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Siipimutteri pääkirjoitus 2/2019
Kesäkausi on tämän lehden ilmestyessä käsillä kaikilla mittareilla mitattuna. Koulut ovat jo tältä
lukuvuodelta päättyneet ja kesän ensimmäiset hellekelit on koettu ulkona. Se meille urheiluautoilijoille tärkeä asia kesässä ovat suotuisat ajokelit. Niitä on tähän mennessä ollut jo runsaasti huhtikuun lopusta lähtien. Kevät ja alkukesä ovat olleet myös melko lämpimiä, eikä vesisateita ole
paljon Suomen etelärannikolla nähty. Kesää ei kannata sään puolesta maallikkona lähteä pidemmälle ennustelemaan, kun meteorologitkaan eivät uskaltaneet muutama päivä sitten sanoa, tuleeko Jäämereltä kylmä säärintama koko Suomen yli, vai etelästä kuuma rintama, joka pitää korkeapaineen edelleen Suomessa. No, nyt on edelleen lämmintä, mutta ei hellettä.
Tapahtumien suhteen kevät ja kesä korkattiin vauhdikkaasti vierailulla Speedhookedin tiloihin huhtikuussa (juttu tässä lehdessä), sekä hienoilla kerhon näyttelyosastoilla American Car Showssa
Messukeskuksessa Pääsiäisenä ja heti perään seuraavana viikonlopuna Lahden Classic MotorJouni Vierimaa
showssa, joista myös jutut tässä lehdessä. Molemmat näyttelyt olivat kerhollemme onnistuneita
ja esittelemämme autot saivat ansaittua huomiota ja kiinnostusta. American Car Showssa vierailleena ja päivän osastollamme päivystäneenä uskallan sanoa että tuo FHRA:n järjestämä ”jenkkiautotapahtuma” on viime
vuosina muuttanut kovasti suuntaansa. Järjestäjä on tietoisesti hakenut muutosta niin näyttelyssä esiteltäviin autoihin kun
messuvieraisiinkin. SccH sopii näyttävillä urheiluautoillaan hyvin tähän uuteen konseptiin, jossa on kaikille jotain nähtävää.
Pelkkien vanhojen jenkkiautojen harrastaminen on aika vahvasti ”ukkoutunut”, kuten on tainnut käydä myös klassisten urheiluautojen kanssa. Autoharrastajat eivät suinkaan ole vähentyneet, päinvastoin. Nyt vain nuorten harrastajien kiinnostuksen
kohteena ovat uudemmat autot, joissa on tehoa ja ajo-ominaisuuksia ihan vakiona, jopa enemmän kuin perinteisissä urheiluautoissa. Useimpia nuoria autoharrastajia kiinnostaa myös enemmän autolla ajaminen (ja kisaaminen), kun sen laittaminen
tallissa. Monet ostavat huolto- ja viristyspalvelut mielummin, kuin alkavat itse opettelemaan auton huoltoa ja rakentelua. Tämän trendin on helposti havainnut, kun katselee Cruising-illoissa, ja varsinkin SBC:ssä Gustavelundissa esillä olevaa kalustoa
ja niiden omistajia. Se kesän ensimmäinen SBC 25.5. oli muuten sateinen, mutta paikalla oli silti näyttävää kalustoa noin 5060 urheiluauton verran. Tästä hyvästä osallistujamäärästä on toki kiittäminen myös SBC:n perustajaa Arttu Toivosta, joka järjesti ensimmäisen SBC:n jatkoksi ajelutuksen Keski- ja Itä-Uudenmaan mutkateillä.
Tärkeä kesän merkki SccH:ssa on torstaisten kerhoiltojen (kahvitapaamisten) siirtyminen TB:n sisätiloista ulos terassille. Täksi
kesäksi päätimme siirtää tapaamiset aiempien kesien vakiopaikasta Haukilahden Mellstenistä Vantaalle Backaksen kartanon
kahvilaan. Vaikka Haukilahti on edelleen kesäkahvilana miljööltään ihan ylivoimainen, on siitä tullut jo muutama kesä sitten niin
suosittu, että urheiluautojen parkkiin saaminen on erittäin vaikeaa jopa arki-iltaisin. Näyttäisi siltä että kahvilan kävijämäärä on
viime kesän jälkeen kasvanut (lienee sen isomman terassin ansiosta) niin, että sitä kahvikuppia ja pikkupurtavaa saa jonottaa tiskiltä jopa 15-20 min. Backaksen kahvila on osoittanunut muutaman viikon kokemusten perusteella erittäin mukavaksi
ja viihtyisäksi paikaksi. Kahvilassa on terassin lisäksi sisätiloja kahdessa kerroksessa, joten myös sateen sattuessa siellä viihtyy. Sitä parkkitilaa on kahvilan pihalla hyvin ja rakennuksen takapuolella, hieman alempana pellolla on iso erillinen asfaltoitu
parkkikenttä. Tällä hetkellä kahvila sulkee arki-iltaisin ovensa klo21, joten se on hyvä huomioida, kun tulette paikalle. Olemme
keskustelleet ”jatkoajasta” kahvilan pitäjän kanssa. Sekin saattaa siis parantua lämpimien kesäiltojen myötä.
Tässä lehdessä jutut painottuvat vahvasti erilaisiin tapahtumiin. Kokonaan uutena tuttavuutena Siipimutterin lukijoille, mutta ei
varmasti monille jäsenille, Antti Vihavainen kirjoittaa tämän vuoden Mama’s Classics taitoajotapahtumasta. Mika Jantunen kirjoitti jutun vierailustaan Romans International luksusautoliikkeessä Lontoossa. Mika onnistui saamaan käyttöönsä myös upeita liikkeen ottamia autojen esittelykuvia jutun oheen, joten tässä tapauksessa kuvat puhukoon puolestaan. Partasen Juha kertoo meille jälleen hienoja tarinoita upeista autoista. Tällä kertaa Juha kirjoitti tunnelmista Classic Motor Showta edeltäneestä
toimittajien ajelutuksesta, jossa toimittajat saivat ennen näyttelyä tutustua ja koeajaa muutamaa Lahden näyttelyyn tulleista
urheiluautoista. Näyttelyn teemana olivat tällä kertaa juuri urheiluautot ja niiden historia Suomessa. Juha kirjoitti toisen jutun
myös itse näyttelystä. Isot Kiitokset upeista jutuista Juhalle! Kerhomestarimme Lehmussaaren Hantte raportoi Speedhooked
-kerhovierailusta ja SccH:n American Car Show -osastosta. Kiitokset jutuista Antille, Mikalle ja Hanttelle !
Tästä lehdestä löytyy myös kerhon Tapahtumakalenteri tällä hetkellä vahvistuneista ja suunnitelluista tapahtumista loppuvuodelle. Kaikki joukolla mukaan nauttimaan ja tapaamaan kerhon jäseniä ja muita urheiluautoharrastajia !

Kansikuva: Corvette C6 SBC:ssä
Jouni Vierimaa

Last but not least…. Lähettäkää edelleen autokuvia viime lehdessä mainostettuun SccH kalenteriin. Luntatkaa kuvausohjeet
edellisestä Siipimutterista. Kuvia tarvitaan vielä lisää.

Pitkää, kuumaa kesää ja ajokelejä toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Puheenjohtajan palsta
Hyvä autokerhomme jäsen. Nyt se
on sitten kesä pyörähtänyt täysillä
tajuntaamme ja viimeistään nyt täytyy saada haistaa kuumaa higwayta
ja mielellään sporttisella ajopelillä.
Kävimme vierailemassa Speedhookedissa Porvoossa ja täytyy todeta,
että tuossa paikassa on potentiaalia, kuulemme varmaan vielä heistä
ja heidän järjestämistä tapahtumista. Meillä on jo takana myös kevään
näyttelyhässäkät: American Car
Show oli menestys hienoine urheilu-/ gt- vaunuineen. Kattaus oli arvokkainta mitä Suomessa on mahdollisuus haalia kasaan. Osastomme
oli näyttävä ja kiitos Hannulle näyttelyn järjestysvastuusta. Autojen omistajat
myös ovat kiitoksensa ansainneet.
Toinen näyttely oli Lahden Classic Motorshow ja siellä oli neljä klassisempaa urheiluvaunua esillä. Minä rakentelin osaston ja roudailin tavarat Lahteen ja takaisin. Kaverina minulla oli Esa Manninen ja Tapani Koski. Kiitos vielä miehille ja
autojen omistajille! Näyttely oli myös onnistunut ja mieliin painuva. Molemmista näyttelyistä on juttua muualla lehdessä. Molemmissa näyttelyissä oli myös
osastoilla päivystäjiä ja kiitos vielä heillekin.
Kesällä on useita tapahtumia myös tulossa ja käytännössä niitä on joka viikko.
Torstai-kokoontumisemme on siirtynyt Backaksen kartanon kahvilaan ja sateen
sattuessa on kokoontuminen viereisellä Tammiston tebskulla, kätevää eikö. Toimituksen kommentti: Myös sateen sattuessa Backaksen kartanon kahvilassa on
runsaasti istumatilaa sisällä, joten ei tarvetta TB:lle kesäkaudella. Ensimmäinen
SBC on juuri tämän lehden ilmestyttyä ollut Gustavelundissa 25.5.2019. Saa
nähdä saadaanko 200 urheiluauton rajaa rikki. Toisaalla lehdessä on myös tietoa
muista tapahtumista. Seuraa myös meidän nettisivuja ja facebook saittia.
Nyt taidan lähteä taas pikku ajelulle/ kahvittelemaan, jonnekkin mukavaan paikkaan. Toivotaan, että kesä jatkuu kauniina ja nähkäämme tapahtumissa!
Urheiluautoterveisin,
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH
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SccH Tapahtumakalenteri 2019
• 15.6. Aboa Vetus Rally
Perinteinen Concours -ajelu Bembölen kahvituvalta Turun tuomiokirkon edustalle
mutkateitä pitkin.
• 16.6. Sportscar Concours d’Elegance
Harjattulan kartano, Kakskerta, Turku klo 10.00 – n. 16.00
• 21.6. Juhannusajelu 2019 Lautsian kartanoon
Oppaina mukana Timo Romberg ja Pertti Törni (kerhomestari Hantte apukuskina)
Lähtöpaikka: Gustavelund klo 17.00
Päättyy: Lautsian kartano, Hauho ennen klo 24.00
• 29.6. SBC Gustavelund
Vieraana Kumipallo4000 + Jaguar-kerho
• 6.7. Yksityiseen autokokoelmaan tutustuminen Koskenkorvassa,
Etelä-Pohjanmaalla
Lähtö klo 9.00 Keimolan Neste Itä
Kohde: Koskitie 16, Koskenkorva (yli 100 auton kokoelma)
Tarkoituksena järjestää halukkaille yöpyminen jossain sopivassa paikassa.
Tarkemmat tiedot kutsun mukana.
• 20.7. SBC Gustavelund
Vieraana 9xx Garage
• 10.8. SBC Gustavelund
Ei vierasta vielä
• 11.8. Ratapäivä (ajoharjoittelupäivä) Alastaron moottoriradalla
Rata varattuna klo 10.00-15.00
Ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla: Mika Jantunen
• 31.8. SBC Gustavelund
Vieraana Presco
• 14.9. Ajokauden päättäjäisjuhlat Gustavelundissa
Ohjelmassa mm. grillausta ja saunomista.
Järjestämme mahdollisesti ajelun ennen iltatapahtumaa.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
• Syys- lokakuun vaihde Perinteinen alamäkiajelukisa
Paikka: MCC Action, Påminne, Åminnefors
Tarkka aika vahvistetaan myöhemmin.
• Marraskuun lopussa Pernod Cup
Paikka:VM Karting Center, Vantaa
Tarkka aika vahvistetaan myöhemmin.
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roll-up-viiriä, pöytä, telttatuolit ja James Bond-figuuri Aston Martinin viereen. Miksi viedä huomiota pois autoista?

American Car Show 2019
Teksti: Hannu Lehmussaari
Kuvat: Hannu Lehmussaari ja Jouni Vierimaa

Lamboa muistuttava Tritium -urheiluauto naapuriosastolla
Viime vuonna FHRA esitti useamman kerran pyynnön,
että SccH osallistuisi taas American Car Show'hun.
Edellisen kerran SccH oli omalla osastolla 2015, josta historiankirjojen mukaan tuli FHRA:lta paljon positiivista palautetta ja toiveita tulla uudestaan. Samaan
aikaan Lahden Classic Motorshow esitti toiveen, että
SccH toisi taas autonsa näytteille.
Keskusteluissa syksyn aikana FHRA:n ja Classic Motorshown kanssa puheenjohtajamme Kai Luoma-aho
sopi perusraamit näyttelyiden kanssa ja päätettiin,
että SccH osallistuu keväällä 2019 sekä America Car
Show'hun että Lahden Classic Motorshow'hun. Jotta
kaikki ei jäisi yhdelle hoidettavaksi, annettiin ACS:n vetovastuu kerhomestarille.
Sitten alkoikin kaluston kerääminen. FHRA oli esittänyt taas toiveen, että toisimme näyttävän näköistä
kalustoa ja mahdollisesti suhteilla Ruotsista jopa Koenigseggejä ja muuta mukavaa. Päätimme kuitenkin
mennä omin voimin.
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Jäsenkysely sähköpostitse jakeluun ja parissa viikossa autolista alkoi hahmottua. Ensimmäinen arvaus kuuden auton setistä oli: Aston Martin DB9,
McLaren 720S, Corvette C6, Lamborghini Diablo,
ja joku silmiä hivelevä Ferrari ja Maserati. Koska
SccH:ssa on kuitenkin yli 50 Porschea, niin päätimme vaihtaa Maseratin näyttävään Porscheen.
Kyllä, jos FHRA oli taas pyytänyt näyttäviä urheiluautoja, niin päätimme tarjoilla parasta, mitä irti
saa pääsiäisenä. Loppumetreillä tuli vielä pientä
hienosäätöä, kun FHRA ilmoitti, ettei ole suotavaa
tuoda samoja autoja, jotka olivat olleet edellisvuonna näytillä. Corvette vaihtui siis Viperiin. Onneksi on varaa valita.

Torstaina rakennuspäivänä mattofirma teippasi
matot paikoilleen ja kerhomestari muutaman hallituksen jäsenen kanssa levitteli muun rekvisiitan.
Helppo homma, kun ei tarvinnut kontata ja aikaa
oli runsaasti. Puolen päivän aikaan vielä varmisteltiin Diablon omistajan kanssa sisäänajoreitti. Peukalot pyörivät tyhjää, kun odottelimme autoja, ja
sitten voisi sanoa, että ...vetti repesi, kun Diablon omistaja soitti ja sanoi, että auto ei starttaa
ja mitään ei voi tehdä (jälkeenpäin kävi ilmi, että
8-volttiseksi yön aikana heittäytynyt akku ei riitä). Päätimme taloudenhoitaja-Timon kanssa, että
mennään siis viidellä autolla. Hyvin pian ajauduimme (minä ja Timo) ristiriitaan sen suhteen, miten
autot uudelleensijoitellaan. Timo tuumasi, että olisipa se kuudes auto, joten tästä pomppaamme
aasinsillan avulla Nummisen kylälle Mäntsälään.
Marjo oli juuri tullut töistä kotiin aloittaakseen lomansa. Ja mikä voisikaan olla rentouttavampaa
kuin mennä lämpimään aurinkoon omalle terassille hyvän kirjan ja virvoittavan juoman kanssa en-

simmäisten muuttolintujen viserrellessä lähipuissa?
Mutta onneksi/valitettavaksi SccH:lla on kerhomestari, joka osaa pahimmillaan pilata parhaatkin idylliset
unelmat rentouttavista hetkistä. Jermun (se rumempi osapuoli tuosta parista) puhelin soi ja kerhomestari
kysyy, että onko se Musta Kissa vielä tarjolla näyttelyyn, kun Paholaishärkä ei suostu starttaamaan? "Venaa hetki", Jermu sanoi ja huusi terassille: "Lopeta se
sidukan lipittäminen, tuli autokeikka." Jermu lupasi tulla kahden auton voimin parissa tunnissa ja tulikin. Itselleni tuli paha mieli, kun funtsin Marjon kohtaloa: oli
juuri korkannut kuplajuoman ehtimättä edes kunnolla
maistaa sitä. Ja pari tuntia myöhemmin hän nautinnollisen rentoutumishetken sijaan oli Messuhallin karussa
betonikäytävässä pesemässä autoa. Olen siis ison kiitoksen velkaa, vaikka pyytelinkin anteeksi monta kertaa. Iso Kiitos Marjolle (ja Jermulle)!
Kun lupaus Jaguarista pelastajana oli selvä, niin lunta
tuli lisää tupaan: Petri soitti puoli kuuden aikaan, että
Porschesta oli kaasuläppä hajalla testerin mukaan,
eikä torstaina ennen pääsiäistä saa varaosaa mistään.
Tuli taas kylmä rinki, mutta Petri jatkoi, että on jo saanut trailerin ja tuo Porschen sillä. Kahdeksan aikaan illalla olivat kaikki kuusi autoa osastolla ja sitten alkoi

Kaikki kolme Ford GT-mallia yhdessä

FHRA tarjosi meille 13x15-metrisen osaston pääsisäänkäynniltä alas johtavan portaikon alapäässä. Loistava paikka, tai paraatipaikka, kuten joku
autonomistaja totesi. Mietimme osaston somistelua ja päätimme ottaa sen matalalla profiililla,
autoja lukuun ottamatta. Harmaa matto ja narut
ympärille pitämään lääppijät poissa. Pari SccH:n
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Corvette C2 Sting Ray - edelleen yksi kauneimmista Vetteistä
SccH:n osasto American Car Showssa

hienosäätö: riittävästi etäisyyttä naruista, ettei kukaan
voi kompastua tai kaataa narutolppaa autojen päälle. Pienen hieromisen jälkeen oli osasto valmis näyttelyyn. Pääsinpanhän ajamaan Ferrarilla ensimmäisen
kerran elämssäni, rahastonhoitaja-Timon mukaan ehkä
3 metriä kaikkine hieromisineen. Ja Timo ajoi McLarenilla vain puoli metriä. ;)
Mitä siis saimme kasaan? Noin 3670 unelmahevosvoimaa seuraavilla unelma-autoilla:
Aston Martin DB9, 450 hv
McLaren 720S, 720 hv
Dodge Viper SRT-10, 550 hv
Jaguar F-type R, 550 hv
Ferrari 812 Superfast, 800 hv
Porsche 911/996, 600 hv
Ja autojen yhteinen hintalappu on pitkälle yli puolentoista miljoonan euron, eli enemmän kuin perusinsinööri tienaa kolmessa vuosikymmenessä. Jos FHRA
pyysi "näyttäviä urheiluautoja", niin toive lienee toteu-
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tettu penkomalla kerholaisten ja yhteistyökumppaneiden autotalleja, sieltä SBC:n perustajan Arttu Toivosen mainitsemalta unelmaosastolta?
Perjantai, ensimmäinen näyttelypäivä ja Messuhalli oli täynnä tunnissa. Osaston paikka osoitti
hyvyytensä, koska pysähtyjiä oli niin paljon, että
valokuvaajilla oli ongelmia saada kuvia ilman edessä seisovia ihmisiä. Eikä ahdinkoa tai ruuhkaa helpottaneet naapurissa olevat silmämagneetit. USPartsin osastolla oli kolme Gulfin väreissä olevaa,
eri ikäkausien Ford GT:tä: 60-luvun GT40 replica
(Kosken Tapsan auto alle viikon varoitusajalla), GT
vm. 2005 ja vm. 2018 ja toisella naapuriosastolla
kaksi Shelby Cobraa. GT40 replica ja molemmat
Cobrat ovat SccH:n jäsenten autoja.

Se toinen ACS:ssa ollut SccH:n jäsenen
Shelby Cobra, omistajana Pietari Markko

FHRA:n ydintoimintaa esittelevä osasto kiihdytysautoineen

Lauantai, sama tilanne kuin perjantaina, lippujonoa
oli kuulema parkkihallille asti ja taas riitti tungosta
osaston ympärillä, välillä liiankin kanssa kuvaajien
kannalta, mutta ilman ongelmia.
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Sunnuntai olikin sitten hieman seesteisempi päivä. Yleisöä oli vähemmän ja meno leppoisampaa,
kun ei koko ajan tarvinnut olla vahtimassa, ettei
kukaan luvatta ylitä narua ja tule matolle. Lauantaina piti heittää pari luvatonta takaisin, kun eivät sanomansa mukaan ymmärtäneet narun merkitystä.
Onneksi meitä oli tarpeeksi vahtimassa kaluston
koskemattomuutta.
Naru ei ollut mikään ehdoton este, vaan osastolla
olleet päästivät halukkaita tarpeen mukaan poseeraamaan autojen viereen (ei saa koskea -kommentilla). Ylivoimaisesti suosituin ”selfie-kohde” oli James Bond -pahvifiguuri Aston Martinin vieressä.
Kymmeniä ihmisiä esitti kysymyksen, että saako
tulla Jamesin viereen ja valvotustihan jokainen kysyjä pääsikin. Mieleen jäi myös pikainen keskustelu, kun mies kuvasi kuvauksellista naista siten, että
nainen nojasi naruihin Fefen lähellä. Menin ja kysyin, että haluaisivatko kuvata naisen auton vieressä? "Mutta tässähän on tämä naru, jota ei voi ylittää." "Voi, koska minulla osastovastaavana on lupa
antaa lupa ylitykseen." Voi niitä iloisia ilmeitä, kun
SccH tarjosi ehkä elämänsä makeimmat kuvat heille. Tämänlaiset positiiviset tapahtumat lämmittävät

vanhan kerhomestarin pumppua. SccH ei ole ryppyotsainen, kaukaa kuvattava etäisyys, vaan tavallisille ihmisille elämyksiä tarjoava urheiluautokerho.

Kosken Tapsan GT40 replica US-Partsin osastolla

Lopuksi kerhomestarin kommentti osastojärjestelyistä. Itse olen roolini valinnut, mutta koskaan ei ole tarvinnut olla yksin. Hieman pelotti osaston purkaminen,
mutta turhaan tutisin lauantai-iltana, sillä sunnuntaina
oli matonrullaajia tarpeeksi. Erityisesti iso kiitos Wirkkalalan perheelle, jossa Pasi tiesi tilanteen (purkuvaiheen tunteen) ja olivat kolmen miehen (Pasi & Pojat)
voimin auttamassa ja rullaamassa mattoja jätesäkkeihin säilöön Lahden Classicia varten parin autonomistajan säestäessä. Osasto oli purettu reilusti alle
tunnin ilman hosumista kerhomestarin takakonttiin ja
Kosken Tapsan (Kiitos, Tapsa!) traileriin.
Loppujen lopuksi helppo nakki, vaikka neljä päivää
osastolla ilman ison miehen istumapaikkaa (ei kantti kestänyt mennä Jaguariin (muiden penkit liian kapeita?) lepäämään) vaatikin pari päivää palautumista.

Liina koittaa vampata Jamesin,
mutta jätkä säilyttää cooliutensa

FHRA kiitti kauniisti minua ja kysyi, että tulemmeko
2020? Millä kalustolla, kun unelmat on näytetty, vastasin? Jäsenpalaute puheenjohtajalle tai kerhomestarille.

Jaakko Pitkäjärven McLaren 720S

Luxury Collection Automobilesin tuoma Ferrari 812 Superfast
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Sitä näyttelyn Överiosastoa

Markku Korjan Dodge Viper

Nylundin Lefan Shelby Cobra
Se viime hetken pelastuksena
tullut Jaguar F-Type R ja taustalla
9xx-Partsin tuoma 911-996

Shelby Cobrat takaa

Sitä perinteistä, mutta
tyylikästä American
kalustoa
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Seksikäs Volkkari ja
muut kaunottaret
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

Nelosryhmän Mampe-AMG-versio Mercedes-Benz 450 SLC:stä oli yksi Classic Motorshown räyhäkkäimmistä autoista. Historiikkikisoihin rakennettu ja FIA-passitettu auto on näköispainos Clemenz Schickentanzin vuosina 1978-1980 käyttämästä
kilpurista. Viisilitraisesta V8-koneesta on puristettu tehoa noin 410 hevosvoimaa.

Urheiluautot olivat tänä vuonna Lahden Classic Motorshown teemana ja näyttelyn tähtenä loisti 1960-luvun alun Ferrari 250 GTE. Näyttelyn harvinaisin ja sikäli kiinnostavin auto
löytyi puolestaan omistajien helmistä koostuneelta osastolta.
Ferrari 250 GTE:stä tulee edelleen usein mieleen kansi Classic & Sporstcar –lehden alkutaipaleelta vuodelta 1984. Sen alalaidassa kaksi
harmaata autoa kiitää kohti lukijaa ja otsikko
kysyy, kumman vuosimallin 1960 auton ostaisit 4000 punnalla: Ferrari 250 GTE:n vai Aston
Martin DB4:n? Totta se on – nyt näyttelyiden
tähtinä loistavat klassikot olivat tuohon aikaan
uuden kansanauton hintaisia. Tänä päivänä
niin 250 GTE Ferrarit kuin DB4 Aston Martinit
ovat satojen tuhansien eurojen arvoisia.
Lahdessa esillä ollut Ferrari 250 GTE on erityisen kiinnostava yksilö, koska sen kerrotaan
olevan lehtikustantaja Olli Lyytikäisen aikoinaan omistama auto. Suomalaista autolehtihistoriaa tunteva katsoja tosin jää ihmettelemään auton vuosimallia 1963, sillä Lyytikäisen
250 GTE oli Tekniikan Maailman koeajossa ja
juttu siitä julkaistiin jo numerossa 12/1961.
Onko tieto auton vuosimallista väärä vai onko
Lyytikäisellä ollut kaksi samanlaista Ferraria?
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Kaksiosaisen artikkelin ”Suomen Ferrarit” jälkimmäisessä osassa, joka julkaistiin Mobilisti-lehdessä 3/1990, sen kirjoittaja Jyrki K. Talvitie kertoo TM:n tunnetun toimittajan Jussi Juurikkalan
muistaneen vielä tuohon aikaankin, kuinka hän kollegansa Erkki Paasikankaan kanssa painalsi Ferrarilla lähes kolmekymmentä vuotta aiemmin Turuntien
silloista Histan suoraa – nykyisen Histan suoran
vieressä Vanhalla Turuntiellä – yli 200 km/t nopeutta. Ajonautinto oli kuulemma ikimuistettava.
Lahdessa nähty 250 GTE pysyi Suomessa
1960-luvulta 2010-luvulle asti, jolloin Triangle Motor myi sen Alankomaissa toimivalle kauppiaalle,
mutta Ferrarin nykyinen omistaja onnistui viime
syksynä ostamaan auton takaisin Suomeen, mikä
on merkittävä kulttuuriteko.

Ihanaa elämää
Parhaan yhdistysosaston palkinnon Classic Motorshowssa sai Il Garage di Don Carlon rakentama

Fiat 1100 Turismo Veloce Trasformabilen erikoisuus on kääntyvä
kuljettajan istuin, joka helpottaa varsinkin naisten asettumista ratin
taakse 1950-luvulle tyypillisessä kapeassa hameessa.

La Dolce Vita. Fellinin elokuvan mukaan ihanaksi
elämäksi osastonsa nimennyt yhdistys on perustettu viime syksynä ja sen tavoitteena on vaalia
italialaista kulttuuria ja elämäntapaa nostalgisten
ajoneuvojen kautta.
Lahdessa osaston autona oli Fiat 1100 Tursimo
Veloce Trasformabile vuosimallia 1956, joka perustuu tekniikaltaan 1100 Salooniin mutta eroaa siitä urheilullisella korinmuotoilulla, kaksipaikkaisella
matkustamolla ja kaarevalla tuulilasilla.
Lahdessa nähtyä Trasformabilen ensimmäistä
versiota tehtiin 570 kappaletta vuosina 1955-56,
paranneltua 103-versiota 450 kappaletta 1956-57
ja 1200-versiota 2360 kappaletta 1957-59. Lahdessa nähty 103-versioinen Trasformabile 1100
myytiin alun perin New Yorkiin, josta se päätyi Hollannin kautta Suomeen.

Brasilian sportti
Yksi tämänvuotisen Lahden näyttelyn kiinnostavimmista urheiluautoista majaili Omistajien helmet -osastolla: vuosimallin 1973 Volkswagen SP2.
SP2 on Brasilian markkinoille suunniteltu ja Volkswagenin sikäläisillä tehtailla vuonna 1972-1976

valmistettu malli, jota tehtiin kaikkiaan 11 123
kappaletta. Suomeen tullut SP2 on tuotu tänne
Portugalista. CarThrottle.com on luonnehtinut
Etelä-Amerikan ulkopuolella harvoin nähtävää
SP2 Volkswagenia toteamuksella ”seksikkäin
urheiluauto josta et ole koskaan kuullut”.
Sama lähde pitää SP2:sta myös sievimpänä
koskaan tehtynä Volkswagenina. Yhtenä vaikuttajana auton ulkonäköön oli sen seitsemän hengen suunnittelutiimin naisjäsen Helga Leiding,
joka oli VW Brasilian silloisen johtajan vaimo.
Helga otettiin joukkoon mukaan tarkastelemaan
SP2:n designia, koska Rudolf Leiding halusi sen
viehättävän naisia. Yhdessä myöhemmässä
haastattelussa johtaja sanoikin rakentaneensa
SP2:n Helgalle ja kaikille muille leideille.
SP2 on rakennettu Volkswagenin Type III pohjalle ja vaikka sen käyttämä Volkkarin moottori on
porattu 1,7-litraiseksi, siinä on vain 75 hevosvoimaa. Siksi SP2:n suorituskyky ei auton keveydestä huolimatta vastaa sen ulkoista olemusta.
SP2 ei voittanut Lahden näyttelykävijöiden
keskuudessa järjestettyä äänestystä vaan heidän suosikikseen nousi vuosimallin 1966 retkeilyvarusteinen Volkswagen T1 Kastenwagen,
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ton runko, moottori ja vaihdelaatikko ovat kanta-autosta – tosin 20 vuoden takainen
myynti-ilmoitus Lahdessa esillä olleesta yksilöstä kertoo,
että niin sen moottori kuin kytkin ja jarrutkin ovat käyneet
läpi täydellisen kunnostuksen
– mutta korin ohella sisustus,
samoin kuin monet yksityiskohdat, kuten valot ja vanteet
on uusittu.
Ferrari-koneinen Fiat Dino Coupé on yksi kaikkien aikojen
Britanniassa Bentley Drikauneimpia autoja. Lahdessa oli esillä Juha Keinosen
entisöimä ensimmäisen tuotantovuoden 1967 yksilö, joka
vers Clubissa vaikuttanut Haron tuotu Jenkeistä Suomeen 1990-luvun alussa
ry Rose totesi jo 1960-luvulla,
että kahdenkymmenen vuoden ikään ehtineet Mark VI
jolla on retkeilty muun muassa Sodankylästä Sak- Bentleyt alkoivat tuolloin saavuttaa tiensä pään
saan ja 1970-luvulla kuljettu Keski-Eurooppaan lähinnä korin ruostumisen vuoksi. Siksi hän yhdisti näiden autojen tekniikan uuteen koppaan ja
markkinoimaan kullanhuuhdonnan MM-kisoja.
markkinoi lasikuidusta ja alumiinista valmistettua korisarjaansa lauseella ”Not only could it be
Siniverinen hot rod
the fastest Bentley you ever own, it could also
SccH:n osastolla Lahdessa oli pysäyttävän näköi- be the least expensive”. Näitä siniverisiksi hot
siä autoja. Daytona-nimellä tunnetun Ferrari 365 rodeiksi nimitettyjä, Harry Rosen korilla varusGTB/4:n Spyder-avomallia näkee erittäin harvoin tettuja Bentley-urheiluautoja on tiedossa vajaat
mutta nyt esillä oli EG Autokraftin vuosina 1991-92 80 kappaletta. Classic Motorshowssa nähty yksiitä rakentama replika. Sen kanta-autona on 12-sy- silö tuli Suomeen 1999.
linterinen Daimler Double Six vuosimallia 1980. Auton jarrujärjestelmä on upgreidattu 1994-mallisen Italialaista eleganssia
kuuden litran Daimlerin palikoilla. Pisteosat ovat alkuperäisiä Daytonan osia tai uustuotantoa. Autossa Italialaiset ovat kautta aikojen osanneet tehon myös lukematon määrä itse tehtyjä osia!
dä niin raakoja kuin viehättäviäkin urheiluautoSuomeen tämä Daytona Spyderin replika on tuo- ja. Lancia Fulvia Coupé edustaa hienostunutta
tu muuton yhteydessä 1996.
Autolla on ajettu 52 000 kilometriä, niiden joukossa muun
muassa neljä ”Iron Butt” –
1000 mailia/24 tuntia – tyyliin
sovellettuja kestävyysajoja.
Osastolla ollut Bentley
4 ¼ Litre 2 Seater Special
ei sekään ollut mikään tehdastekoinen auto vaan Harry Rosen korimuottien avulla uudelleen koritettu vuoden
1948 Bentley Mark VI. Au-
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Harry Rosen korittama vuoden 1948 Bentley
Special oli yksi näyttelyn helmiä.

Eila Hiltunen sai Lahdessa esillä olleen tummansinisen Fiat 1500 Coupén Sergio Pininfarinalta korvaukseksi siitä, että hänen isänsä Battista ”Pinin” Farinan
alustava tilaus autoaiheisista seinäreliefeistä raukesi
isä-Pininfarinan kuoltua.

italialaista urheiluautomuotoilua kepeimmillään ja
yhtenä autona SccH:n osastolla oli hyvin alkuperäisen näköinen ensimmäistä mallisarjaa edustava
vuosimallin 1967 yksilö.
Paitsi hyvin siron ulkonäkönsä ansiosta Fulvia Coupé on mielenkiintoinen auto myös Lancialle ominaisen edistyksellisen tekniikkansa osalta.
1960-luvun puolivälissä urheiluautot olivat harvoin
etuvetoisia ja yhdellä sylinterikannella mutta kahdella kannen yläpuolisella nokka-akselilla varustetParhaan yhdistysosaston palkinnon saaneella
La Dolce Vita –ständillä oli esillä Fiat 1100
Turismo Veloce Trasformabile vuodelta 1956.

tu V4-moottori, jossa sylinterit ovat kapeassa kolmentoista asteen kulmassa, kuului sekin
Lancian persoonallisiin piirteisiin. Vaikka Fulvian
kone on pieni, vain 1216-kuutioinen, se tuottaa
Solexin kaksoiskaasuttimella peräti 80 hevosvoimaa, mikä aikanaan oli paljon. Fulvia Coupé
myös pysähtyy tehokkaasti, sillä siinä on Dunlopin levyjarrut kaikissa pyörissä.
Lahdessa nähty Lancia on kertaalleen maalattu alkuperäisellä sinertävällä värillä ja verhoilu uusittu alkuperäisillä harmailla kankailla,
mutta muuten vain 74 000 kilometriä ajettu
auto on entisöimätön. Alun perin Napolin seudulla ollut auto on tullut Pohjois-Italiasta Suomeen vasta kesällä 2017.

Siipimutteri 17

Alpine A110 oli varustettu SccH:n tunnuksin.

Toimittajien koeajettavana ollut Matra Murena
oli esillä myös Lahden näyttelyssä

SccH.n osastolla oli esillä Ferrari Daytona Spyderin replika Daytonan alkuperäisellä Chiaro Met Blu -ulkovärillä. Taustalla hyvin alkuperäisessä asussa oleva Lancia Fulvia Coupé vuodelta 1967.

Juha Pokelan V8-koneinen Urraco P250 vuodelta 1975
edusti Lahdessa Lamborghinin 1970-luvun tuotantoa.
Renault Alpine A110 oli aikoinaan tuttu näky rallipoluilla
Ranskan kilpailuvärin sinisenä. Lahdessa A110 oli esillä
valkoisena, joka lienee toiseksi tutuin väri sen ulkokuoressa.

Sykähdyttävä tunnus kahtena
kappaleena 250 GTE:n keulassa.

Varhaista Jaguarin historiaa SS-autojen muodossa
näkee varsin harvoin. Lahdessa oli näytteillä SS100
3,5 litran koneella vuodelta 1937

Tarroista päätellen Ville Silvastin
Porsche 356 on osallistunut todella
moneen Monte Carlon historiikkiralliin.

Bentley Specialin ohjaamo on brittihenkinen tuulahdus
menneiltä ajoilta. Käsijarru sijaitsee korin ulkopuolella.

Ferrari 250 GTE oli tuotannossa vuosina 1960-63 ja mallia voi
kuvata myyntimenestykseksi, sillä 954 yksilön valmistusmäärä oli
tuohon aikaan suuri Maranellon tehtaan mittakaavassa.
Tämän vuoden Classic Motorshown harvinaisuuksia oli
Volkswagenin Brasilian tehtaan tuotantoon vuosina 1972-76
kuulunut SP2-urheiluautomalli.

Aikansa kohukaunottaren Tabe Slioorin makuualustana urheiluauto pääsi vuonna 1967 legendaarisen miestenlehden Jallunkin kanteen. Auto
on Chevrolet Corvette Sting Ray.
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Koettelemuksia soralla

Urheiluautoja tarina kera…
…ja ilman sitä
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

Triumph TR3:n kuljettajan paikalla todella tuntee
ajavansa kilpaviritteistä vanhan ajan urheiluautoa.

Urheiluautot olivat tänä vuonna Lahden Classic Motorshown teemana ja näyttelyn tähtenä loisti 1960-luvun alun Ferrari 250 GTE. Näyttelyn harvinaisin ja sikäli kiinnostavin auto
löytyi puolestaan omistajien helmistä koostuneelta osastolta.
Lahden Classic Motorshown järjestäjät organisoivat viime vuoden tapaan ennen tapahtumaa
toimittajille koeajopäivän, jossa tällä kertaa oli
mahdollisuus kokeilla keskenään hyvin erilaisia urheiluautoja Sipoon Paippisten mutkaisilla
teillä. Paikalla olleista viidestä autosta neljä oli
ajettavuudeltaan uusia tuttavuuksia yli tuhatta
autoa koeajaneelle ja klassikkoautoja harrastavalle alan journalistillekin.
Vanhat urheiluautot ovat jo itsessään mielenkiintoisia mutta osasta niitä auton historia
tekee siitä vieläkin kiinnostavamman, jopa ainutlaatuisen. Vanhat kilpa-autot ovat kasvattaneet suosiotaan maailmalla ja niiden hinnat
ovat nousseet suosion myötä. Mitä kiehtovampi kilpailuhistoria autolla on ja mitä nimekkäämmät kuljettajat sillä ovat ajaneet, sitä
arvokkaampi auto on paitsi rahassa myös kulttuurihistoriallisesti.
Mäkisten perheen vuosimallin 1957 Triumph
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TR3:n rattia on aikoinaan käännellyt yksi suomalaisen autourheiluhistorian suurimmista nimistä, rallilegenda Timo Mäkinen, joka
Monte Carlo -rallin voitollaan vuonna 1965
avasi suomalaiskuljettajien tien palkintopallin korkeimmalle korokkeelle.
Mäkisen kilpailu-ura käynnistyi keväällä
1959, kun hänelle hankittiin Triumph TR3, joka
sai palvella sekä ratakilpurina että ralliautona. Perheyrityksessä jakeluajoja työkseen ajanut Timo Mäkinen halusi välittömästi osallistua Triumphillaan autourheilun keskeisimpiin
kisoihin Suomessa. Hänen ensimmäinen koitoksensa TR3:lla oli toukokuussa äitienpäivänä Helsingissä järjestetty Suomen suurin rataautokilpailu Eläintarhanajo. Toiseksi kilpailuksi
ja rallidebyytikseen Mäkinen valitsi Jyväskylän Suurajot, aikoinaan rallin EM- ja SM-sarjaan kuulunut kisa, josta sittemmin tuli Nesterallina tunnettu MM-osakilpailu.

Elokuun 14. päivänä 1959 klo 18:02 Timo
Mäkinen starttasi yhdessä veljensä Harrin
kanssa lähtönumerolla 2 Jyväskylän Harjulta
Suurajojen reitille ja kahden vuorokauden yhtäjaksoisen ajamisen jälkeen he saapuivat rallin
maaliin Jyväskylän Postitalon eteen.
Mäkisen ralliura Triumphilla käynnistyi
enemmän kuin lupaavasti. Uransa ensimmäisellä kiritaipaleella Jyväskylän Harjulla Mäkinen kellotti parhaana suomalaiskuljettajana kilpailun seitsemänneksi nopeimman ajan.
Saavutus oli hurja, sillä Mäkinen ajoi rallissa
muun muassa Volvon, Saabin ja Volkswagenin
kokeneita tehdaskuljettajia vastaan ja lisäksi
GT-luokassa ajaneen Mäkisen EK-aikoihin laskettiin lisäsekunteja kertoimella 1,03.
Näytöt Mäkisen nopeudesta jatkuivat, kun
hän ajoi Hankasalmen raviradalla ajetussa kokeessa toiseksi ja Helsingin Eläintarhan taitoajokokeessa sijoitus oli kolmas.
Sanomalehti Keskisuomalainen kysyi Lutakon
jarrutus- ja pujottelukokeen jälkeen Mäkiseltä kommenttia ja se kuului lyhykäisyydessään: ”Triumph ei ole paras auto tällaiseen
(soraralliin)”.
Rallissa Triumphin jäykkä jousitus ja vähäi-

nen maavara aiheuttivat hankaluuksia. Veljesten
matka pysähtyi kahteen eri otteeseen, koska irtokivet rikkoivat Triumphin suojaamattoman bensaletkun ja auton kaasuvivusto hajosi tärinän vaikutuksesta. Myös auton laturi lakkasi kertaalleen
toimimasta.

Huono hyppääjä
Ralliautoksi Triumph TR3 on pieni, matala, kapea
ja 904-kiloisena painava auto. Timo Mäkinen kehui Triumphin pitkäiskuisen moottorin hyvää vääntöä ja kertoi, että TR3 opetti hänet ajamaan isolla
vaihteella ja suoraviivaisesti. Myös auton matala
painopiste oli eduksi.
Sen sijaan Triumphin hyppyominaisuudet suomalaisilla sorateillä olivat olemattomat. Auto lensi
hyppyreistä aina nokalleen alas. Autossa on nopea
ohjaus – vain vajaat kaksi kierrosta laidasta laitaan
– ja Mäkisen mukaan Triumphilla sompaaminen
muistuttikin formula-autolla ajamista.
Timo Mäkisen vanha kilpa-auto ehti olla vuosikymmeniä omilla teillään tämän vuosikymmenen alkuun asti, jolloin perheyhtiö SE Mäkinen
siirsi toimintojaan uuteen terminaaliin Nurmijärvelle. Kun muutkin satamassa logistiikkakäytössä olleet rakennukset poistuivat käytöstä asuinrakentamisen tieltä, yksi siellä toiminut keräilijä

Kattoteksti kertoo auton historiasta.
Kilpailijapari Tapio Mäkinen – Kari
Temonen osallistui alkuvuodesta
TR3:lla Monte Carlo historiikkiralliin.
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otti yhteyttä Timon veljeen Tapio Mäkiseen ja tarjosi autoaan sen historian vuoksi Mäkisille.

Lapset ilmoittivat ralliin
Tapio Mäkisen omistuksessa Triumph on ollut
taas mukana rallitouhuissa sekä näytösluonteisesti muun muassa Neste-rallin Harjun pätkällä että
historic-luokan kisoissa. Merkittävin koitos oli osallistuminen Monte Carlon historiikkiralliin viime helmikuussa. Tapio Mäkisen lapset ilmoittivat hänet
Triumph TR3:lla kyseiseen kisaan ja kartanlukijaksi lähti Kari Temonen, joka on osallistunut Monte
Carlo Historiciin kartanlukijana jo kolmasti aiemmin.
”Aivan fantastinen lahja. Syntymäpäivilläni lapseni kaivoivat esille Alastaron moottoriradan ratavarikolta otetun valokuvan, jossa heidän mielestään olin viimeksi ollut rennon näköinen. He
ilmoittivat, että haluavat samanlaisen ilmeeni takaisin, ja siksi hankkivat minulle kartanlukijan, hoitivat ilmoittautumisen ja huollon Monte Carlon
Historic-ralliin 2019”, Tapio Mäkinen kertoo.
Kun isoveli Timo ajoi itseään ja Suomea tunnetuksi maailmalla, muutamiin autokilpailuihin harrastusmielessä 1960- ja 70-lukujen taitteessa
osallistunut Tapio otti samanaikaisesti vastuun
Aapo Mäkinen ulkoiluttaa mielellään vuosimallin
1957 Triumph TR3:sta, jonka rekisterikilvissä
on nykyään sama tunnus kuin auton toimiessa
aikoinaan Timo Mäkisen kilpurina.
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Mäkisten perheyrityksen hoitamisesta. Ennen historiikkikisaa hän ei ollut koskaan aikaisemmin ollut Monte Carlon rallissa eikä
edes F1-kilpailua Monacossa seuraamassa.
Työ vei Timo Mäkisen kulta-aikana Tapiolta
kaiken ajan.
Kilpailijapari Mäkinen – Temonen starttasi Monte Carlon Historicin yli 2000 kilometrin mittaiselle reitille Saksan Bad Homburgista. Jo rallin ensimmäisellä kokoontumisajolla
Ranskan Valenceen oli mittaa lähes 1100 kilometriä. Perille Valenceen saavuttiin yön yli ajamisen ja kaupungin ympäristössä ajettujen 49
kilometrin ja 22 kilometrin mittaisten erikoiskokeiden jälkeen seuraavana iltapäivänä.
Valencessa vietetyn yötauon jälkeen ajettiin rallin toinen ja kolmas kilpailupäivä, joiden
jälkeen rallikaravaani siirtyi Monacoon. Matkalla oli kolme erikoiskoetta ja Monacoon saapumisen jälkeen seuraavana yönä rallin kaksi
viimeistä erikoiskoetta, joista toinen oli kilpailun klassikoihin kuuluva Turinin ylittävä pikataival. Kokonaisuudessaan kilpailu sisälsi viisitoista suljettua jaksoa.

Hillityssä luistokulmassa
Timo Mäkisen veljenpoika Aapo on käynyt itsekin kokeilemassa isänsä Montessa ajamaa
Triumphia muun muassa Ouninpohjassa, missä kulkee Jyväskylän
Suurajojen legendaarisin pikataival.
”Tiekarhun kuljettaja pysähtyi TR3:n nähdessään ja sanoi, että
anna mennä, olen juuri vetänyt tien tasaiseksi”, Aapo kertoo.
”Tämä on raaka mekaaninen laite, jonka kuljettajalla on hyvä
peffatuntuma. Moottorissa on hyvin vääntöä, varsinkin lyhyellä
perävälityksellä tämä

menee hyvin. Aikaisemmin
TR3 nuljui mutta alustan viritysten jälkeen sen perä istuu hyvin mutkiin. TR3:n
alustageometria on sellainen, että luistokulman pitää olla hillitty, isommassa
sladissa alusta ei pysy liikkeissä mukana. Mutta kun
mutkan läpi pääsee yhdellä
vedolla – yhdellä ratin liikkeellä – niin pienessä kylkimyyryssä Triumph menee
hyvin”, Mäkinen kuvailee.
”TR3 on kiva auto ajaa, jo
80 km/t vauhti tuntuu sillä
urheilulliselta”, hän lisää.

Urheiluauton tunnelmaa
Mäkisten TR3:een istuutuessa tuntee heti
olevansa kilpurissa ja ajamisessa on sen mukainen tunnelma vaikka kypärää ei olekaan
mukana. Historic Race –säännöt vaativat vanhoihinkin autoihin nykyaikaiset turvakaaret, kisaistuimet ja kuuden pisteen turvavyöt, joten
ratin takana istuu tiukassa tuntumassa kilpuriin, jolla on ikää vuotta vaille yhtä paljon kuin
allekirjoittaneellakin.
Tapio Mäkinen on niin pitkä mies, että
180-senttisenä pitää valua puolimakaavaan
ajoasentoon ylettyäkseen polkemaan kytkinpolkimen pohjaan. Iso ratti sojottaa perinteisen urheiluauton tyyliin aivan pystyssä ja tulee
lähelle kuljettajaa – mitään säätöjä auton ratissa tai istuimessa ei ole.
TR3:n vaihteensiirron liikkeet ovat lyhyet
ja täsmälliset. Lyhyen perävälityksen ansiosta
Triumph reagoi kaasupolkimen liikkeisiin ärhäkkäästi ja mutkateille välitykset sopivat hyvin.
Matka-ajossa sähköisesti kytkettävä ylivaihde on suoremmilla osuuksilla tarpeen, se pudottaa sopivasti kierroksia nelosvaihteella, kun
vauhti nousee maantienopeuksiin.
Triumphin ohjaus on keskialueella väljän
tuntuinen mutta vanhoilla vehkeillä ajanut tottuu siihen nopeasti. TR3:ssa on jäykkä taka-

Mäkisen Triumph TR3 Monte Carlon historiikkikisan
neljäntenä päivänä Saint-Nazaire-le-Désert´ssä
yhdennentoista osuuden lähdössä.

akseli lehtijousin ja auton voisi kuvitella pomppivan huonopintaisella kantatiellä mutta Triumph
pysyy hyvin tiessä kiinni ja Aapon toteamuksen
mukaisesti TR3:n ohjaimissa tuntee todella liikkuvansa urheiluautolla. Vauhdikasta tunnelmaa
täydentävät edessä olevat levyjarrut, joiden ansiosta TR3:n jarrut tuntuvat purevan sen verran
hyvin että vauhti pysyy hallinnassa. Mäkisen kertoman mukaan Triumph TR3 oli ensimmäinen
brittien valmistamana sarjatuotantoauto, jossa
oli levyjarrut vakiona edessä.
Mäkisen Triumph TR3 Monte Carlon
historiikkikisan maalissa

Siipimutteri23
Siipimutteri
23

Lippalakkipäisen Risto Laineen punainen Fiat 1500
Cabriolet on todella hauska aurinkoisten säiden auto.

Siro ja mukava italialainen

ri ja automaattivaihteisto. Toisin kuin voisi kuvitella automaatti sopi hyvin Tekniikan Maailman
urheiluautovertailussaan aikoinaan bulevardisportiksi luonnehtimaan Fiatiin. Lämpimän
aurinkoisena päivänä 1500:n
avomallilla on nautinto ajella
mutkaista kantatietä: moottorin teho riittää, auto on eloisan
hauska ajettava ja sen alusta
toimii erinomaisesti – myös mukavuusmielessä.

Eila Hiltusen
automalli

Jos Triumph TR3 on raaka peli niin 1960-luvun alun Punaisen avo-Fiatin omistajan Risto Laineen
Fiat 1500 Cabriolet on sitäkin sirompi ja mukavam- mukaan hänenkin autonsa kerrotaan vuodesta
pi urheiluauto.
1994 lähtien kuuluneen vuosien ajan Eila HilClassic Motorshowssa oli esillä kuvanveistä- tuselle, mutta esimerkiksi Hiltusesta ja hänen
jä Eila Hiltusen aikoinaan Sergio Pininfarinalta to- miehestään, valokuvaaja Otso Pietisestä kerteutumattomatta jääneen projektin vuoksi lahjak- tovasta kirjasta ”Tulivuori ja marttyyri” ei löydy
si saama tummansininen Fiat 1500 Coupé (vai tiedolle vahvistusta – päinvastoin kirjassa toCabriolet kovalla katolla?). Se perustuu 1960-lu- detaan ikääntyneen Eila Hiltusen 1990-luvulvun alun Fiat 1500:een, joka oli aikoinaan tunnettu le tultaessa väsyneen tummansinisen Fiatin
hyvistä ajo-ominaisuuksistaan ja mainiosta suori- raskaaseen ohjaukseen ja siirtyneen ajamaan
tuskyvystään. Formula ykkösiä ajanut ja Le Mansin pienellä japanilaisella autolla. Koeajossa Fia24 tunnin ajot vuonna 1960 voittanut legendaari- tin tehostamaton ohjaus ei kyllä tuntunut rasnen moottoritoimittaja Paul Frére kertoo kirjassaan kaalta.
”My Life Full of Cars”, että Fiat 1500 oli ajettavuuVaikka tummansinisen Fiatin käyttö väheni
deltaan parempi ja nopeampi auto kuin Alfa Rome- vuosien myötä, se säilyi kuvanveistäjän omison saman aikakauden erinomaisina pidetyt Giulia- tuksessa hänen kuolemaansa asti ja hänen
henkilöautot.
Vuosimallin 1964 Fiat 1500 Cabriolet on Pininfarinan muotoilema
Classic Motorja sen linjoissa on selviä yhtäläisyyksiä saman ajan Ferrareihin.
shown koeajotilaisuudessa ajettavana oli Eila Hiltusen
autona
tunnetun
tummansinisen Fiatin sijaan vuosimallin 1964 punainen
1500 Cabriolet, johon oli 1980-luvulla
vaihdettu Mirafiorin
1,6-litrainen mootto-
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poikansa Markku Pietinenkin myi sen asianharrastajalle vasta vuosia
myöhemmin.
Paippisissa koeajettavana olleen punaisen Fiat
1500 Cabriolet´n kerrotaan siirtyneen Hiltuselta
pysäköintiyrittäjänä tunnetulle Boris Koreneffille
ja häneltä yhden Fiat-harrastajan kautta Risto Laineelle. Laine kertoo, että
hän on tehnyt autolle vain
perushuollot, mutta ensi
talven aikana edessä on
perusteellisempi huolto
ja auton maalaaminen. ”Ensin ajattelin, että
tähän autoon pitää vaihtaa originaali moottori
ja laatikko, mutta sitten aloin pohtia että miksi,
kun nämä liittyvät tämän auton tarinaan ja voimalinja pelaa hyvin”, Risto Laine toteaa.

Avo-Fiatin ohjaamossa on juuri oikeaa
1960-luvun italialaisen urheiluauton tuntua

vedetty kauas istuimista.
Matra on ranskalaiseen tyyliin mukava auto.
Sen alusta toimii mainiosti huonopintaisellakin tiellä – Murena imee tienpinnan epätasaisuudet harvinaisen hyvin – ja mutkiin Murena taittuu keskimoottoriautoksi hyvin tasapainoisesti – keula ei
LJK:n kehuma Murena
tunnu niin kevyeltä kuin odottaisi. Matra ohjautuu
Jos Fiat 1500 Cabriolet on urheiluautok- urheiluautomaisen tarkasti ja imeytyy tiehen nykysi erittäin mukava auto niin mukavuus koros- autojen tyyliin, vaikka kyyti hellii kuljettajaa ja mattuu myös ranskalaisessa Matra Murenassa, kustajia erityisesti huonopintaisella tiellä.
Matran suurin puute urheiluautona on sen
1980-luvun ranskalaisessa urheiluautossa,
jonka erikoisuus on kolmen rinnakkain olevan moottori, joka vie autoa mukavasti mutta varistuimen ohjaamo. Murena on todella mata- sin epäurheilumaisesti. Hyvien ajo-ominaisuuksila mutta muuten tilavan tuntuinen auto, jos- en seuraksi sopisi kiihkeämpi kone kuin Talbot Tasa kojelauta on varsinkin matkustajien puolelta gorassa käytetty vapaasti hengittävä 2,2-litrainen
voimanlähde. Peugeot 505 TurbosMatra Murenan ohjaamon erikoisuus on kolme
sahan on sama moottori ahdettuna.
rinnakkaista istuinta. Kauas viety kojelauta luo
Mobilisti-lehden Janne Halmkroohjaamoon runsaasti tilan tuntua.
na osti Classic Motorshowssa Lahdessa esillä olleen Murenan vuosi
sitten suomalaiselta harrastajalta,
joka oli aikoinaan tuonut auton Saksasta. Vuosien myötä Murena oli
jäänyt vähälle käytölle ja siihen oli
tullut pieniä vikoja, jotka Janne korjasi viime talvikaudella.
Murenan ajettavuutta kuvastaa
se, että teknisestä kuvailutaidostaan aikoinaan kuuluisa Car-lehden
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eksentrinen moottoritoimittaja LJK Setright otsikoi juttunsa Matrasta luonnehdinnalla ”Murena
the Marvellous” ja totesi Murenan jousituksen toimivan niin hienosti, että sillä ei koskaan tarvitse
ajaa hitaasti – kirjoitustaitojensa ohella Setright oli
tunnettu poikkeuksellisen luupäisenä vauhdinpitäjänä. LJK rankkasi Murenan Porsche 924:n yläpuolelle ja kehtasi todeta, että Matra osoittaa, kuinka
huonosti 911 on balanssissa. Setrightin mielestä
Murena oli joka suhteessa Lancia Beta Monte Carlon veroinen ja hävisi ketteryydessä vain murtoluku-Fiatille X1/9. Lisäteho olisi Setrightinkin mielestä ollut eduksi Murenalle.

Kasikoneen jylinää
Amerikkalaisten autojen joukossa Chevrolet Corvette on yksi harvoja oikeita urheiluautoja ja sillä
on todella pitkä historia, joka alkaa vuonna 1953
esitellystä, muun muassa Bruce Springsteenin
musavideon tunnetuksi tekemästä ensimmäisen
sukupolven avo-Corvettesta.
Ainakin tämän jutun kirjoittajan mielestä ikonisin Corvette on C2-korimallin umpikorinen Sting
Ray, jossa on pieni jaettu takaikkuna ja muutenkin
persoonallisuudessaan hämmästyttävän hienosti
ja vauhdikkaasti muotoiltu kori.
Koeajotilaisuudessa oli ajettavana C3-korimallin Corvette vuodelta 1974, jonka 5,7-litraisen V8moottorin käynnistäminen erottaa sen heti neli-

sylinterisistä autoista. Kasikoneen jylinä on
musiikkia moottorihullun korville ja soundi tekee selväksi, millaisesta vehkeestä on kyse.
Manuaalilaatikon vaihteenvalitsinta ei tarvitse paljoa hämmennellä, vääntöä riittää kierrosluvusta riippumatta ja Vette kulkee nelosvaihteella melkein millä nopeudella hyvänsä.
Corvette-harrastaja Petri Niemenmaa kertoo,
että Vette lähtee niin hyvin kakkosvaihteella
liikkeelle, että oikeastaan laatikosta tarvitsisi
käyttää vain kakkos- ja nelosvaihdetta.
Corvette on todella rento ajaa mutta se ei
ole ollenkaan samalla tavalla kotonaan kapeilla suomalaisilla kantateillä kuin eurooppalaiset
autot. Urheiluautomaisuudestaan huolimatta
C3-Corvette tuntuu myös massiiviselta herkästi ja nopeasti reagoiviin eurooppalaisiin urheiluautoihin verrattuna. Corvette kyllä kulkee
kapeilla kantateilläkin siististi mutta sen parhaat puolet tulevat esiin vasta kun tie levenee.
Petri Niemenmaalla on ollut useita Corvetteja – niiden joukossa sekä umpi- että avomalliset Sting Rayt 1960-luvulta – mutta koeajoauto kuuluu hänen serkulleen. Tämä C3 on
tullut kymmenen vuotta sitten Jenkeistä ja
Timo Niemenmaa osti sen 7-8 vuotta sitten.
Originaalikuntoisessa ja museokatsastetussa autossa on jonkin verran patinaa mutta ennen kaikkea siinä kiinnittää huomiota erikoinen
maitokaakaota muistuttava ulkoväri.

C3-sukupolven Chevrolet Corvette pohjautuu muodoiltaan
Larry Shinodan Mako Shark -muotoilututkielmaan. Kuvan
vuosimallin 1974 Vette on orkkiskuntoinen ajopeli.

Amerikkalaisuus ja urheiluautomaisuus yhdistyvät Corvette C3:n ohjaamossa.

Mobilistin toimittajan Janne Halmkronan vuosimallin 1981 Matra Murenan ajettavuus yhdistyneenä mukavuuteen on osoitus ranskalaisten kyvyistä tehdä
ajo-ominaisuuksiltaan hienoja autoja silloin kun kaikki osuu kohdalleen.
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SccH:n Ratapäivä Alastaron
moottoriradalla 11.8.2019
Triumph TR3

Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Mallivuosi: 1957
Moottori: Nelisylinterinen rivimoottori edessä
pitkittäin; yksi kannen yläpuolinen nokka-akseli;
kaksi venttiiliä/sylinteri; kaksi SU-H6-kaasutinta
Iskutilavuus (cm3): 1991
Teho kW (hv) r/min: 74 (100) /5000
Vääntö Nm/ r/min: 159/3000
Huippunopeus (km/h): 164
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s): 10,5
Voimansiirto: takaveto; nelivaihteinen käsivaihteisto, sähkötoimiset ylivaihteet
Jarrut: levyjarrut edessä ja rumpujarrut takana
Pituus/leveys/korkeus (mm): 3 835/1 422/1 270
Akseliväli (mm): 2 235
Renkaat: 135/80 - 15
Omapaino (kg): 904
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SccH järjestää jälleen jäsenilleen perinteisen Ratapäivän, eli ajoharjoittelutapahtuman tutussa paikassa
Alastaron moottoriradalla. Aikaa ajamiseen ja laitteiden ihasteluun on tällä kertaa sen aamupäivä vuoron
verran Klo 10.00 – 15.00.
Parhaimpina vuosina paikalla on ollut 30-40 autokuntaa koostuen kerhon jäsenten, yhteistyökumppanien ja muiden autokerhojen kalustosta. Tapahtuma on
ensisijaisesti suunnattu omille jäsenilllemme, mutta
joka vuosi olemme kutsuneet myös ulkopuolisia kuskeja muista kerhoista ja yhteistyökumppaneista. Ratapäivä jos mikään on kaikkien urheiluautoilevien perheiden yhteinen tapahtuma, joten mukaan kannattaa
ottaa niin puolisot, lapset kuin innokkaat ystävätkin.
Ilmoittautumisia hallituksen lähettämän kutsun jälkeen ottaa vastaan tällä kertaa hallituksen jäsen Mika
Jantunen. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta tulee
kutsussa, joka lähetetään jäsenille heinäkuun alkupuolella. Tervetuloa mukaan !
Ohessa hieman fiiliskuvia aikaisempien vuosien Ratapäiviltä.
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Mama’s Classics
taitoajotapahtuma
Teksti: Antti Vihavainen
Kuvat: Timi Antere

Toukokuun lopulla Lempäälän Vaihmalan Hovissa
järjestetään viikonlopun kestävä autoilutapahtuma, jossa on pyritty huomioimaan koko autokunnan viihtyvyys. Siinä on ainakin meidän kokemuksemme mukaan onnistuttu erinomaisesti. Ajoa on
n. 3 tuntia per päivä, joten aikaa jää kilpakumppaneiden autojen ihailuun ja heidän kanssa keskusteluun sekä mukavaan illanviettoon.
Kilpailijoita alkaa saapumaan lauantaina kymmenen aikoihin. Kisaan pääsee järjestäjän mukaan
autoilla, jotka ”ikänsä, merkkinsä, mallinsa tai yksilöhistoriansa puolesta ovat erikoisia.” Käytännössä kirjo on erittäin laaja. Tänä vuonna mukana klassikoista olivat mm. Jaguar XK150, Porsche 356B
T6 ja Triumph Herald 1200 sekä Alfa Romeo GTV6
ja Lancia Fulvia. Meidän perhe osallistui vuoden
1969 Corvettella, joka solahti joukkoon oikein hyvin. Osallistujissa on selvästi paljon porukkaa, joka
käy tapahtumassa vuosittain ja on oppinut matkan
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varrella tuntemaan toisensa.
Lauantai-aamun ajajakokouksessa järjestäjät käyvät läpi eri tyyppiset tehtävät: suunnistaminen, kuvatehtävät ja taitoajorastit. Kuten klassisessa rallissa kuuluukin, kaikki autot
saavat kylkeensä kilpailunumeron. Liikkeelle lähdetään vuorollaan paikan isännän Juhan
kuuluttamana. Jokaisesta autosta hän löytää
jotain erityistä ja paikalle saapunut yleisö peukuttaa matkaan lähtijöitä.
Heti lähtöportista ulos ajettaessa alkaa
ajo-ohjeiden seuraaminen. Kännykän trippimittarisovellus auttaa löytämään sen oikean
risteyksen esim. 3200 metrin jälkeen. Suunnistusohjeiden seuraaminen on helppoa, mutta aina silloin tällöin joku poikkeaa reitiltä. Vähän ajan päästä reitiltä löytyy ensimmäinen
varsinainen haaste. Ilmoittautumisen yhteydessä on jaettu n. 25 valokuvaa, joista jokai-

sesta on peitetty joku yksityiskohta. Ennalta
määritellyltä pätkältä pitää löytää valokuvien esittämät näkymät ja merkata ylös peitetty yksityiskohta. Kuskin ensisijainen tehtävä on
ajaa oikealla nopeudella, jotta muu porukka ehtii havaitsemaan ympäristöä riittävästi. Jokaisesta löydetystä yksityiskohdasta joukkue saa
plussapisteitä. Lauantaina valokuvien joukkoon
mahtui paljon postilaatikoita ja tolppia, mutta
vain vähän ladon kulmia.
Valokuvatehtävän jälkeen ajellaan taas
suunnistusohjeiden mukaisesti, kunnes tullaan
tehtävärastille. Aikatehtävissä pitää ajaa porttien välinen matka täsmälleen tietyssä ajassa.

Valokennoilla mitataan aika ja jokaisesta sadasosasekunnista tulee yksi virhepiste. Toinen tyyppi
on viivalle pysähtyminen, jossa esimerkiksi oikea
etupyörä ja vasen takapyörä pitää saada mahdollisimman lähelle asfalttiin maalattua viivaa. Jokainen poikettu sentti tuottaa virhepisteitä. Tälle
vuodelle järjestäjät olivat kehittäneet uuden tehtävän, jossa auton renkaan piti pyörähtää tasan kaksi
kierrosta eteenpäin. Tehtäviä on toki montaa sorttia mielenkiinnon ylläpitämiseksi.
Reitti kiertää lauantaina tyypillisesti kauniita Pirkanmaalaisia maalaismaisemia, ja niitä tulee tarkkailtua ihan eri silmällä kuin normaalilla ajelulla
valokuvatehtävien takia. Ennen pitkää reitti palautuu takaisin Vaihmalan Hovin pihaan, jossa alkaa keskustelu kokemuksista. Kuskien ansaitsemat
virhepisteet ovat suurelta osin jo
saapuneet järjestäjien hermokeskukseen ja online-palvelusta näkee lähes reaaliaikaisesti pistetilanteen. Tähystäjien vastaukset
valokuvatehtäviin palautetaan ja
pistelaskun odottamista edesauttaa järjestäjien tarjoama pikarillinen kuohuvaa.
Ensimmäisen päivän tuloksien
selvittyä jaetaan pokaaleja ja eri-
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Sunnuntain reitti

tysmainintoja puutarhassa sijaitsevassa lasipaviljongissa. Allekirjoittaneet voittivat viime vuonna ensikertalaisten tuurilla lauantain, mutta tänä
vuonna saimme yhdestä tehtävästä maksimivirhepisteet kuskin törppöilyn takia, joten emme olleet
lähelläkään kärkeä.
Vaihmalan Hovi sijaitsee Vanajaveden rannalla,
joten ennen illallista on mahdollisuus käydä saunassa rentoutumassa ja tarinoimassa autoista.
Hovin ravintolan antimet ovat laadukkaita ja huolellisesti valmistettuja.
Yksilöllisesti sisustetuissa huoneissa vietetyn
yön jälkeen sunnuntai alkaa jälleen ajajakokouksella. Tällä kertaa reitti vie Tampereen suuntaan. Tehtävät ovat samankaltaisia kuin lauantaina, mutta
sunnuntaille pyritään järjestämään pidempi tarkkuusaika-ajo. Valitettavasti Tampereen kaupunki oli onnistunut lupaamaan Pyynikin ajojen reitin
kahdelle tapahtumalle samalle päivälle. Vähemmän kansainvälinen Mama’s Classics sai tällä ker-
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taa väistyä, joten tehtävä piti siirtää lyhyellä
varoitusajalla Lempäälään.
Reittinä oli 3,9 kilometrin matka, joka piti
ajaa täsmälleen 6 minuutissa. Näin ollen keskinopeuden piti olla 39 km/h. Matkalla oli kuitenkin hitaampia ja nopeampia osuuksia, joten
sopivan rytmin löytäminen ei ole ihan helppoa.
Meidän kohdallamme kello pysähtyi 80 sadasosasekuntia optimihetken jälkeen.
Tapahtumaviikonloppuna satoi moneen otteeseen, mutta se ei tunnelmaa haitannut.
Jaettu kokemus ja oman perheen tai tiimin
kanssa toimiminen, erilaisten autojen ihmettely sekä oman harrasteauton käyttäminen yhteisöllisesti ovat hyviä motivaattoreita tapahtumaan osallistumiseksi myös ensi vuonna.
Lisätietoja tapahtumasta osoitteesta
http://mamasclassics.fi/
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Romans International –
luksusautoja Lontoosta
Teksti: Mika Jantunen
Kuvat: Mika Jantunen ja Romans International

Maccejä löytyy usean värisenä

Sopivasti suorin päätie Lontoon Gatwickin lentokentältä keskustaan vie tietä A217 hienon superautokaupan ohi!
Paul Jaconelli aloitti jo nuorena poikana pesemällä autoliikkeen autoja lauantaisin. Siitä alkoi ura
joka vei 1984 Epsomiin myymään uusia Peugeoteja ja Fiateja. Pian hän olikin töissä UK:n suurimmassa Fiat-kaupassa.
Paulin suuri intohimo oli kuitenkin superautot ja
niinpä hän alkoi uusien autojen myynnin ohella tuoda erikoisautoja varakkaille asiakkaille myyden niitä kotipihaltaan. Jonkun ajan kuluttua Paul päätti keskittyä pelkästään omaan liikkeeseen myyden
vain superautoja. Romans International -nimen

hän hankki jo 1994 samalla kun päätti perustaa pienen myymälän Epsomiin. Vuosi vuodelta bisnes kehittyi ja vuonna 2002 liike muutti
nykyiseen paikkaansa Bansteadiin. Paulin veli
Marc tuli firmaan 2007 kuten myös poikansa
Tom 2011. Liike on nyt yksi Englannin johtavista superautojen myyjistä. Viime vuosien kasvu
johti siihen, että Financial Times huomioi asian.
Liike on siis A217-tien varrella. Sen ohi ajaa
bussit Gatwickistä Lontoon keskustaan. National Express tai Easyjet-bussi. Olen jo vuosien
ajan pysähtynyt vuokra-autolla kuvaamaan liikkeen autoja käydessäni siinä aivan lähellä su-

kuloimassa. Nyt vihdoin päätin mennä juttelemaan liikkeeseen. Minut otti vastaan toinen
Paul joka kertoi olevansa autojen siirtelijä. Hän
kertoi pitävänsä erityisesti Aston Martineista,
uudesta Mersun G:stä sekä Porscheista. Juotiin siinä hyvää kahvia kunnes liikkeen pomo
tuli paikalle. Hän kertoi että Nesbert voisi kertoa liikkeestä enemmänkin. Olin tehnyt huolella miettien 10 kysymyksen sarjan. Nesbert
pyysi kysymykseni emaililla ja kertoi antavansa
emailin edelleen pomolle vastattavaksi. Asiasta ei sitten kuulunut sen enempää, valitettavasti. Ehkä vetoavat liikesalaisuuteen?
Nesbert antoi minun kuvata autoja ulkona ja sisällä vapaasti. Kun ulkona oli 60.000 –
200.000+ punnan autoja niin sisällä olikin sitten ''Posh Corner''. Nesbert sanoi että tämä on
yli puolen miljoonan punnan nurkkaus. Se olikin
eristetty vapaan kulun estävillä köysillä. Siellä
oli juuri myyty Ferrarin Enzo jolla oli 200 kilometriä ajettu. Uskomatonta! Kotiin palattuani
sain Nesbertiltä hienon joukon myynnissä olevien autojen kuvia.
Tässä samalla joitakin vinkkejä näin kesän
kynnyksellä (vuokra)autoiluun Euroopassa.
Olen viime vuosien aikana viitisenkymmentä kertaa lentänyt Eurooppaan ja vuokrannut
auton. Tärkeää on tarkastaa auto hyvin naarmujen varalta, myös tuulilasi. Hyvä tapa on
kuvata auto ja etenkin jokainen vanne erik-

Pihalla ne edullisemmat autot

seen. Nyt tuon viimeisen Lontoon matkan jälkeen
sain Hertziltä laskun 115 eur kun heidän mielestään
vanteessa on parin millin naarmu. Vaikka olen kantis viiden tähden kultakortin kera on selvästi tarve
laskuttaa extraa. Äijä veti valkoiset ohuet hanskat
käsiin ja alkoi tunnustella vanteen reunoja! Kiistin
asian ja se on nyt jatkokäsittelyssä. Yleensä en ota
omavastuun poistoa sillä se maksaa enemmän kuin
auton edullinen vuokra. Silloin n. 1200 euroon asti
tulisi maksettavaa jos huonosti kävisi. Tuttavalleni kävi niin että farmariauton takapuskurin alla oli
jonkun aiemman vuokraajan aiheuttama naarmu.
Ranskassa lentokentällå ei päässyt jatkamaan lennolle ennen kuin 550eur oli maksettu!
Euroopassa on paljon tutkakameroita ja niistä sakot tulevat perässä. Ei kannata ajaa liian lu-

Autot voidaan varastoida myös värin mukaan.
Ferrari LaFerrari
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Vähän kalliimpi Lambo pihalla

Lamborghini Aventador SVJ

jaa. Briteissä motareiden palvelualueilla on 90 min
tai kahden tunnin sääntö. Ilmainen parkki mutta älä viivy kauempaa tai tulee jopa 200 punnan
maksu. Kerran vuokrattuani avoauton Sixtiltä, autoa luovutettessa kysyivät: ''Etkö aio vakuuttaa autoa?''. Se oli yllätys ja vastuu olisi ollut auton hinta
eli yli 55.000 eur. Netistä vakuutuksen olisi saanut puoleen hintaan mutta nyt autoa jo ottaessa
se olikin täysihintainen. Onneksi on
juuri tullut markkiFerrari Enzo
noille erään pankin
kautta uusi vakuutus; omavastuun
poisto. Tämä korvaa enintään kaksi
vahinkoa vuodessa yhteensä max.
1900 eur, omavastuun ollessa vain
45eur. Tämän otin
heti. Hyviä kesälomamatkoja!

Aston Martin Vantage AMR
Lambot yhteiskuvassa

Yleiskuva myymälästä
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Onko tämä nyt se Posh Corner?
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Speedhooked, koukussa vauhtiin
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Uusi paikka, mutta siisteys ja huolellisuus paistoivat silmille

Syksyllä 2018 SccH sai eräältä jäseneltään vinkin Porvoossa olevasta, uudesta autorakenteluun erikoistuneesta firmasta, Speedhookedista. Kerhomestari oli
yhteydessä firmaan, mutta he sanoivat perustamisen
olevan niin alkuvaiheessa, että mitään erikoista ei olisi
syksyllä nähtävissä. He lupasivat olla yhteydessä keväämmällä.
Helmikuussa Speedhookedista oltiin yhteydessä
ja he kutsuivat SccH:n kylään. Päivämääräksi sovittiin
11.4. ja pidettiin peukkuja, että olisi niin hyvä sää, että
ei tarvitsisi mennä talviautoilla. Ajokausi alkakoon!
Kun tapahtumapäivä valkeni, oli jo ties monesko
kuiva, mutta aurinkoinen päivä ja tiet olivat lähes kesäkunnossa. Alunperin arki-illasta johtuen jäsenille jaetussa kutsussa ilmoitettiin, että kukin puhaltakoot
pölyt autostaan omatoimisena soolona Porvoon motarilla. Jäsenkutsussa pyydettiin ilmoittautumaan kerhomestarille, että isännät osaavat varata riittävästi
oman paahtimonsa kahvia. Ilmoittautumisia tuli lopulta 55 kpl.
Joitain päiviä ennen tapahtumaa SccH:n kannatusjäsen Kumipallo4000 esitti poikkeavan suunnitelman:
he järjestäisivät mutkatieajelun Porvooseen. Ehdotus
jatkoon ja jakeluun. Startti oli toisen kannatusjäsenen,
Autopilotin pihalta. Kumipallo4000-hengestä poiketen
etapit olivat ennalta tiedossa. Autopilotilta meitä starttasi vain 5 autokuntaa, mutta ensimmäisellä Check
Pointilla, Pullokiskalla letkaan liittyi 10 autokuntaa lisää.
Nämä olivat SccH:n "pohjoisen jäseniä". Vaikka ensimmäinen etappi olikin tietöiden varjostama, niin toinen
olikin jo sitä itseään, Itä-Uudenmaan mutkateitä. Pullokiskalta ajettiin SBC:n synnyinsijoille Paippisiin, Shellin bensapumpun ohi ja edelleen nauttien kurvailusta
Speedhookedin pihalle. Vaikka kerhomestari olikin liikkeellä "halvalla talvikulkeneella", BMW 316:lla, ei vauhtia ollut liikaa sillekään, vaan sopivan nopean ripeästi

38

Siipimutteri

kurvaillen ja nauttien ilman irvessä olevia hampaita. Eikä jäsenvastaavaltakaan tullut repsikan paikalta ajelun aikana kauhunsekaisia kiljahduksia tai
muita paniikinomaisia ääniä tai hajuja.
Kun letka saapui Speedhookedin pihalle hyvissä ajoin, oli paikalla jo vähintään parikymmentä
autokuntaa ja koko ajan lipui lisää.
Jäsenten vielä pyöriessä aloitusta odotellen
puheenjohtajamme Kaitsu hoiti vuosikokouksessa
päätetyn palkitsemisen. Vuosikokous oli päättänyt myöntää kerhon standaarin jäsen Pertti Törnille ansiokkaista kerhon ajoreittien suunnitteluista.
Vuotta aikaisemmin SccH palkitsi Timo Rombergin vastaavista ansioista ja nyt Törnin, Rombergin aisaparina. SccH kiittää ja kumartaa aktiivisten
jäsenten suuntaan, eikä vastusta, jos joku jäsen
järjestää tapahtumia. Kerhon hallitus on pääsääntöisesti tarjonnut ainakin "moraalista tukea" (tilaisuus mainostaa tapahtumaa kerhon medioiden
Näin pienillä vermeillä saa aikaan
hyvää kahvia, kun osaa

Speedhooked on kaikille päheille moottorikulkineille avoin ajatushautomo, kun
haluaa parantaa olemassa olevaa

välityksellä), mikäli joku tarjoaa SccH:n jäsenille urheiluautoiluun liittyviä elämyksiä. Kaikki, joilla on ideoita,
niin yhteys hallituksen jäseniin ja lupaamme kuunnella ja auttaa.
Kun SccH:n sisäiset muodollisuudet oli hoidettu,
niin SccH:n puheenjohtaja, Kai Luoma-aho ja Speedhookedin Roni Collin vaihtoivat viralliset kuulumiset
Kaitsun ojentaessa SccH:n edellisen puheenjohtajan,
Arno Seppäsen nikkaroiman vierailupalkinnon, jota kerho jakaa vierailujen kohteille selektiivisesti.
Speedhooked on hankkinut omistukseensa entisen TVL:n varikon maa-alueineen ja rakennuksineen,
ja sinne on rakennettu/rakennetaan monimuotoista,
nopeisiin autoihin ja muuhun sellaiseen liittyvää ympäristöä. Speedhooked ei todellakaan ole mikää virityspaja, vaan enemmänkin viihtymispaikka, josta löytyy autojen ohella oma kahvipaahtimo, pizza-ravintola,
katsomo (studio), jossa voi katsoa vaikkapa F1-kisoja
ja muuta mukavaa. Lisäksi on lifesyle-myymälä, jossa
on yllättäen myynnissä Speedhooked-aiheisia asusteita ja esineitä.

Ajomestari Pertti Törni sai kunnian
vastaanottaa SccH:n standaarin ansiokkaasta työstään ajomestarina.

SccH pääsi ottamaan varaslähdön, sillä olimme kylässä pari viikkoa ennen virallisia avajaisia ja
aivan kaikki ei ollut vielä valmista, mutta kahvi oli
hyvää, kuten ammattitaidolla paahdettu kahvi on.
Ai niin, tämähän on autojen harrastuspaikka,
eikä mikään some-kahvila. Talleissa oli lukuisia
hienoja urheilu-, rata- ja ralliautoja. Lienevät olleet
siellä talvisäilössä ja huollossa? Speedhooked tarjoaa autoille huolto- ja korjauspalveluja, entisöintiä
ja rakentelua, sekä muuta huolenpitoa, mitä omistaja tarvitseekin.
Speedhookedin pihalla oli Nalle Puhin puolen
eekkerin metsän kokoinen nurmialue, jossa asfaltti kiertää sitä sillain kivasti, että heti tuli mieleen
sivuluisu. Ja tokihan he olivat jo järjestäneet drifting-tapahtuman ja lisää on kuulema luvassa.
Tarkempaa infoa löytyy heidän nettisivuiltaan:
www.speedhoohed.com.
Käykää katsomassa.
Mikäs tässä on istua ja
nauttia kahvia ja katsella
vaikkapa F1-kisaa?

Puheenjohtaja Kai Luoma-aho
ojentaa Speedhookedin Roni
Collinille SccH:n vierailupalkinnon
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