmentä vuotta sitten Tuusulasta startannut viritys- ja
huolto-osia maahantuonut, sekä itse erikoisosia
kuten jarru- ja rattiadaptereita valmistanut 9xxParts toimii nykyään samoissa tiloissa korjaamon
kanssa. ”Myös 9xx-Parts on voimissaan ja kasvaa
koko ajan, mikä on tosi iso etu meille. Meillä löytyy
suoraan hyllystä paljon suurempi määrä huolto- ja

Porsche Panamera

Korjaamohalli
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Sensuelleja muotoja ja
raakaa voimaa
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

GTA Alfoja on esillä monessa sukupolvessa.

Alfa Romeolle tunnusomaiset sensuellit muodot ja punainen väri
ottavat tulijan vastaan jo museon ovelle vievässä katoksessa.

Kolme näkökulmaa
Alfa Romeon museo Aresessa on yksi mielenkiintoisimmista merkkimuseoista: se kertoo
intohimosta urheilullisiin henkilöautoihin, urheiluautoihin, kilpureihin ja prototyyppeihin.
Alfa Romeon merkissä on Milanon tunnukset ja sen
alareunassa luki aiemmin jopa kaupungin nimi, mutta tosiasiassa vuodesta 1963 lähtien Alfoja tehtiin
pienessä 20 000 asukkaan Aresessa, joka sijaitsee kaksitoista kilometriä Milanosta luoteeseen.
Tehdasalue näkyy Malpensan lentokentälle vievän,
Gallarateen ja Comolle haarautuvan Autostrada dei
Laghin itäpuolella Milanon pään alkumatkalla.
Aresen tehtaasta kasvoi 1920-30-lukujen vaihteessa valtiollistetun Alfa Romeon suurin tuotantolaitos. Merkin jouduttua osaksi Fiat-konsernia vuonna
1987 sen tuotanto Aresessa hiipui, niin että autojen valmistus siellä päättyi vuonna 2002 ja moottoreiden vuonna 2005. Nykyään Alfoja tehdään Fiat-Chryslerin Cassinon tehtaalla Rooman ja Napolin
puolivälissä.
Alfa Romeon museo sijaitsee silti edelleen Aresessa. Alkuperäinen museo, joka avattiin vuonna 1976,
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suljettiin jo vuonna 2009, mutta avattiin renovoituna vuodeksi 2010, jolloin Alfa Romeo täytti
sata vuotta. Museo suljettiin taas helmikuussa
2011 ja renovointi aloitettiin uudestaan. Projekti kuitenkin keskeytettiin 2013 ja se sai antaa tilaa uudelle museolle, joka avasi ovensa kesällä 2015.
Museoon mentäessä kannattaa muistaa, että
sen läheisyyteen avattiin pari vuotta sitten yksi
Italian suurimmista kauppakeskuksista, jonka
liikenne aiheuttaa ajoittain ruuhkaa autostradalta Areseen vievän A8/A9-liittymän rampeilla ja paikallisteillä. Silloin museota kannattaakin
lähestyä jostain muusta suunnasta.
Allekirjoittanut vieraili Alfa Romeon uudistuneessa museossa keväällä 2016.

Uusimistyö on ollut vaivan arvoista: uusi museo
tarjoaa kolmesta näkökulmasta – timeline, bellezza ja velocitá eli aikakausien virran, kauneuden ja vauhdin kautta – hienon läpileikkauksen
Alfa Romeon historiaan. Paitsi italialaisautojen
kehityksestä läpi vuosikymmenten, museo on
ennen kaikkea sensuellin muotojen juhlaa ja au-

toilla kilpailemisen intohimoa. Museossa on kaikkialla hyvin tilaa – jopa pelkistetyn puhdaslinjaisessa kahvilassa. Ainoastaan museon kauppa on
vaatimattomampi kuin olisi odottanut.

Uudessa kuusikerroksisessa museossa on näytteillä valikoima 250 autoa ja 150 moottoria käsittävästä
kokoelmasta, jossa on sekä tuotantoautoja vuodesta 1910 lähtien että kilpa-autoja merkin kunniakkaasta kisahistoriasta.
Autojen taustalla seinällä näkyvissä ruuduissa pyörii kyseisistä
Näytteillä on myös
Alfa Romeon malleista kertovia filmejä. Etualalla Alfa 15-HP Corsa,
alfamaisen huikeijota tehtiin sata kappaletta vuosina 1911-13.
ta prototyyppejä, joissa tunnetut
italialaiset koriräätälit on saaneet ilmentää taitojaan.
Varsinkin vanhoista autoista museossa pyörii filmejä
– samoin kisatapahtumista. Näin
museovierailu ei
rajoitu pelkästään
autojen katselemiseen.
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Alfa Romeon prototyyppi 40/60 HP
Castagna Aereodinamica vuodelta
1913 näyttää avaruusalukselta.
Koripaja Castagnan kreivi Marco
Ricottin toimeksiannosta luoma auto
pystyi 139 km/t huippunopeuteen.
Museossa oleva auto on 1970-luvulla
tehty replica.

Alfa Romeo 6 C 1750 Gran Sport vuodelta 1931 on yksi
aikansa legendaarisimpia urheilu- ja kilpa-autoja.

Nuvola-prototyypin voimanlähteenä on 2,5-litrainen, 304-hevosvoimainen, täysalumiininen pitkittäin sijoitettu V6-moottori. Taustalla
näkyvä limen värinen 33 Pininfarina Coupé Prototipo Speciale
vuodelta 1969 on Alfa Romeon silmää hiveleviä luomuksia.

Bertonen piirtämä Carabo on kaksilitraisella V8-koneella kulkeva prototyyppi, jonka ovet aukeavat kohti taivasta Lamborghinien tapaan.

Ainutlaatuisia protoja
Aresen museossa näkee autoja, joita on tehty vain
se näytteillä oleva yksi ainokainen kappale. Tällainen auto on esimerkiksi Alfa Romeo Nuvola vuodelta
1996, ylellinen 280 km/t kulkeva coupé. Nuvolaakin
huikeampi ilmestys on Carabo, jonka kuvan muistaa
koulupoikana nähneensä Tekniikan Maailmassa joskus 1960-luvun lopulla. Bertonen muotoilema kiilamainen prototyyppi oli yksi aikansa huikeimpia muotoilun ihmeitä, ja se on edelleen hätkähdyttävä näky.
Samaa kiilamaista perusilmettähän Bertone käytti
Ferrari 308 GT4:ssä, joka poikkeaa selvästi Pininfarinan toimistossa piirretyistä Ferrareista.
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Carabon moottorina on kaksilitrainen kevytmetallinen kuivasumppu-V8, jossa on neljä kannen
yläpuolista nokka-akselia, Spica-polttoaineensuihkutus, kaksi virranjakajaa ja kaksi tulppaa
sylinteriä kohden – Alfa Romeoissa myöhemmin
tunnetuksi tulleen Twin Spark -ajattelun tapaan.
Yksittäiskappaleisiin kuuluu myös 33 Pininfarina
Coupé Prototipo Speciale vuodelta 1969. Moottorina on Carabon tapaan kaksilitrainen V8, tehoa 245 hevosvoimaa.
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Keveitä vauhtihirviöitä

Lentäviä lautasia

Alfa Romeolle ominaisesti joukossa on
myös runsaasti kilpa-autoja merkin sadan
vuoden historian ajalta. Näytteillä on muun
muassa putkirakenteinen ja lasikuitukorinen, vain 670 kiloa painava Tipo 33 TT 12,
joka kulki kolmen litran 12-pyttyisen bokserin 500 hevosvoiman vauhdittamana yli
330 km/h. Kyseistä mallia tehtiin aikoinaan
kuusi kappaletta vuosina 1973-76 ja vuonna 1975 sillä voitettiin urheiluautojen viitosryhmän eli prototyyppien merkkimestaruus.

Alfa Romeolle on ominaista, että se kierrättää
merkin tunnusomaisia piirteitä. Esimerkiksi nyky-Alfoissa keulan sivussa oleva keulan rekisterikilven paikka on tuttu ratkaisu jo 1950-luvun
Giulietta Spiderista. Alfalla on kuitenkin siirretty kokonaisia muotoilukonseptejakin vuosikymmenistä toiseen. Esimerkiksi vuonna 2013
esitellyssä 8C Competizioneen perustuvassa
Disco Volantessa on selvää sukulaisuutta vuosina 1952-53 tehtyyn kokeelliseen 1900 C52 -urheilumalliin, joka tunnetaan sekin Disco Volantena eli lentävänä lautasena.

Vieläkin nopeampi malli on Tipo 33 SC 12
Turbo, jonka pieni 2134-kuutioinen 12-sylinterinen bokseri puhaltaa kahden KKK:n
ahtimen avulla 640 hevosvoimaa 11 000
kierroksella minuutissa. 770 kiloa painavan
auton huippunopeus on 352 km/t. Valmistusmäärä kaksi kappaletta.

Tipo 33 TT 12:n moottori on mielenkiintoinen näky:
12-sylinterinen kevytmetallibokseri alumiinista ja
magnesiumista, neljä venttiiliä sylinteriä kohden,
neljä kannen yläpuolista nokka-akselia. Lucaksen
epäsuora suihkutus, Dinoplexin elektroninen
sytytys. Tehoa koneesta irtoaa 500 hevosvoimaa
11 500 kierroksella minuutissa.

Museossa saa hyvän kuvan siitä, kuinka Alfa
Romeo on yksi parhaiten omaleimaisuutensa
kautta aikojen säilyttäneistä merkeistä.

Disco Volanten nimi merkitsee lentävää lautasta. Milanolaisen koritehtaan Carrozzeria
Touringin kanssa tehdyn auton muotoilussa
hyödynnettiin tuulitunnelia. Neljä autoa viidestä valmistuneesta on edelleen olemassa.
Museon auto on vuodelta 1952.

Alfa Romeon kisa-autojen sykähdyttävintä antia ovat 1960-70-lukujen ”kylpyammeet”.
Etualalla Tipo 33 SC 12 Turbo, jonka molemmista sylinteriryhmistä ahdettu bokseri on
tilavuudeltaan 12-sylinteriseksi todella pieni: 2134-kuutioinen.

Franco Scaglionen piirtämä Alfa Romeo 33 Stradale –prototyyppi on sävähdyttävä
katuversio Alfan 33 -kisa-autoista. Kaksilitrainen V8 ja 230 hevosvoimaa vievät alle
neljä metriä pitkää ja 700 kiloa painavaa autoa 260 km/t.
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Vuosimallin 1925 Alfa Romeo RL Super
Sportin konepellissä on maukkaita yksityiskohtia. Ne saivat reipasta kyytiä 130
km/t jo tuolloin kulkeneessa autossa.

Alfa Romeo 2000 Sportiva on
vuoden 1954 malliseksi autoksi
modernin näköinen ja huipputyylikäs.

Kilpureista on näkyvillä myös niiden rakenteita.
Kuvassa 3 P Tipo 159 ”Alfetta” vuodelta 1951.

”Lentävä mantovalainen”
Tazio Nuvolari on italialaisten
kaikkien aikojen suurin kilpa-ajaja.

Jos kiinnostusta riittää, pienoismallikokoelman
Alfa Romeoiden katseluun saa kulumaan aikaa
vaikka kuinka paljon.

Herrasmiehen nopea kulkuväline: Alfa Romeo 8 C 2900 B Lungo vuodelta 1938. Kahdella
kaasuttimella ja kahdella ahtimella varustetussa 2,9-litraisessa suorassa kasikoneessa on
tehoa 180 hevosvoimaa. Huippunopeus 175 km/t. Tuotantomäärä 10 autoa.
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KP4K18
Teksti: Hannu Lehmussaari
Kuvat: Kumipallo4000 – Sebastian Ratu, Janne Pappila
ja Hannu Lehmussaari

Kevään ensimmäinen Kumipalloreissu - SpringRun - lähti vauhdilla liikkeelle.

Siis mitä tuo kirjainyhdistelmä tarkoittaa?
Erästä maailman mahtavinta road tripiä tietenkin. Kumipallo4000 @2018 oli uusi vuosi uusin kujein Kumipallo4000-spektaakkelille. Alkuvuodesta julkaistiin video, jossa koko yhden
rallin konsepti laajennettiin moneksi tapahtumaksi. Toki pääpaino on edelleen itse päätapahtumalla, mutta nyt pitkin ajokautta oli ripoteltu muutakin mukavaa ajettavaa. Suuren
suosion (lue kysynnän) vuoksi Kumipallo4000
halusi tarjota uusille osallistujille mahdollisuuden päästä toimintaan mukaan, sillä vanhoilla
osallistujilla on jonkin sorttinen etuajo-oikeus,

kun ilmoittautuminen seuraavaan Kumipallo4000-ajeluun alkaa. Kun vanhat jäsenet
ovat saaneet aikansa tehdä päätöstä seuraavan reissun suhteen, menee ilmoittautuminen julkiseksi. Vuosi 2018 tarjosi monta
tapahtumaa yhden sijaan: SpringRun, Kumipallo4000, Jenkkipallo4000 ja lopuksi vielä
huikeat päättäjäiset kaudelle.

SpringRun4000:

Kumipallokausi alkoi äitienpäiväviikonloppuna Spring Run -tapahtumalla. Tämä nelipäiväinen taTallinnassa SpringRunin bensakrematoriot kokoontuivat
pahtuma
oli
laivareissun jälkeen patteri-autojen tankkauspisteen eteen.
alkulämmittelyä
kohti kesän päätapahtumaa ja
muita seikkailuja. Ja tietenkään
osallistujille ei
kerrottu muuta
kuin lähtöosoite, joka tyypillisesti aamu-uniselle oli aikaisin,
mutta ei liian aikaisin. Aamun
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tapaamispaikana oli Autoimperium Tuusulassa. Paikalla sitten jaettiin punaiset!!! t-paidat
vuoden 2018 värimaailman mukaisesti. Itse
reissu alkoi sitten räväkästi kiihdytyskilpailulla, jossa kiihdytettiin täysillä noin 200 jalkaa
suljetulla alueella ja sitten jarrutettiin täysillä.
Voittajan piti olla se, kuka saa parhaan nopeuden ja lyhimmän jarrutusmatkan. Valitettavasti jarrutusmatkojen mittaus meni pieleen, kun
kuskit eivät osanneet odottaa tarpeeksi kauan
mittamiestä.
Leikkimielisen kilpailun jälkeen karavaani suunnisti kohti satamaa ja laivaa, jolla pääsimme
Tallinnaan. Laivalla olimme Kumipallo4000hengen mukaan loungessa nauttimassa naposteltavaa hyvässä seurassamme. Spring
Runiin osallistui vain 13 autokuntaa, joten oli
hyvä mahdollisuus tutustua kaikkiin matkan aikana ja monelle se onnistuikin.
Etappikorttien saattelemana siirryimme kohti
etelää yli 30 asteen helteen hiostamina, ainakin niillä, joilla ei ollut ilmastointia. Ensimmäisenä päivänä sattui kenties matkan puhuttavin tapahtuma, kun yksi autokunta joutui
teknisten ongelmien uhriksi. Ollessamme Pärnussa paikallisella ostarilla ostamassa huikopalaa ilmoitti yksi autokunta WhatssApissa,

että auto hajosi, kun vaihteet katosi. Olivat onneksi päässeet läheiselle Nesteen huoltoasemalle. Parin tunnin korjausyritysten jälkeen tilattiin
hinausauto ja mitä teki autoton pariskunta? Liftasivat paikalla olleeseen BMW 850 perheautoon.
Näin matka jatkui kohti Riikaa.
Toisen päivän ajoetappi oli ajaa seuraavaan yöpaikkaan ja matkalla tehdä saunavihta.
Kolmannen päivän eka check point: N56 50 24
E25 38 12. Siinä riitti monelle ihmeteltävää, mutta navigaattori osasi, ainakin meillä. Ajettiin siis
keskelle korpea hakemaan seuraavaa etappikorttia maanmittaustornin juurelta, joka johdatti vanhaan yliopistokaupunkiin, Tarttoon. Siellä oli illallinen tarjolla keskiaikaisessa Gunpowder cellar
-ravintolassa.
Viimeisen matkapäivän kohdetta ei ollut vaikea arvata, mutta kuinka moni oli aiemmin kuullut Jöhvi-nimisestä kaupungista tai siellä olevasta Pere
Pizzeriasta? Taas meitä vietiin kohti tuntematonta,
kuten Kumipallo4000-henkeen kuuluukin.
Vihdoin pääsimme helteestä laivan ilmastoituun
loungeen. Tallinnan siluetin häipyessä horisonttiin alkoi kotimatka ja reissun päätös Suomenlahden toisella rannalla.

Autot parkkiin ja yhteisillalliselle SpringRunin toisena iltana.
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Vierailu Naulakallion
lastenkotiin:
Kesäkuun 16. päivä tarjoutui hyväntekeväisyystapahtuma Kumipallo4000:lle. Meille tarjottiin osallistumista hyväntekeväisyystapahtumaan Naulakallion lastenkodilla. Helppoa, tuo autosi ja ajeluta
lastenkodin asukkaita ja anna heille elämys, joka
jää mieleen. Paikalle saatiin tusinan verran autoja ja lauantaina Naulakallion ympäristö oli ihmeissään, mistä ja miksi moinen meteli. Mutta Mellunmäen Facebook-ryhmä peukutti, kun kuuli, mistä
oli kyse. Kiitokset erityisesti Maurille, joka uhrasi yhden takarengassatsin lasten miellyttämiseksi. Henkilökunta antoi niin hyvää positiivista palautetta, että ihan punastutti. Oltiin saatu liikkeelle
nekin, jotka normaalisti eivät huoneistaan poistu,
vaan varovasti kurkkivat ikkunanraosta. Hieno keikka, joka pitää ottaa uusiksi.

Concours d’Elegance 2018:
Varsinais-Suomen merkittävin autotapahtuma ei
ole täydellinen ilman Kumipallo4000:n läsnäoloa.
Alunperin tarkoitus oli lähteä SBC:ltä, mutta kun
SBC:tä ei ollut, niin suunnitelma muuttui ja Kumi-

pallo4000 osallistui Åboa Rally Storico -ajotapahtumaan Bembölen Kaffestugalta aloittaen ja Fiskarsissa pysähtyen. Pian Fiskarsin
jälkeen Kumipallo4000-osallistujien johtoauto, patteri-Bemari, lipsahti eri suuntaan kohti
mutkaisempia teitä kuin SccH:n vetämä pääletka päätyen kuitenkin Turkkuseen samalle
vanhalle Suurtorille Ravintola Pinellan kupeeseen samoihin aikoihin.
Suurtorilta Kumipallo4000 suunnisti Kakskertaan Harjattulan kartanolle viettämään perinteistä (jo toisen kerran) saunailtaa ja majoittuen kartanon tarjoamiin tiloihin.
Sunnuntaina Kumipallo4000 oli tavoilleen uskollisena reilusti näkyvillä omalla ”osastollaan” ja valitsi palkinnon arvoisen auton, jolle ojennettiin palkintopytty ja mahdollisuus
osallistua vuoden 2018 päätapahtumaan,
Graalin maljaan.

Kumipallo4000:
Vuoden odotetuin ajotapahtuma, jota kukaan
Kumipallo4000-henkinen ei halua jättää väliin. Tämä niin sanottu päätapahtuma on ol-

Kumipallo4000-tripin 1. päivän tavoite. 600 korkeuteen kivipolkua vaeltaen Preikestoleniin.

lut muutaman vuoden ajan
erittäin suosittu ja kysytty.
Kuudes Kumipallo4000 alkoi juuri niin avoimesti kuin
mahdollista. Autot rekkakuljetukseen viikkoa ennen lähtöä ja maanantaina HelsinkiVantaan lentokentälle ennen
aamiaispaikkojen aukeamista. Tällä kertaa ei ollut edes
aikaa nauttia aamiaista, sillä lento Norjaan oli melkein
lähdössä. Käsimatkatavarat (isot meni autossa aiemmin?) kantoon ja turvatarkastuksen kautta odottamaan pomppulentoa Oslon
kautta Stavangeriin, jossa autot olivat odottamassa kilometrinälkäisiä kuskeja.
Norja tarjoaa mutkateitä ylä- ja alamäkineen,
mutta ei autobahnoja tai -stradoja niille, jotka haluavat vain ajaa suoraan. Tällä kertaa kilometrejä oli vähemmän kuin aikaisemmilla
reissuilla, mutta sitäkin mahtavammat maisemat. Ylämäki, alamäki, yhdessä ja erikseen
kulkien. Lunta heinäkuussa ja huipuilla pakkasta. Ihan heti ei Alppien lisäksi tule moisia
mahdollisuuksia mieleen.

Seuraava näköalapaikka oli Dalsnibba.
Liki 1,5 km laivaa korkeammalla.

Ensimmäisenä päivänä noudimme autot parkkihallista ja suuntasimme vain muutaman kymmenen kilometrin päähän, että saisimme kiivetä
600 metriä ylöspäin neljän kilometrin matkalla.
Ja siellähän odotti Preikestolenia näköaloineen.
Alastulon jälkeen valuimme samalla vauhdilla
ensimmäiseen yöpaikkaan, jossa yhteisillallisen
jälkeen uni kutsui nopeasti.
Toisena päivänä pujottelimme ylä- ja alamäkiä
pitkin Kinsarvikiin. Lähtiessä meitä peloteltiin
Norjan hurjilla sakkorangaistuksilla yhdyskuntapalveluineen. Ei pelkoa, sillä meidänkin valitse-

Pakollinen perhepotretti Dalsnibballa.

20

Siipimutteri

Siipimutteri21
Siipimutteri
21

Päätösbileiden maisemakuva Ahvenanmaan
Havsviddenin illan alkaessa.

Alamäki ja 50 autoa aiheutti ruuhkan.

malla reitillä oli 80 km/h rajoitus, mutta kukaan ei
olisi voinut ajaa yli 50 km/h kuin muutaman sekunnin ajan. Olipahan mahtavat maisemat, joita ehti
ihastella ihan rauhassa.
Kolmannen päivän eka etappi johti johonkin Dalsnibba-nimiseen paikkaan. Taas ylä- ja alamäkiä
seuraillen, sekä lautalla vuonoja ylittäen pääsimme paikalle. WOW, mikä näköala puolentoista kilometrin korkeudesta alas ja sivuille. Yläpuolella
olivat lumipeitteiset vuoret ja alhaalla parin kilometrin päässä (linnuntietä) vuonon laiturissa oleva laiva. Kimppakuvien jälkeen alkoi alamäki, jonne
hävisi tämän autokunnan Bemarin M6:n vaihteiston toiminta. Siispä laskettelimme notkon pohjalle

ja siitä bussipysäkille liftaamaan. Puolentusinaa autoa pysähtyi auttamaan, mutta tuomio
oli tyly: liftaamaan. M6-Bemari lähti hinurilla
korjaamolle ja me muiden kyydeillä yöpaikalle
sopimaan seuraavien päivien kyydeistä.
Neljäntenä päivänä suuntana oli vauhdikasta
toimintaa, nimittäin kelkkailua Lillehammarin
olympialaisiin tehdyssä kelkkarännissä. Taisi olla
reissun vauhdikkain hetki, kun kiidimme yli 100
km/h neljän hengen kelkoissa betonirännissä.
Kumipallo4000-reissuihin kuuluu osapuilleen päivittäinen jekku. Tämän päivän jekku
oli McLarenilla ajelevan teamin tarjous: kos-

ka joutuivat vaihtamaan kuskia työkiireiden
vuoksi ja uusi kuskiparivaljakko olikin estynyt,
niin piti löytää vapaaehtoiset ajamaan McLaren Suomeen. Arvonnan jälkeen oli tarjolla kuusi kuskia ja ilmeet olivat aika apeita, kun
huomasivat tulleensa palkituksi vain Jeggupullolla, eivät ajokokemuksella.
Seuraavana aamuna etappikortti kertoi, että
Norjan alapää oli kaluttu. Parina aiempana
vuonna pohjois- ja keskiosat oli ajettu, niinpä Norja oli nähty ja koettu. Suuntana Sollentuna Tukkisaaren kupeessa. Liftarina olin
tyytyväinen, kun Teemu ja Marja halusivat
ajaa Måran kautta. Lisää vuoristoteitä M6:n
vaihduttua M3:een, mutta hauskaa meillä oli,
kunnes V8:sta tuli V7-moottori.

Sollentunasta kurvailimme yllättäen lauttarantaan, mutta emme menneet Suomen Turkuun,
vaan Maarianhaminaan sekoittamaan paikallisliikenteen. Noin 50 auton letka ajeli Maarianhaminan keskustan letkassa ristiin ja rastiin,
aiheuttaen jopa positiivisesti kirjoitetun jutun paikallisessa aviisissa. Kruisailun jälkeen siirryimme
niin lähelle pohjoisnapaa kun Affenanmaalla pääsee, eli Havsviddeniin, jossa oli sitten loppubileiden ja palkinnonjakojen aika.
Viimeinen matkapäivä olikin sitten siirtyminen
Suomen puolelle. Tultiin sitten kirjaimellisesti tukka putkella Turusta Stadiin katto alhaalla. WOW!

Appe palkittiin reissun kuumimmasta kärrystä. E30-kommapainen M3.

Reissun hurjimmat kyydit Lillehammarin kelkkamäessä. 120+ km/h ja 5 g-voimaa.

22

Siipimutteri

Siipimutteri23
Siipimutteri
23

Jenkkipallo4000 tutustui USS Alabaman
(BB-60) yhteydessä olevaan museoon.

Jenkkipallo4000:
Ehkä hienoin Kumipallo4000-reissu, mitä on järjestetty. Itsekin myönnän olevani kateellinen,
kun en voinut osallistua. Tämä seitsemän auton
ja 16 osallistujan reissu vei matkaajat Floridan
Evergladesilta New Orleansin kautta Grand Canyoniin ja Las Vegasiin, josta sääolosuhteiden
vuoksi karavaani eco boost-poniautoineen joutui siirtymään päivää aikaisemmin Franciscus
Assisilainen-nimisen munkin mukaan nimettyyn
Helsinkiä suurempaan kaupunkipahaseen Golden Gate-sillan kautta. Hyvä paikka pidellä sadetta, kunhan pysyy Market Streetin pohjoispuolella. Kaupunkikierros huipentui ”yllättäen”
Al Caponen ja muiden kovien kundien viimeiseen asuinsijaan, Alcatrazin vankilamuseoon,
josta kaikki kumipalloilijat vapautuivat mantereelle ilman kumiveneitä.
Jenkkipallo4000:sta saisi kirjoitettua helposti kirjan, mutta Facebookissa on videoita Kumipallo4000-sivustolla.

ei saa kutsua Saulin bileisiin, niin Kumipallo4000 varasi Suomenlinnasta oman bilepaikan, jonne saapui liki puolen sataa kumipallistia. Hyvää seuraa ja sapuskaa, sekä hyvää
sapuskaa ja seuraa. Ja höysteenä jonglöörit baarissa, naurattava stand-up-koomikko
ja omat hölmöt jutut. Mikä olisikaan parempi tapa lopettaa mahtava KP4K18? No se itsenäisyyspäivän upein ilotulitus tietenkin.
Näkyi Joensuuhun asti telkkarin avustuksella ja faija erehtyi luulemaan sitä ”viralliseksi” Saulin ilotulitukseksi. Ei, Kumipallo4000
osaa panna paremmaksi.
Mikä onkaan näyttävämpi tapa lopettaa
kausi kuin näkyä pöyhkeän näyttävästi?

Linnan juhlat:
Ennen kauden alkua oli luvattu, että
kausi monine tapahtumiseen ei pääty ”ei mihinkään”, vaan isoihin bileisiin. Koska oli arvattavissa, että kovinkaan moni Kumipallo4000-tyyppi
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Laihialaisen Eden kolikkojuttu sikseen,
mutta helikopterista näkee paremmin.

Cadillac Ranch

Kumipallo4000 vuonna 2019:
Mitä onkaan tulossa tuntemattoman suunnan lisäksi? Vuonna 2019 on vain yksi Kumipallo4000-tapahtuma, johon osallistuu
80 autokuntaa. Siten kyseessä on kuulemma maailman toiseksi suurin viikon mittainen ajotapahtuma. Tilaa on kuulema vielä muutamalle autokunnalle. Näin isoa
tapahtumaa ei yksinkertaisesti voi aloittaa salaa jossain, vaan lähtö tapahtuu
Helsingistä sunnuntaina 30.6. näyttävästi live-musiikin saattelemana. Ja 29.6. on
mahdollista nähdä iso joukko osallistujista Tuusulan Gustavelundissa SBC:llä, jossa
Kumipallo4000 on SccH:n kannatusjäsenenä ”esiintymisvuorossa”. Seuraa medioita.
www.facebook.com/Kumipallo4000/ ja
www.kumipallo4000.com/ ovat ajan
hermolla.

Itsenäisyyspäivän näyttävin ilotulitus?
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Classic Motorshowssa
tarkastellaan urheiluautoja
suomalaisin silmin
Teksti: RLO Events, Johanna Jäminki
Kuvat: Riku Kaminen

oli pysäköitynä Jaguar, Allard tai Triumph
TR. Ei se jokapäiväinen näky ollut.

Tänä keväänä Classic Motorshown teemaosastolla perehdytään urheiluautoihin ja otetaan
selvää, mitä urheiluauto on suomalaisille merkinnyt. Näytteille asetettavien autojen valinta
synnyttää varmasti keskustelua sanan ”urheiluauto” perimmäisestä merkityksestä. Siinä yhteydessä muistettakoon, että lähtökohtana on
pidetty suomalaiseksi katsottua näkemystä aiheesta.
Urheiluauto tuli Suomeen hitaasti. Ei kuulunut
ennen sotia täkäläiseen katu- saati maantiemaisemaan Bugatti, eivät Alfa Romeon urheilulliset
mallit, eipä edes juuri hinnaltaan kohtuullisempi
MG. Nimityksensä mukaisesti urheiluauto yhdistettiin ennen kaikkea autourheiluun. Suomalaisten kilpailukalustosta kovimmat olivat yleensä
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omatekoisia, mutta poikkeuksiakin löytyi,
kuten KA Ebbin Mercedes Benz SSK. Eksoottisia laitteita pääsi näkemään – ja kuulemaan – Eläintarhanajoissa, josta vakiintui
vuotuinen suurtapahtuma.
Kun uusia autoja jälleen sodan jälkeen alkoi
saapua maahan, pääsivät jotkut etuoikeutetut tai muuten neuvokkaat 1950-luvulla käsiksi urheiluautoihinkin. Harvoin niitä edelleenkään näkyi muualla kuin ”Eltsussa” tai
maakunnan ravirata- ja mäkikisoissa, mutta
rekisteriin päätyi kuitenkin useita eri merkkisiä, ja SPJ Keinäsen tai Leo I. Mattilan kaltaiset yritteliäät yksilöt saattoivat käyttää
sellaista siviiliajoissaankin. Pikkupojat kyllä
kerääntyivät ihailemaan, jos kadun varteen

1960-luvun mittaan yhteydet ”suureen
maailmaan” vilkastuivat, ilman internetiäkin. Tietysti Suomen sijainti kaukana Euroopan koilliskolkassa teki yhteydenpidon
vähän vaikeammaksi, mutta tietoisuus maailmanmenosta terävöityi varsinkin television yleistyessä. Jos joku urheiluautotyyppi
aikaisemmin oli tullut tutuksi vain Pauligin
kahvipakettien kuvasarjan kautta, saattoi
niitä nyt nähdä liikkuvassa kuvassa joka kulmaltaan, kun ulkomaisten TV-sarjojen sankarit usein ajelivat sellaisella. ”Valtatie 66”,
”Pyhimys” ja sen jatke ”Pyhimyksiä ja veijareita”, ”Kostajat” sekä monet muut suosikit
tarjosivat tehokkaan näyteikkunan urheiluautoille. Isolla kankaalla James Bond ikonisoi Aston Martinin.

teen. Viimeksi mainittu oli harvinaisuus, jolle ei
edes listattu hintaa; edullisin joukosta oli vähän
Saab 96:ta kalliimpi Austin-Healey Sprite. TM
nosti esiin urheiluautolle ominaisia piirteitä, kuten pinnapyörät, rättikatto ja puukehäinen ratti, muistuttaen kuitenkin, ettei mikään niistä ole
välttämätön edellytys tuohon lajityyppiin kuulumiselle. Kyseisen numeron kansikuvana komeili
muuten siipimutteri!
Urheiluauton voi joka tapauksessa sanoa täällä selvästi yleistyneen 60-luvun kuluessa. Ainakaan pääkaupunkiseudulla ei enää pää välttä-

Kadunmiehelle urheiluauto oli kaikesta huolimatta yhä etäinen unelma. Se korostui
myös Tekniikan Maailman 1964 julkaisemassa vertailuartikkelissa, johon saatiin haalittua 12 eri mallia, Volvo P 1800:sta Lotus Eli-
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mättä kääntynyt, jos vastaan tuli Porsche, MGB
tai Triumph Spitfire. Silti urheiluauto toki auttoi erottumaan massasta ja niitä alkoi ilmestyä
Spede Pasasen kaltaisten julkkisten käsiin.
Seuraava vuosikymmen energiakriiseineen näytti sitten jossain vaiheessa tyrehdyttävän uusien
urheiluautojen maahantuonnin lähes kokonaan.
Taantuma oli sentään ohimenevä ja 1980-luku
toikin mm. uusien ansaintamallien myötä kokonaan uudet mahdollisuudet niiden hankintaan.
80-luvulla muuttunut mentaliteetti myös monissa tapauksissa pyyhki perisuomalaisena pidetyn häveliäisyyden erikoisen auton omistamisen tieltä. Maahan saapui entistä kalliimpia ja
suorituskykyisempiä urheiluautoja, mutta verotusmuutoksen ansiosta tästedes vanhempiakin
klassikoita. Niistä alettiin puhua harrasteautoina uudessa merkityksessä. Enää harrastaminen
ei välttämättä tarkoittanut auton ajoa sen suorituskyvyn äärirajoilla, vaan tietynlaista esineen
palvontaa: entisöintiä, huolenpitoa ja vaalintaa,
mihin sisältyi kulttuurisiakin piirteitä.

melkein minkälaisen urheiluauton tahansa.
Enää ei ollut tavatonta kohdata tien päällä Ferraria tai edes Lamborghinia, Corvettesta puhumattakaan. Joka merkille löytyi
harrastajansa. Jos ei omalle suosikille ollut
olemassa merkkikerhoa, saattoi hengenheimolaisiin aina löytää yhteyden jonkun laajempialaisen kerhon puitteissa.
Kevään tullen klassikkoautoharrastajat voivat jälleen kaivaa rakkaudella huolletut aarteensa tallista ja suunnata Lahteen vapun
jälkeisenä viikonloppuna tutustumaan tarkemmin urheiluautohistoriaan. Teemaosaston kaunottaret eivät taatusti jätä ketään
kylmäksi!

Tätä kautta tultiin tilanteeseen, jossa suomalaisomistuksesta saattoi ennen pitkää löytää
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STC Rent - vuokraa unelma
ja auto hetkeksi
Teksti: Hannu Lehmussaari
Kuvat: Robert/ STC Car Center
Jokaisella urheiluautoista kiinnostuneella on se
jokin unelma-auto, jonka on pikkupojasta tai -tytöstä asti halunnut itselleen, tai edes ajaa sitä.
Itselläni SE on ollut Lamborghini Miura jostain
70-luvun alusta, kun sain vihreän MatchboxMiuran. Silloin ajattelin, että isona ostaisin oikean Miuran, kaikkien superautojen äidin. Valitettavasti kannaltani Miuran hinnat ovat kehittyneet
nopeammin ylöspäin kuin perusinsinöörin palkka. Olen sentään päässyt isona koskettelemaan
Miuraa Concours d’Elegancessa, mutta niin kaukana ollaan pikkupojan tavoitteesta, että pitänee
toivoa päävoittoa Lotosta tai vastaavasta. Unelmia ja tavoitteita pitää olla, vaikka Miuran osalta
taitaa olla hinnassa vain miljoonan euron tai kahden puute taskurahoissa. Mutta jos elämässä ei
ole unelmia, niin voi olla aika tylsä elämä.
Harvalle autohullulle tai erikoisista autoista kiinnostuneelle avautuu edes mahdollisuus päästä
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superauton kyytiin, jollei satu tuntemaan sellaisen omistajaa. SccH:ssa on sentään mahdollisuus päästä näkemään ja joskus jopa kokemaan superauton fiilis, jopa radalla. Kiitos
siitä niille SccH:n jäsenille, jotka ovat kyydittäneet muita ratapäivillä tai muissa tapahtumissa! Mutta valitettavan suurelle osalle superauton lähellekin pääseminen on jo elämää
suurempi kokemus; saati että pääsisi koskemaan tai jopa istumaan.
SccH:n kannatusjäsenen, STC Car Centerin
(www.stccarcenter.fi) sisaryhtiö STC Rent
(www.stcrent.fi) mahdollistaa superautolla ajamisen unelman toteutumisen inhimillisesti ymmärrettävään hintaan, joka on vain
promillen tai kaksi sellaisen myyntihinnasta.
Ei tarvitse kaivaa taskunpohjia tyhjiksi pohjamutia myöden, vaan unelman voi toteuttaa vuokraamalla superauton hetkeksi alle.

Vai miltä tuntuisi toteuttaa unelma 349 euron tuntihintaan, kun alle saa reilusti yli sadantuhannen euron avo-Lamborghinin? Jos
349 euroa tai kokonainen tunti on liikaa,
niin auton saa puoleksi- tai varttitunniksikin.
Vartti alle satasella (99 Eur) tai puolituntinen 190 eurolla voisi olla hyvä yllätys tutulle
tai itsensä hemmottelu, ja lapsuuden unelmien toteutus? Täysiverisellä superautolla saat hienon menofiiliksen ja varmasti ikimuistoisen kokemuksen. Eräs firma palkitsi
työntekijänsä puolituntisella Gallardon ratissa. Mitä kaverille olisi jäänyt kerrottavaa jälkipolville, jos olisi saanut vastaavan 190 euroa veroilla kevennettynä? Todennäköisesti
tuo summa palkkabonuksena unohtuisi nopeammin kuin kokemus Gallardon koeajosta. Superautolla ajo on jotain sellaista, mistä moni vain haaveilee ja aniharva pääsee
sen kokemaan.
Mitä sillä rahalla sitten saa? Vuodenajasta
riippuen autot vaihtelevat. Elokuussa 2018
toimintansa aloittanut vuokraamo tarjosi
Lamborghini Gallardon, joka pääsiäistipun
keltaisena avoautona ja äkäisellä äänimaailmalla varustettuna ei jätä päitä kääntämättä
kaupungilla tai maantiellä. Yhtään huonom-

maksi ei jäänyt valkoinen Audi R8 Spyder, jota
vauhdittaa Lambon kanssa samansukuinen V10moottori brutaaleine äänineen.
Mitähän muuta kivaa ensi kesä tuo tarjolle?
STC:n myyntihallissa on monta mielenkiintoista
menopeliä, joista moni yltää tuonne unelma-autojen joukkoon. Ja jos autot eivät riitä, niin tarjolla on myös upeita kaksipyöräisiä, joita kukaan ei
voi olla huomaamatta. Kesän 2019 konsepti on
vielä kehitteillä, mutta tarjolla on vain mieleenpainuvia ajoelämyksiä. Seuratkaa siis nettisivuja, www.stcrent.fi ja pysykää kuulolla.
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SccH Autokalenteri 2020
– Kuvia tarvitaan !
SccH:n hallitus on päättänyt julkaista kerholaisille seinäkalenterin, jossa esitellään kerholaisten autoja. Kalenteria varten tarvitsemme hyvälaatuisia valokuvia
jäseniltä. Ohjeet kuvista ja niiden ottamisesta alla olevassa listassa.
Autojen rekisterikilvet peitetään SccH- tekstillä kuvankäsittelyn yhteydessä, jos
tämä tunnistetieto on kuvassa näkyvillä.
• Valokuvien tulee olla jäsenen itse ottamia tai kuvaajalta tulee olla lupa kuvan
julkaisuun
• Kuvan mukaan tulee liittää kuvaajan nimi, kuvauspaikka, -aika ja auton
tyyppimerkintä
• Kuvaaja/jäsen luovuttaa kuvan julkaisuoikeudet vastikkeetta kerhon käyttöön
tätä kalenteria ja mahdollista SccH:n omilla nettisivuilla julkaisua varten
• Mikäli kuvissa esiintyy tunnistettavia henkilöitä, pitää jokaiselta henkilöltä
saada lupa kuvan julkaisuun. Toivomme kuitenkin ettei kuvissa ole henkilöitä.
• Kuvassa olisi kiva olla myös jonkinlainen mielenkiintoinen tausta tai tilanne.
Pelkkä pihalla otettu kuva koko autosta ei välttämättä ole mielenkiintoinen.
• Ota kuva mielellään ulkona luonnonvalossa. Sisätilojen keinovalo ja kameran
salama vääristävät helposti auton värejä!
• Kuvia saa mielellään rajata kuvausvaiheessa, ja myös auton osasta tai
yksityiskohdasta otettu kuva saattaa olla kiinnostava (s.34 muutamia
mallikuvia mielenkiintoisista kuvakulmista)
• Kuvia ei kuitenkaan saa itse jälkikäsitellä tai rajata, jollet ole valokuvausalan
ammattilainen
• Kuvia voidaan rajata ja käsitellä kalenterin tekovaiheessa, joten kalenterissa
julkaistu kuva ei välttämättä ole sama kuin jäsenen lähettämä kuva
• Kuvien tiedostokokoa ei saa pienentää. Lähetä kuva sellaisena kuin otat sen.
• Katso ettei tietokoneesi pienennä kuvia tallennusvaiheessa!
• Normaali kännykkäkameran täydellä resoluutiolla otettu kuva riittää julkaisuun
• Kuvan riittävä koko on minimissään noin: 3000 x 2000 pixeliä ja 2-3 Mt
Kuvat tulisi lähettää mielellään 31.5.2019 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen: info@scch.fi
Mikäli saamme riittävästi hyviä kuvia ajoissa, voimme julkaista vuoden
2020 kalenterin jo kesällä 2019 ja jäsenet voivat ostaa sitä jo tulevan kesän tapahtumissa.
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Mallikuvia:

Tervetuloa uudet SccH:n jäsenet !
(Tiedot ilmoitettu uuden henkilösuojalain GDPR:n
puitteissa. Autothan meitä kiinnostaa eniten!
Emme siis loukkaa näin kenenkään yksityisyyttä.)
Magnus
Kim
Juhana
Antti
Ari
Tuomas
Mika
Erik
Esko
Mika
Ari
Hannu
Mika
Hannu
Mauri
Pekka
Kari
Mika
Sakari
Miika
Jouko
Ville
Samu
Janne
Tomi
Heikki
Mika
Mika
Mika
Harri
Antti
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BMW i8
Porsche 911 (997) 4S
Maserati GT
Smart Roadster
Panther kallista
Caterham 7
Lotus Esprit S2
Lotus Exige 260 S
Jaguar E type 2+2
Caterham Super Seven
Porsche Boxster 2.7
Jaguar XK8
Studebaker Avanti
Mazda MX-5
Pilgrim Sumo Cobra V6 2.8
BMW, Z4 coupe 3,0si
Jaguar XKR
Porsche Boxster S
Vauxhall VX220 SC
Audi R8
Maserati 4200 coupe campiocorsa
Corvette Z06
McLaren 720s
Porsche 911 Turbo
Jaguar, XKR 100 Convertible
Austin Healey 3000 mk3
Maserati Coupé 4200 Cambiocorsa
Porsche 944 Turbo
BMW Z4
BMW Z4
Corvette Stingray
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SUURI SUOMALAINEN
KLASSIKKOAJONEUVONÄYTTELY

TEEMAOSASTOT
URHEILUAUTOT
SPORTTIPYÖRÄT

AUTOJA, MOOTTORIPYÖRIÄ, MOOTTORIKELKKOJA, MOPOJA, TYÖKONEITA, TRAKTOREITA, RASKASTA KALUSTOA, PIENOISMALLEJA,
MERKKIKERHOJA, KAUPPIAITA, KUNNOSTAJIA, ASIANTUNTIJOITA,
OHJEISOHJELMAA JA PALJON MUUTA!

LAHDEN MESSUKESKUS
Liput

19 €

Avoinna

la 4.5. klo 9-17
su 5.5. klo 10-17

alle 12 v. veloituksetta aikuisen seurassa

motonet

