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Siipimutteri on Sports Car Club of
Helsinki r.y:n jäsenlehti. Lehden tavoitteena
on lisätä kerhon jäsenten yhteishenkeä,
tiedottaa alan tapahtumista sekä julkaista niin
hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja urheiluautoharrastuksen piiristä.

Ilmestymistavoite on neljä numeroa
vuodessa.

Vuosi lähenee vääjäämättömästi kohti kunniakasta päätöstään.
Paljon on ehtinyt vuodessa tapahtumaan, niin positiivisessa kuin
negatiivisessakin mielessä. Puhun tässä vain tapahtumista omalta
kohdaltani. Keskityn kuitenkin mielummin puhumaan niistä hyvistä asioista, ja jättää ikävät kokemukset taustalle. Harrastukset toimivat loistavana henkireikänä, jos stressi pukkaa päälle tai muuten elämä joskus kolhii. Edellisessä pääkirjoituksessa hehkuttelin
kesällä Vettellä ajamiani isoja kilometrejä. Olin paikalla myös kaikissa SBC aamiaistapahtumissa, kahta lukuun ottamatta. Niitä on
edelleen mukavaa näin talvikaudella muistella. Toteutin tänä kesänä myös pitkään haaveilemani asian, kävin paikan päällä katsoJouni Vierimaa
massa F1 -kilpailun. Tuo kisa oli syyskuun alussa ajettu Monzan GP.
Juttu tapahtumasta löytyy tästä lehdestä. Myös ensi kesälle on jo
varattuna kisahuumaa, tällä kertaa ei F1:stä, vaan Suomen ensimmäinen Moto GP -kilpailu uudella KymiRingin moottoriradalla. Ensi kesälle on luvassa jo muutakin kivaa, joten Uutta Vuotta kohti positiivisin ja
iloisin odotuksin!

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat
kirjoittajien eivätkä välttämättä samoja kuin
Sports Car Club of Helsinki r.y:n hallituksen.

Nyt onkin hyvä hetki käynnistää ajatukset ensi vuoteen, joka on kerhomme 45v. juhlavuosi. Hallitus on
miettinyt jo joitakin tapoja juhlistaa tätä kerhomme seuraavaa virstanpylvästä. Tulemme varmasti tuomaan
juhlavuotta esiin kaikissa tapahtumissa, erityisesti SBC:ssä. Luonnollisesti myös jonkinlaisten juhlat ovat
paikallaan. Näistä asioista tiedotamme jäseniä kevään aikana, viimeistään Vuosikokouksessa. Otamme jäseniltä ehdotuksia ja ajatuksia vastaan, kuten tähänkin asti.

Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta
aineistosta. Aineiston toimitusosoite on:

jouni.vierimaa@scch.fi

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
Kai Keituri
0400 400 930
kai.keituri@scch.fi
hallituksen jäsen
Juha Partanen
0400 600 918
juha.partanen@scch.fi
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Siipimutteri pääkirjoitus 4/2019

Kansikuva: Ferrari 550 Maranello konehuone
Jouni Vierimaa

Edellisessä pääkirjoituksessa esille tuomani uudet Siipimutteri -lokasuojatarrat ja auton ikkunan sisäpintaan kiinnitettävät staattiset Siipimutteri -tarrat on päätetty tilata. Näitä jälkimmäisiä toimitamme kaikille
jäsenille lahjana veloituksetta yhden kappaleen. Pyrimme saamaan kyseisen tarran jo tämän lehden väliin.
Toivon että saamme sen aikataulullisesti onnistumaan.
Edellisen lehden sisällön ja taiton toteutuksesta pyydän anteeksi tässä vaiheessa!
Viimeisten korjausten jälkeen lehdestä jäi puuttumaan kokonaan yksi juttu: Juha Partasen Ferrarin katsastusjuttu. Se löytyy nyt tästä lehdestä. Yhteistyökumppanimme Kumipallo4000:n mainos jäi niin ikään pois;
oli korvautunut uusien kerhon jäsenten tuplaesittelyllä. Kumipallo4000 -mainos on tällä kertaa mukana.
Tässä lehdessä Kosken Tapsa paneutuu ajankohtaisesti (Le Mans ’66 -elokuvan pyöriessä leffateattereissa) Ford GT40 -autoihin ja sen Replika ja Continuation -malleihin. Janne Patteri kertoo kesällä perustetun
Lotus Car Club of Finlandin perustamisesta. Mika ”Mikki” Jantunen kertoo meille tarinan vähän erikoisemmasta Road Tripistä, traktorilla. Jutussa haetaan pari venetraileria Suomen länsirannikolta. Marjamaan
Pasi raportoi kerhomme kesän päätösajelusta ja grillijuhlista. Lehmussaaren Hantte kirjoittaa perinteisen
Pernod Cup -mikroautokisan sähköisistä tunnelmista. Kiitokset kaikille jutun kirjoittajille !
Näin vuoden lopussa kiitän kaikkia kerhomme jäseniä, hallituskavereita, yhteistyökumppaneita ja muiden
harrastenkerhojen jäseniä (jotka tätä Siipimutteri -lehteä lukevat) kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä !
Suuret kiitokset myös Juutiprintin porukalle lehtemme taitosta ja painotyöstä.
Erikoiskiitokset useiden vuosien hienosta yhteistyöstä Prescon Markku Uotilalle! Markku ilmoitti
marraskuussa vetäytyvänsä sivuun Prescon aktiivisesta vetovastuusta. Hän kertoi videoviestillä Prescon
toiminnan ja yhteistyömme jatkuvan yrityksen kokeneiden luottohenkilöiden toimesta ennallaan.
Toivotamme Markulle iloisia ”eläkepäiviä” ja menestystä uusien juttujen parissa!
Rauhallista Joulua ja Vauhdikasta Uutta Vuotta toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
päätoimittaja ja SccH varapuheenjohtaja
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Puheenjohtajan palsta

Erilainen Road Trip traktorilla 700km

Tervehdys hyvät urheiluautoilijat.
Näin tässä taasen on taas päässyt käymään, eli vuosi taittuu loppupuolelle ja talleissa alkaa valot
palamaan. Ainakin siis meillä. Kulkupeli on nostettu ylös ja rassaus
on kovaa. Olenkin tässä miettinyt
näkeekö kukaan minun ja katsastusmiehen lisäksi autoni alustaa,
jonka siis olen kiillotellut ja putsaillut. Taitaa olla hullun hommaa.
Tai en tiedä.

Teksti ja kuvat: Mika Jantunen
Lähdin liikkeelle klo 9 aamulla Espoosta Bodomilta
bussilla 246 Turun motarin varteen josta Onnibussi
kuljetti minut Turkuun. Siellä linja-autoasemalla aamupuuro ja kahvi vajaan tunnin vaihtoaikana. Pian
saapui bussi joka vei minut Uuteenkaupunkiin. Perillä olin kello 13.

Tapahtumat on tältä vuodelta käsitelty ja olen kovin kiitollinen kaikille paikalla olleille ja tuntuu että
tapahtumille on tilausta. Grips Garagellakin oli sitten 60 osallistujaa! Samoin
osallistujamäärät täyttyivät niin grillijuhlissa kuin Pernod Cupin osalta. Molemmissa oli hauskaa, ja jos en väärin ymmärtänyt, niin oli myös muillakin.
Tänäkin vuonna valitsimme vuoden jäsenen, ja Pasi Wirkkala sai ansaitusti tämän
huomionosoituksen osakseen. Pasista sen verran, että siinä on mies paikallaan.
Pasi on mukava läpän heittäjä ja erityisesti on huomiota kiinnittänyt hänen
suhtautumisensa uusiin jäseniimme, joita hän on tapahtumissa huomioinut
hyvinkin kivalla tavalla. Pasi on myös tuonut tapahtumiimme mitä ihmeellisimpiä
laitteita esille, kuten: Bond Bug, Donkervoort, ja Fiat Sport, muutamia
mainitakseni. Kaikki näistä ovat hyvinkin harvinaisia Suomessa, ja tuovat kivaa
lisäväriä harrasteautokantaan. Mies on myös kunnostautunut autokeräilijöiden
tallivierailujen sopijana. Uusiakin vierailuja on suunnitelmissa jo ensi keväälle.
Kiitos vielä Pasille!
Loppuvuoden elokuvauutuus on nyt myös koettu, ja täytyy elokuvaa Shelbystä
ja Le Mansista kyllä kaikille suositella. Pätkä oli tosi hyvä ja piti sisällään Fordin
Cobria ja GT nelikymppisiä oikein mairittelevin määrin. Tämä pitää myös haalia
videohyllyyn, kun se vaan jossain vaiheessa Blue Rayksi muuttuu. Ensi vuonna on
muuten sitten kerhomme 45-vuotis juhlakausi. Hallituksessa olemmekin jo kaavailleet jonkinmoista juhlaohjelmaa, mutta siitä tuonnempana. Ei sitten muuta,
kun hyvää joulun aikaa kaikille ja ehkä vielä parempaa Uutta Vuotta!

Urheiluautoterveisin,
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH
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Kaverini hyppäsi traktoriinsa Orimattilassa kello 6
ja lähti reissuun. Ajeli Forssan ja Säkylän kautta Uuteenkaupunkiin jonne saapui kello 12.58. Eksyi pariin kertaan ja soitteli minulle bussiin tyyliin: ''Tossa
lukee Säkylä vasen että minnes nyt''. Onneksi otin
paperikartan mukaan ja osasin neuvoa.… Pari minuuttia Ugin bussiasemalla odoteltuaan hän näki
bussini saapuvan. Nousin traktoriin ja ajoimme kilometrin pienvenesatamaan jossa trailerini oli.

Bärosundin lossilla
Ostin veneen elokuussa Uudestakaupungista.
Sinne jäi satamatraileri myöhempää kuljetusjärjestelyä varten. Etsin kuljetusta usean viikon
ajan. Eräs tarjoutui hakemaan trailerin sopivaan
hintaan. Hän ajoi kuitenkin turhaan 400km pakettiautolla, jonka koukkuun traikku ei sopinut.
Antoi ymmärtää hoitavansa keikan myöhemmin
kuorma-autolla....
Syksy alkoi painaa päälle ja stressiä rupesi tulemaan. Päätin kysyä maanviljelijäkaveriltani, tunteeko hän jonkun Varsinais-Suomesta joka ehkä
voisi traktorillaan vetää traikun Inkooseen. Kaverini sanoi heti, että lähdetäänpä road tripille.
Miksikäs ei, tokaisin.

Kiinnitimme ostamamme uudet magneettivalot
ja punakolmiot traikun perään ja otimme suunnan
kohti Kaarinaa. Siellä nimittäin odotti toinen traileri
jonka eräs tuttuni oli saanut venekaupan mukana.
Ekojen kilsojen aikana traikun päälle pakatut puut
ja pressut liikkuivat sen verran että pariin kertaan
oli alussa pysähdyttävä parantamaan sidontaa.
Ajelimme noin 50kmh väistellen takaa tulevia
sopivasti bussipysäkeille. Hankalaa oli se, ettemme
saaneet ajaa suoria ohikulkumotareita, vaan
meidän tuli ajaa rinnakkaisteitä joita ei ihan joka
kohdassa reittiä ollut. Ajauduimme asuinkaduille
ja liikennevaloihin tuon tuosta. Vihdoin kello 17
aikoihin olimme Kaarinan seudulla, josta löysimme
toisen traikun metsätien varressa. Se oli pidempi
eli sopivampi alustaksi minun traikulle. Siinä oli
kuitenkin 45 asteen kulmassa veneen etutuki.
Yritimme sitä irrottaa mutta mukana oli vain yksi
iso jakari, ja kun vastapultti pyöri tyhjää oli tuki
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vää lääkäriä jouduttiin herättämään vuokseni, ja hän äreänä tuli kyselemään että mikäs
hätänä. Ei haittaa tokaisi lossikuski. Päivystän
koko yön, ajaen aina kun kulkijalla tarve ylittää. Niinpä kiitollisina ajoimme lossiin, joka
lähti heti ja heitti meidät salmen yli. Pääsimme veneeni kotisatamaan kello 23. Kaverini oli
ollut liikkeellä 17 tuntia, josta minä traktorissa sisällä, lokarin päällä kahden pehmusteen
avulla 9 tuntia. Hieman oli selkä ja pitkät jalat
jäykkinä. Nyt maistui sauna ja iltapala.

Matkalla Uudestakaupungista Kaarinaan
jätettävä paikalleen. Siinä vaiheessa kuskini ilmoitti
ettei onnistu. Minä kuitenkin yritin vakuuttaa,
että meneehän traikkuni sen päälle vinoon.
Niin lastattiin ja sidottiin kuorma liinoilla kiinni.
Kuitenkaan emme osanneet ottaa huomioon, että
vinossa ollessaan traikkuni otti kiinni traktorin
takapyörään käännöksissä. Nyt harmitti. 90
minuuttia lastausta turhaan.... Hätä keksi keinon.
Löysäsimme liinat ja sidoimme päällimmäisen
traikun takana olevaan puuhun. Pieni veto
traktorilla ja se liukui tarvittavat 30cm taaksepäin.
Liinojen kiristys ja matkaan. Yhä stressasi hieman
se, ettemme pystyisi tekemään jyrkkää käännöstä
vasempaan, koska vinossa oleva traikkuni osuisi
silloin traktorin takapyörään....
Oli jo pimeä ja sateinen keli. Takavalot olivat
hyvät ja matka sujui sennoin 50km/h. Muutaman
kerran alkuun piti taas pysähtyä kiristämään
liinoja. Paha tilanne oli kun toinen iso traktori
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Munkkiniemen puistotiellä pizzalla

tuli vastaan vanhalla ykköstiellä. Juuri
oltuamme kohdakkain tuli bussi, joka satasen
vauhdissa tähtäsi väliimme aiheuttaen suuren
vaaran kaikille osapuolille matkustajineen.
Muuten liikennekäyttäytyminen oli hyvää,
ja rekat moikkasivat annettuamme tietä
bussipysäkeillä.

Aamulla purimme trailerini kyydistä ja
lähdimme kuskaamaan tuttuni sitä toista
traikkua Töölöön. Taas oli hankalaa, kun
Kirkkonummen jälkeen Helsingin suuntaan ei
ole rinnakkaistietä. Meiltähän moottoritie oli
kielletty. Ajoimme Masalaan, josta Sarfvikiin
ja edelleen Finnoon kautta Tapiolaan, ja
sieltä Otaniemen ja Munkkiniemen kautta
Töölöön. Sinne jäi kakkostraikku. Nyt ajoimme

Tiivis tunnelma traktorissa

Munkkiniemeen pizzalounaalle. Hankalaa oli löytää
traktorista sopiva paikka parkkikiekolle josta
pysäköinninvalvojakin sen näkisi. Kiitin kaveriani
ja lähetin hänet kotimatkalle Orimattilaan. Perille
päästyään hän oli ajanut yhteensä 700km:n
road tripin, joka vei noin 300 litraa polttoainetta.
Maali oli saavutettu, traikut kotiutettu kohtuullisin
kustannuksin,
mutta
suurin
panostuksin
kaveriapuun.
Kiitollisena otin tuon avun vastaan. Samalla totesin, että halutessani mahdollisesti siirtää veneen
suurille järville Päijänteelle tai Saimaalle vuokraan
jostain traktorin ja ajan itse. Se onkin sitten uusi
tarina.

Trailerin lastaus toisen päälle

Reittimme kulki Salon ja Kiskon kautta Fagervikiin, josta viimeinen pätkä kohti Barösundin
lossia. Ennen sitä oli jyrkkä käännös vasempaan, trailerin jättöpaikkaan. Se ei nyt onnistunut. Niinpä ajoimme lossirantaan jotta mahduimme tekemään uukkarin oikean kautta!
Tarkistin netistä että lossi lopettaa aikataulun mukaisen kulun kello 22. Saavuimme lossille 10 minuttia yli. Menin lossivahdin luo ja
pahoittelin myöhäistä saapumistamme. Luulin hänen olevan vapaavuorossa nukkumassa.
Mieleen tuli nuorena kokemus, kun päivystä-
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Lotus Car Club of Finland

Vuosikokouksen tunnelmia Autoverkkokauppa.fi:n tiloissa

Teksti ja kuvat: Janne Patteri

Suomessa
on useita autojen
merkkikerhoja, mutta Lotus-autokerhon syntyä
Suomeen on vuosien varrella monikin mielessään toivonut
ja haaveillut. Onhan Lotuksen kilpa- ja urheiluautohistoria yksi upeimmista maailmassa. Myös
Lotuksen tulevaisuus näyttää jatkossa erittäin lupaavalle vahvasti panostavan omistajan myötä.
Autoharrastuksen kannalta Lotus automerkkinä
on hyvin antoisa, sillä Lotuksen historian saatossa on syntynyt monipuolinen mallivalikoima, joka
tarjoaa lähes kaikille kiinnostuneille autoharrastajille mielenkiintoisen vaihtoehdon.
Kesän aikana 2019 tapahtui Suomessa Lotusautoharrastajien parissa liikehdintää, kun eri autotapahtumissa ja muissa yhteyksissä oman
Lotus-innostukseni myötä keräilin tapaamieni Lotusten omistajien yhteystietoja. Lopulta yhdessä
kesän Sportscar Breakfast Club -tapahtumassa
kyselin muutamilta paikalla olleilta Lotus-kuskeilta heidän mahdollista kiinnostustaan tehdä
jotain yhteistä Lotusten parissa. Myönteisistä
vastauksista innostuneena rohkenin jo samassa
tilaisuudessa päättää, että tämän Lotus-harrastajaporukan kanssa perustamme Suomeen Lotus-autokerhon tai ainakin jotain sen suuntaista.
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Kotiin päästyäni soitin
Suomen ”Lotusgurulle” Hans Nordströmille ja kerroin mitä
on tapahtumassa. Hasse tuli
kuulemastaan hyvin iloiseksi ja hän totesikin, että nyt hänen pitkäaikaiselle työlleen Lotusautomerkin hyväksi Suomessa tulee jatkumoa, eikä
hänen työnsä ole mennyt hukkaan. Hasse lupasikin
heti oman Lotus-autotallinsa tilat käytettäviksi mahdollista kerhon perustamiskokousta varten.
Heinäkuun 24. päivänä 2019 meitä kokoontui Hassen tallissa Helsingissä kuusi innokasta Lotus-harrastajaa pohtimaan, mitä hauskaa voisimme saada
yhdessä aikaan Lotus-harrastuksen suhteen. Kolme
kutsutuista ei päässyt paikalle, mutta olivat kuitenkin vahvasti hengessä mukana. Kokouksen asialistan otsikoksi olin toiveekkaana kirjoittanut ”Suomen
Lotus-autokerhon perustaminen”. Kun kokous oli
päättynyt, oli asiasta yhteinen näkemys: Perustamme Suomeen Lotus-autokerhon ja sen hallinnoimiseksi virallisen yhdistyksen. Yhdistyksen perustaminen lähtikin nopeasti käyntiin ja kerhon säännöt
saimme parissa päivässä lähes valmiiksi.

kerhon toiminta lähti heti käyntiin vakaalla pohjalla.
Aluksi jäsenistö muodostui niistä henkilöistä, jotka
sattumoisin olivat viime kesän autotapahtumissa
liikkeellä omilla Lotuksillaan, mutta heti perään kysyimme muutamilta muiltakin tiedossa olevilta Lotus-harrastajilta kiinnostusta Lotus-autokerhoa kohtaan. Tämä kysymys ja tieto siitä, että Suomeen on
vihdoin perustettu Lotus-autokerho, ilahdutti monia ja nyt kerhon jäsenmäärä on jo 23. Kerhon jäsenten Lotus-mallivalikoima on heti alkuunsa hyvin laaja kattaen klassisista Seveneistä ja Elaneista

aina viimeisimpiin Elise 250 Cupiin ja Evora 400:n
asti. Kerhon jäsenillä on runsaasti kokemusta eri
Lotus-mallien rakentelusta ja kunnostamisesta
sekä autojen ja osien hankinnasta. Kaikkia Lotusharrastajia yhdistää halu ajaa autolla, jossa ajoominaisuudet ovat kohdillaan. Lotus-autoissa hyvät ajo-ominaisuudet ovatkin vakiovarusteena.
LCCF:n alkutaipaleella olemme pitäneet
yhdistyksen
vuosikokouksen
Vantaan
Petikossa, Suomen Lotuksen maahantuojan
LCCF:n tyyliä klassikoista nykyaikaan

Lotus Car Club of Finland ry (LCCF) hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 21.8.2019. Perustamiskirjan allekirjoittivat yhteensä 14 Lotus-harrastajaa, joten
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Autoverkkokauppa.fi:n
tiloissa.
Maahantuoja
ystävällisesti tarjosi meille kokouspuitteet
maukkaine tarjoiluineen vastaperustetun Lotusautokerhon kunniaksi. Lisäksi kerhomme osallistui
kesän viimeiseen SBC-tapahtumaan kymmenen
Lotuksen voimin. Saimmekin muodostettua
kaksi upeaa Lotus-rivistöä Gustavelundissa
paraatipaikalle SccH:n luotsaamana. Lotus-kerholle
on tulossa kotisivut, joista jatkossa löytyy erilaista
hyödyllistä tietoa Lotus-harrastuksen edistämiseksi.
Lotus-autokerhollamme on ylevät periaatteet ja
tavoitteet, kuten merkkikerhoilla kuuluukin olla,
mutta jos jonkin asian nostaisi esiin niin, se olisi
toive, että kaikki autoharrastajat pääsisivät joskus
kokemaan Lotuksen perustajan Colin Chapmanin
nerokkaan autonrakennusfilosofian jonkin Lotuksen
ratin takana mutkatietä ajaen.
Lotus-autokerhoa ei olisi ehkä syntynyt syntynyt
ilman SccH:n olemassa oloa, sillä SccH:n hienosti
ylläpitämät Sportscar Breakfast Club -tilaisuudet
ovat koonneet yhteen meitä Lotus-harrastajia,
jotka muuten emme ehkä olisi oppineet tuntemaan
toisiamme. Lisäksi useat Lotus-kerholaiset ovat

myös SCCH:n jäseniä ja jopa niin, että SCCH:n
perustajia on mukana Lotus-kerhossa. SCCH:ä
voisi hyvinkin kutsua LCCF:n ”kummikerhoksi”.
Kerhon perustaminen on vaatinut paljon
työtä, eikä mitään näin merkittävää synny
ilman innostunutta ja kannustavaa Lotusharrastajajoukkoa eli kerhomme jäseniä.

Joululahja SccH:n jäsenille
Kerhomme haluaa kiittää sinua kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2020!
Tässä urheiluauton ikkunan sisäpintaan staattisesti
kiinnittyvä kerhon Siipimutteri -tunnus.

Kun kevät koittaa, saanemme taas nähdä Lotus-autoja entistä runsaslukuisimpina eri autotapahtumissa ja katuliikenteessä. LCCF:n toiveena onkin, että voimme ilahduttaa muitakin
hieman erilaisilla ja ehkäpä Suomessa ei niin
tunnetuilla mutta varmasti mielenkiintoisilla Lotus-autoillamme.
Janne Patteri
Puheenjohtaja
Lotus Car Club of Finland ry
Puh. 050 4525434
lotuscarcluboffinland@gmail.com

LCCF paraatipaikalla Gustavelundissa
Autorivistöämme vuosikokouksen yhteydessä
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Monzan F1 GP 2019 –
Innokkaat Tifosot ja
Ferrari 90v.
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

F1 -kilpailun seuraaminen paikan päällä on varmasti lajista kiinnostunelle sellainen asia, jonka
haluaa toteuttaa jossain vaiheessa elämäänsä. Itselläni tuo haave on ollut mielessä viimeiset 10
vuotta, mutta olin aina laskenut että nuo tarjolla olevat valmiit kisapaketit eivät oikein hintaansa nähden houkutelleet. Tänä keväänä sitten tuo
kiinnostus yltyi voimakkaaksi tahdoksi, että nyt
jos koskaan! Kun sitten keskustelin ajatuksistani
muutaman työkaverin kanssa, niin pääsimme niin
pitkälle, että juuri tuo Monzan GP olisi Euroopan
kalenterin mielenkiintoisin ja sopivin valinta. Perusteluina tälle ajatukselle olivat: mielenkiintoinen kaupunki (Milano) lähellä rataa, suhteellisen
edulliset lennot Milanoon, tunnelmaltaan yksi ylistetyimmistä F1 -kilpailuista, ja syyskuun alku olisi
Pohjois-Italiassa vielä lämmin ja kisa suhteellisen
varmasti kuiva (toisin kuin useimmat muut Euroopan GP:t viime kausilla). Tähän sääasiaan palaan
vielä jutussani…
Hyvistä pohdinnoista huolimatta matkasuunnitelmat eivät oikein työkavereiden kanssa lähteneet
etenemään mihinkään keväällä huhtikuun aikana.
Vappuna sitten istuimme iltaa yhdessä lapsuudenkaverini ja hänen vaimonsa kanssa. Tiesin Jarilla
olevan tiettyä rakkautta Italiaa kohtaan, joten kerroin hänelle suunnitelmistani. Jari totesi lähes samantien, että oli itsekin halunnut kokea F1 -kisan
joskus paikan päällä (vaikka ei edes seuraa formuloita aktiivisesti). Tällaisesta tarjouksesta en tietenkään voinut kieltäytyä, vaan löimme kättä päälle, että nyt mennään!

12

Siipimutteri

Ne matkajärjestelyt
Lupasin kaverilleni Jarille, että hoitelen matkajärjestelyt yksin ja hän kuittaa minulle sitten omat
osuutensa kuittien mukaan. Sen verran oli tuo
ajatus jo kypsynyt, että päätin ostaa kisaliput ensin ja sitten selvitellä lentoja ja hotellia. Ei kun
Googgeli koneelta auki ja hakusanaksi: ”Official
Monza F1 tickets”. Hakutulokseksi ilmaantui aika
kärkeen Monacosta käsin toimiva GooTickets.
com. Tämä firma myy F1 -lippujen lisäksi mm.
myös Moto GP -sarjan ja ATP -tenniskiertueen
kisojen lippuja. Tuossa vaiheessa kevättä lippuja
oli hyvin tarjolla, lähes kaikkiin radan katsomoihin. Koko viikonlopun lippupaketin hinnat yhdeltä hengeltä vaihtelivat välillä 150eur – 300eur.
Päädyin sitten hankkimaan liput pääkatsomon
keskeltä, josta näkymä lähtösuoralle, varikolle ja
palkintokorokkeelle. Plussana tietenkin että katsomo on katettu. Niin ne Paddock Clubin VIP -liput kustantavat viikonlopuksi vaatimattomat vajaa 5000eur. Eli varikolla käynti jäi toteutumatta
(tästäkin hieman lisää myöhemmin). Lippujen tilaus hoitui näppärästi Goo Ticketsin kautta, ja niiden toimitus luvattiin kotiintoimituksena DHL:n
kuriirilla. Toimitusajaksi kerrottiin noin kuukausi ennen tapahtumaa, mutta viimeistään viikkoa
ennen.
Sitten vain lentoja ja hotellia järkkäämään. Lennot löytyivät eBookersin kautta, mutta yllättäen
Milanoon ei ollutkaan mitään supertarjouksia,
ei edes yhdellä välilaskulla ja toukokuun alussa
varattuna. Melko normihinnoilla ja pelkillä käsimatkatavaroilla meno-paluu siis reilut 300eur

per nenä. Päädyin varaamaan lennot aikataululla,
meno torstaina ja paluu maanantaina. Paluu sunnuntai-iltana kisan jälkeen olisi saattanut olla varsin
haasteellinen niin aikataulullisesti, kuin matkatavaroiden (vaikkakin vain käsimatkatavarat) kuljettelun
ja säilytyksen suhteen. Aikataulullisesti hommaan
tuli pieni twisti, kun Jari tiesi jo tuossa vaiheessa,
että hänen pitäisi olla maanantaina 9.9. iltapäivällä lähdössä työmatkalle Tukholmaan (onneksi tämä
kuitenkin lopulta siirtyi). Otimme siis paluulennoksi aamun ensimmäisen koneen Milanosta Frankfurtin kautta Helsinkiin. Menomatka oli samalla reitillä.
Hotellin varaamisen kanssa käytin hieman enemmän aikaa, jotta löysin sopivalla sijainnilla olevan
majoituksen. Sijainnin valitsin em. aikataulusyistä
sen mukaan, että hotelli sijaisee lähellä juna-asemaa, jolta pääsee suoraan, ilman vaihtoja, Malpensan lentokentälle. Tämä osoittautui varsin nopeaksi paikaksi matkustaa myös Monzaan. Molempiin
paikkoihin pääsi noin 30min. matkustamisella.

naisuuksiin hyvissä ajoin. Toinen tärkeä hankinta
oli pieni ja kevyt ns. päiväreppu, johon sai pakattua kisapäivää varten sen kameran, juomapullon
ja jotain vaatetta mukaan. Tuo matkan vaatetus
aiheuttikin lopulta pienen kysymysmerkin, nimittäin vastoin kaikkia ennakko-odotuksia, Milanoon
ja Monzaan ennustettiin kisaviikonlopuksi varsin
epävakaista: torstai puolipilvistä, perjantai sadetta, lauantai aurinkoista ja sunnuntaina kisapäivänä
sadetta. Tämä ei näyttänyt muuttuvan mihinkään,
vaikka kisaviikko oli jo alkamassa. No, ei kun sadetakkikauppaan! Ei matkatavaroiden määrä mikään
ongelma ollut. Normaaliin lentolaukkuun mahtuu
varsin paljon tavaraa, ja ainakin Lufthansalla se
saa painaa 8kg. Täyteen ahdettuna se painaa paljon enemmän, joten kannattaa testata vaa’alla kotona, jos epäilee ylipainoa. Olisi ikävää joutua laittamaan lentolaukku lopulta ruumaan.

Kisalippujen saapuminen ja
matkan odottelu

Lyhyesti vastattuna kaikki suunnitellut asiat ja aikataulut toimivat, kuten olin ajatellut, ehkä osittain jopa paremmin. Se miksi kerron tämän nyt,
enkä jutun lopussa, on se että joitain kokemuksellisia juttuja meni sivu suun, kun en tutkinut riittävän tarkkaan mitä kaupungissa ja radalla kisojen
aikaan tapahtuu. No, joitakin viikkoja ennen matkaa huomasin että Ferrarin F1 -talli järjestää 90
-vuotisjuhlatapahtuman Milanossa torstai iltana,
jolloin olisimme vasta saapumassa kaupunkiin.
Tämä jäi siis väliin. Toinen merkittävä seikka formulaviikonlopussa on se mitä radalla torstaina tapahtuu. Itse ajattelin että eipä juuri mitään; eihän
sinne edes myydä lippuja koko päivälle! Niin, rata-alueelle on siis täysin vapaa pääsy, jos on ostanut lipun koko viikonlopuksi. Silloin pääsee myös
kävelemään varikkoalueella ja pääsee tapaamaan
kuskeja, kun he antavat haastatteluja medialle.
Tämä selvisi minulle pari päivää ennen reissua,
kun sain sähköpostiini koko viikonlopun kisaohjelman Goo Ticketsiltä. Torstaina olisi myös ollut helpompi päästä katsomaan vanhaa Monzan ovaalirataa Parabolican takana, mihin ei ollut pääsyä
silloin kun radalla oli tapahtumia kisapäivinä.

Kisaliput saapuivat DHL:n kuriirilla (vaihdoin toimituksen loppumetreillä lähikaupan aulassa olevaan DHL:n pakettiautomaattiin) 24.7. varsin
tyylikkäässä mustassa magneettilukollisessa lipputaskussa. Muutamaa viikkoa ennen matkalle lähtöä aloin suunnittelemaan millä varusteilla
matkaan lähdetään ja mitä noihin sallittuihin käsimatkatavaroihin voi ottaa mukaan. Vähemmän
reissaaville viiden päivän ja neljän yön matka käsimatkatavaroilla saattaa kuulostaa hurjalta. Usean vuoden pitkin Eurooppaa työmatkoilla reissanneena ja lukuisiin välilaskuihin ja koneen vaihtoihin
tottuneena on helpompaa tiivistää matkatavarat (vaatekerrat) minimiin; ja unohtaa matkalaukun odottelut lentokentällä (puhumattakaan että
laukku ei tulisi perille), tai raahata isoa laukkua
kotimaassa ja kohteessa lentokentällä ja liikennevälineissä. Tärkein hankinta reissulle oli pienikokoinen ja hyvällä zoom-optiikalla varustettu kamera. Järkkäriä ei matkoilla kannata raahata, mutta
hyviä kuvia täytyy kuitenkin saada. Tämän ostin
jo alkukesästä, jotta ehdin tutustua kameran omi-

Menikö kaikki järjestelyt
lopulta suunnitellusti ja hyvin?
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Monzan kisaviikonloppu tapahtumana
ja kisajärjestelyt

Heti alkuun täytyy sanoa että italialaiset osaavat hoitaa kuljetukset ja kisajärjestelyt mallikkaasti. Myös julkinen liikenne toimii
Milanossa todella hyvin ja aikataulut pitävät paikkansa. Milano
on suurkaupunki, joten edes yksi F1 GP lähellä sitä ei näy kovinkaan vahvasti kaupunkikuvassa tai sen toiminnassa. Kisahumu
alkaa vasta Monzan rautatie-asemalla, josta oli järjestetty bussikuljetukset Parco di Monzaan, jossa sijaitsee Autodromo Nazionale Monza. Bussikuljetuksia oli myös muualta Monzan alueelta. Tuo puistoalue on valtava. Puiston portilta on kilometrien
kävelymatka radalle. Bussit ajoivat toki lähemmäs rataa, mutta
sieltäkin oli 2-3 km:n kävelymatka pääkatsomoon, joka on lähinnä rataa. Ascari- ja Variante- mutkissa sijatseviin katsomoihin
joutuu kiertämään pidemmän lenkin radan ympäri.
Monzan rata-alue kartalla

Kävelymatkalla rata-alueelle kisa-aamuna
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Istumapaikkamme sijaitsivat katetussa pääkatsomossa Laterale Destra B, joka sijaitsee keskellä
pääsuoraa, varikkoa vastapäätä.
Luulin tosin ostaessani istumapaikkojen olevan katsomon alaosassa ensimmäisillä penkkiriveillä. Ne olivatkin takarivissä,
katsomon yläosassa. Jälkikäteen
ajateltuna näkymä oli parempi,
kuin alempana verkkoaidan tasolla. Valokuvauksen suhteen asia oli
vieläkin parempi (kuvat kertovat
tämän hyvin). Lisäksi suoraan vastapäätä, varikon yläpuolella oli iso
screeni radan tapahtumien seuraamiseen.
Kuten kaikki F1 -kilpailuja seuraavat
tietävät, on radalla F1:sten lisäksi
useita oheisluokkia. Monzassa mukana olivat: Formula 3, Formula 2 ja
Porsche Super Cup. Lisäksi oheisohjelmana oli myös ns. Hot Laps, eli
kutsu- ja VIP-vieraita ajelutettiin radalla urheiluautoilla (Lamboja, SLS
Mersuja ja Ferrareita). Mielenkiintoisin lisätapahtuma radalla oli kuitenkin perjantaina ja lauantaina radalla käynyt Jody Scheckter vuoden
1979 mestaruutensa voittaneella
Ferrarilla. Hän on edelleen Italiassa
ja Ferrarilla suuri sankari. Sitä todistivat yleisö Jody -huudoillaan ja aplodeillaan, sekä itse Piero Ferrari ja
vanhat Ferrari -mekanikot läsnäolollaan. Tämä oli toki osa Ferrarin F1
-tallin 90v. juhlintaa.
Radan ulkopuolella, heti pääkatsomon takana sijaitsivat ns. virkistyspalvelut, ruoka- ja juomapisteineen.
Sen vieressä sijaitsi iso fanialue,
jossa oli erilaisia tiimien myyntikojuja, iso stage DJ:lle ja oheisohjelmalle, ja vielä lisää juomatelttoja.
Juotavaa sai niin katsomosta (aika

Scheckterin mestaruusFerrari vuodelta 1979

Jody Scheckter tervehti yleisöä näytösajon jälkeen

paljon kalliimpaa) kuin em. alueilta. Ruokapisteisiin oli pitkät jonot,
vaikka nekin oli hyvin organisoitu.
Varsin kevyttä oli ruokailu päivällä.
Myös vessoja oli tuossa heti katsomon vieressä todella vähän, vain
yksi wc-rakennus, jossa 5-6 pönttöä per sukupuoli. Fanialueella oli
myös teltta, jossa oli esillä paikallisen urheiluautokerhon autoja.
Suurin osa näistä autoista nähtiin
radalla virallisessa paraatissa, ennen F1 -kisan starttia, formulakuskit kyydissä vilkuttamassa yleisölle.
Mersulla oli fanialueella oma teltta,
jossa oli esillä mm. Mersun F1 -tekniikkaa ja Hamiltonin 2018 mestaruusauto.
Hamiltonin 2018 mestaruusauto
Mersun osastolla

Jody Scheckter Piero Ferrarin seurassa
tervehtimässä yleisöä

Tallien mestaruuspokaali näytillä
Mersun osastolla fanialueella
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Fanialueen reunalta löytyi myös Bond in Motion -näyttely, jossa oli esillä kaikki tunnetuimmat Bond -autot, Joidenkin autojen standillä
oli iso näyttö, jossa eri formulakuskit kertoivat
näistä autoista. Varsin hieno tämäkin osasto. Bond -näyttely kiersi käsittääkseni mukana kauden isoimmissa kisoissa.

Bond -autot olivat fanialueella esillä omalla osastollaan

Harjoitukset, aika-ajot
ja kilpailu
Spectressä esitelty Aston Martin DB10
Quantum of Solacen alun takaaajokohtauksen Aston Martin DBS
kuvauksen jälkeen

Se monille ainut oikea Bondin Aston Martin DB5

Tähän alkuun on hyvä todeta faktat siitä säästä. Torstain ja perjantain välisenä yönä Milanoon ja Monzaan iski ukkosmyrsky. Koko yön
tuli kaatamalla vettä. Perjantai aamu oli vielä sateinen, mutta radalle päästyämme sade
oli loppunut. Ensimmäiset harjoitukset ajettiin
osittain märällä radalla, joten kaikki tallit eivät edes käyneet radalla. Toiset harjoitukset
ajettiin iltapäivällä jo kuivalla radalla. Kolmannet harjoitukset ja aika-ajo lauantaina ajettiin sitten lämpimissä, jopa helteisissä olosuhteissa, eli lauantai oli se shortsikeli. Tiimien
toiminta harjoituksissa oli varsin rentoa ja varikolla tiimien boksien ympäristössä näkyi paljon valokuvaajia ja kameramiehiä, plus muuta
ns. ylimääräistä porukkaa, joita ei tietenkään
aika-ajojen ja kisan aikana päästetty varikkosuoralle. Melkoinen määrä porukkaa siis ahtaalla varikkosuoralla auton ympärillä.

Spectren Rooman takaa-ajokohtauksessa ollut Jaguar
C-X75 prototyyppisähköauto kuvausten jälkeen

Se legendaarisin Bond Lotus Esprite

16

Siipimutteri

Siipimutteri17
Siipimutteri
17

Verstappen varikolla ekan harjoituksen aikana

Iso joukko varikolla Valtterin auton
ympärillä ekoissa harjoituksissa

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Milanoon iski sitten seuraava saderintama.
Se oli kuitenkin nyt edellistä heikompi, ja
loppui jo aamuyöstä. Sunnuntai valkeni pilvisenä, mutta kuivana. Nyt sääennuste
näytti vain pientä sateen mahdollisuutta kisan ajaksi. Sadetta ei tullut, mutta ilma oli
sunnuntaina viileämpi ja tuulinen.

Ferrarin 90v merkkivuoden juhlateema
oli näkyvästi esillä myös pääkatsomossa

Kimin autoa työnnetään pilttuuseen
toisissa harjoituksissa
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Aika-ajot olivat alussa varsin tiukkaa vääntöä, mutta Q3:n lopussa Kimi veti Parabolican pitkäksi, ihan reunavalliin saakka. Tästä
syystä aikaa jäi viimeiseen nopeaan vetoon
varsin vähän, ja siinä tapahtui tälle kaudelle tuttu ”farssi”, jossa autot hidastavat kävelyvauhtiin, ennen nopealle kierrokselle
lähtöä. Tämä aiheutti yllättäen tällä kertaa sen, ettei kukaan muu ehtinyt nopealle
kierrokselle, kuin Ferrarin Charles Leclerc.
Näin ollen saatiin Leclerc kotikisassa paalulle, Hamilton 2. ruutuun ja Valtteri ruutuun kolme.

Ennen varsinaista ”kisaselostusta” on hyvä
kertoa, mitä jutun otsikon Innokkaat Tifosot
tarkoittaa. Ferrari -faneja oli luonnollisesti
punaisissa asuissaan runsaslukuisesti junissa ja busseissa matkalla radalle ja tietenkin kaikissa katsomoissa. Tifosot käyttäytyivät kaikin puolin hyvin, jos lasketa
italialaista rataselostajaa, joka ei juuri kisan aikana antanut suunvuoroa kansainväliselle, englantia puhuvalle selostajalle.
Luonnollisesti Tifosot yltyivät selostajan
huutoon kisan kriittisissä kohdissa. Olin kuitenkin yllättynyt (ehkä turhaan) Kimi Räikkösen edelleen suuresta suosiosta italialaisten keskuudessa. Voisipa melkein
sanoa, että katsomon ”toinen punainen” oli
Kimin numerolla varustettu Alfa Romeo Racingin lippis ja Alfan varikkopaita. No, onhan Kimi kuitenkin vielä tämänkin kauden
jälkeen Ferrarin viimeisin maailmanmestari. Tifosot hoitivat kaikkien pääkatsomoiden
TV -näkyvyyden peittämällä koko katsomon
suurella Ferrari -lakanalla aina virallisen tapahtumaosuuden alussa.

Hamilton (2) ja Leclerc (1) varsin
tyytyväisiä aika-ajoonsa

Valtteri varsin mietteliäänä aika-ajon jälkeen

Oma suomenlippu on syytä olla mukana

Tunnelmaa ison Ferrarilipun alla ennen kisaa
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GP- kisa avattiin perinteisesti suihkukoneiden ylilennoilla ( suihkuttaen Italian lipun värit taivaalle), kansallishymnillä ja kuskien paraatilla.
Kilpailu oli erittäin jännittävä Leclercin, Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen tiukan kisaamisen
ansiosta. Kimi lähti varikolta aika-ajossa sattuneen ulosajon ja moottorinvaihdon seurauksena.
Sitten kun Alfan tiimi vielä laittoi Kimille väärät kovemmat renkaat alle (olisi pitänyt lähteä softeilla,
jolla ajoi parhaan aika-ajokierroksensa). Kimi sai
tästä tiimin töppäyksestä 10 sekunnin Stop and
Go:n, joten kisa oli siltä osin ohi. Myös Vettelillä ja
Verstappenilla oli omat sähläyksensä, joilla heidän
kisansa menivät niin ikään pilalle. Leclerc onnistui
ensin pitämään Hamiltonin takanaan yli puolet kisasta, ehkä jopa lopulta hieman turhan kovin keinoin, ajattaen Hamiltonin ulos radalta. Tässä Valtteri pääsi samalla Hamiltonin ohi. Leclerc sai tästä
ns. varoituslipun, ilman varsinaista rangaistusta.
Voisin vaan kuvitella, miten Tifosot olisivat reagoineet, jos Leclerc olisi saanut aikasakon ja jäänyt toiseksi tai kolmanneksi. Kisa oli siis Ferrarin
juhlaa, vaikka Valtteri yrittikin loppuun asti päästä hieman hitaammasta Leclercistä ohi. Valtteri
lopulta lipsautti jo hieman kuluneilla renkailla viimeisen ohitusyrityksensä kaarteessa pitkäksi, joten ero oli maaliviivalla selkeä Leclercin hyväksi.

Lance Strollia kyydittänyt
SL Mersu ennen paraatin alkua

Kimi Räikkönen paraatissa

Rata täynnä ihmisiä heti
kisan päättymisen jälkeen
Suomalaisiakin oli lippuineen
lähtösuoralla palkintokorokkeen edessä

Voittajakolmikko palkintokorokkeella

Skuppapullot paikoillaan numeroituna
sijoituksen 1-3 mukaan

Jälkikommenttina Tifosoista vielä se,
että useimmista kisoista tuttua kärkikolmikon lähtösuoralle pysähtymistä
ja voittajien haastattelua siinä ei tehty, koska järjestäjät (Tifosoja siis hekin) päästivät yleisön porteista radalle, heti autojen ylitettyä maaliviivan. Ei
mennyt montaa minuuttia kun koko näkyvä rataalue oli täynnä ihmisiä. Hurjat bileet olivat alkamassa. Emme tosin jääneet sitä todistamaan kovin pitkäksi aikaa. Tuhansia ihmisiä nimittäin lähti
myös heti pois radalta. Siitä matkajärjestelyissä mainitsemastani mahdollisesta ”matkalaukkuongelmasta” saimme todisteen, kun poistuimme
radalta. Matkalaukuille ei ole järjestetty säilytyspaikkaa rata-alueella, vaan ne pitää jättää lippuportin ulkopuolelle (epämääräinen kasa tien reunassa). Tämä siis kannattaa muistaa matkan
kestoa suunniteltaessa. Jonot busseille kestivät lähes tunnin, ja junissakin oli täyttä kohti Milanoa. Suomalaisia tapasimme lähes joka paikassa
viikonlopun aikana. Meitä oli Monzassa vähintään
satoja, jollei jopa useampi tuhat. Matka oli kaikin
puolin hieno ja onnistunut. Taisi jopa jäädä sellainen ”polte”, että uudelleen olisi
päästävä joku toinen kerta.

Valtteri ottaa parhaat päältä
ennen suihkuttelua

Champagne Time

P.S. Tuo Monzan 2019 kisa oli kokonaan
loppuunmyyty jo lähes kuukausi ennen kisaa. Ensi vuoden 2020 osalta näyttää jo
nyt siltä että parin Ascari -mutkan, toisen
Varianten ja suurin osa Parabolican katsomoista on jo nyt myyty loppuun.
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Ford GT40

Aito GT40 Oulun Käyttöauto Oy 1967
(Aarne Halmetojan kokoelma)

Aidot, replicat ja
Continuation autot
Teksti: Tapani Koski
Kuvat: lähde mainittu kuvissa
Ford GT40 on yksi autourheiluhistorian ikoneista. Siitä huolimatta, jopa urheiluautoja harrastavien piirissä, GT40- mallien tuntemus on heikkoa. Tein tämän artikkelin selventääkseni edes
jotain perusasioita. Niille, jotka haluavat vielä syventää tietojaan tai ovat ehkä ostamassa
GT40:stä löytyy aiheesta useita kirjoja sekä internetistä satoja artikeleita GT40-historiasta ja
replikavalmistajista.

Aidot Ford GT40 -autot
Historiaa
Ford GT 40 perustui Eric Broadley/Lola kehittämään MKVI GT-malliin. GT40- mallit valmisti alihankkijoita käyttäen Ford Motor Companyn (USA)
Englantiin perustama tytäryhtiö FAV (Ford Advanced Vehicles, Slough Englanti). Alihankkijoina olivat mm. Abbey Panels; teräsmonokokki, Fibre
Glass Engineering; lasikuituosat,Harold Radford;
sisustus ja maalaus, Girling; jarrut ja ohjaus, Colotti, ZF tai Kar-Kraft; vaihteisto, Borrani; vanteet,
Smiths; mittaristo ja katkaisimet ja moottorina tietenkin Fordin oma V8.
Valmistuksesta vastasivat John Wyer johtajana, Ron Lunn pääsuunnittelijana apunaan Lolan
Eric Broadley. Eric kuitenkin jätti FAV:n jo vuoden
yhteiselon jälkeen rungon materiaalista (teräs/alumiini) johtuneen erimielisyyden takia. Eric palasi
takaisin suunnittelemaan ja valmistamaan omaa
nimeään kantavia kilpa-autoja.
Ensimmäisen kerran valmis GT40 esiteltiin Fordin johdolle huhtikuussa 1964 ja jo toukokuussa
GT40 esiintyi ensimmäisessä kilpailussaan joka oli
Nürburgring 1000km. Sitä seurasivat saman vuoden Le Mans 24 tuntia ja Reimsin ja Nassaun 12
tunnin kilpailut. Näiden jälkeen sitten sadat muut
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autokilpailut aina näihin päiviin asti.
John Wyer vastasi GT40-tehdastallin toiminnasta vuoteen 1965. Tämän jälkeen hänen vastuulleen jäi Ford GT-asiakastiimien toiminnan tukeminen, katuautojen kehittely sekä
kaikkien runkojen valmistus joita käytettiin
GT-malleissa lukuunottamatta J- mallia (GT
MkIV).
1966 Fordin GT-tehdastallin toiminta jaettiin kahteen osaan. Kilpailutoiminnasta vastasi Carrol Shelby (American Shelby Inc.), KarKraftin (Fordin USA:ssa toimiva tytäryhtiö)
vastatessa kilpa-autojen suunnittelu- ja kehitysohjelmasta.
Kuuluisat kilpatallit ja autojen kehittelijät
Holman Moody Racing ja Alan Mann Racing
liittyivät Fordin GT-ohjelmaan vuonna 1966.
Holman Moody Nascar-kokemuksensa ja Alan
Mann Euroopan kilpailujen kokemuksiensa
vuoksi. Alan Mannin ja Holman Moodyn yhteistyönä kehitettiin ja rakennettiin kaksi P40
”lightweight” Group 4-mallia runkonumeroiltaan AMGT-1 ja 2.
Ford lopetti FAV:n toiminnan vuoden 1966
lopussa ja myi yhtiön omaisuuden John Wyerin ja hänen hyvän ystävänsä John Willmentin perustamalla J.W. Automotive-yhtiölle.

J.W.A jatkoi GT40:n kehittelyä, kilpailutoimintaa ja myi varaosia olemassa oleviin autoihin. Vuonna 1967 kaikki kuitenkin muuttui
kun kuvaan astui Grady Davis, Gulf öljy-yhtiön vara-pääjohtaja. Hän näki yhtiönsä väreihin maalattujen menestyvien kilpa-autojen
suuren markkina-arvon yhtiönsä tuotteille.
J.W.A jaa Gulf valmistivat yhdessä mm. kolme Mirage M1-mallia ja tiimin autot voittivat mm. Le Mans 24 tunnin kilpailun vuosina
1968 ja 1969.
Ford sensijaan keskittyi USA:sta käsin
vain MkIIB ja J-mallin (GT MkIV) autojen kehittelyyn. GT MkIV- mallista teki erikoisen se,
että runko rakennettiin alumiinikennolevyistä (honeycomb) ensimmäisenä kilpa-autona
maailmassa. Sitä ei varsinaisesti enää edes
pidetä GT40:nä, koska yhtäläisyydet alkuperäiseen GT40-malliin ovat hyvin rajalliset joskin se tuottettiin saman projektin puitteissa
kuin varsinaiset GT40-mallit. Ford vetäytyi kokonaan GT40-projektista vuonna 1969.

Valmistusmäärät
Emoyhtiö Ford tilasi FAV:ltä 90 GT:tä ja 10 prototyyppiä. Autoja kuitenkin valmistettiin vuoden 1969 loppuun mennessä 133 kappaletta
(Ronnie Spain: GT40 An Individual History and

Race Records). Tämä määrä sisältää 12 FAV:n valmistamaa prototyyppiä, 87 ”Production” GT40:tä
(joista 31 katuversiota), seitsemän ”Post Production” GT40:tä, seitsemän MkIII-katuversiota (3 oikeanpuoleisella ja 4 vasemmanpuoleisella ohjauksella), viisi Alan Mann Racingin valmistamaa
AMGT ja XGT-mallia, 12 Kar-Kraftin valmistamaa
J-sarjan (MkIV) autoa ja ainakin kolme J.W.A:n
(John Wyer Automotive) valmistamaa Miragemallia. Lisäksi valmistettiin numeroituja sekä numeroimattomia varaosarunkoja jonkin verran.
Niillä korvattiin pääasiassa tuhoutuneita alkuperäisrunkoja.
Aitojen autojen runkonumerot ovat (Ronnie
Spain, GT40 An Individual History and Race Records):
• FAV: Prototype GT/101-112
• FAV: Production GT40 P/1000-1086
• FAV: GT40 M3/1101-1107 (Katuversiot)
• J.W.A.: Mirage M 10001-10003
• Post-production GT40 P/1108-1114
• Alan Mann Racing AM GT 1-2
• Shelby & Alan Mann Racing #XGT 1-3
• Kar-Kraft: J-autot 12 kpl.
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Kattavat luettelot lähes kaikista valmistetuista
autoista löytyy esim. osoitteista:
gt40.net/ ja autooftheday.wordpress.
com/2012/08/29/gt40s-chassis-by-chassis/
Samat tiedot löytyvät myös edellä mainitusta kirjasta Ronnie Spain: GT40 An Individual History and Race Records. Kirjallisuudessa esiintyy
valmistusmäärien suhteen pientä epätarkkuutta,
joka on täysin ymmärrettävää, onhan autojen valmistuksesta kulunut jo yli 50 vuotta ja kyseessä
oli pääasiassa kilpa-autot, joita romuttui kilpailuissa ja rakennettiiin uudelleen uusilla runkonumeroilla, Suuruusluokkana 135 (!) kpl on varmasti oikea.
Aitojen GT40-autojen hinnat alkavat n. 1 000
000 dollarista aina n. 10 000 000 dollariin asti.
Sekä pieni valmistusmäärä että tavallisen autoharrastajan ulottumattomiin kivunneet hinnat
ovat edesauttaneet luomaan kukoistavan replikaautojen markkinat GT40-mallille.
On hyvä ymmärtää, että ei ole olemassa yhtä
ja oikeaa GT40-mallia. Lähes kaikki yksilöt, katukäytttöön valmistettuja 32 ja seitsemää Mk
3 mallia lukuunottamatta, tehtiin kilpakäyttöön
ja ne saattoivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Malleja olivat: Original Prototype, Mk I, Mk II,
Mk II B, Mk III, J-car ja Mk4. Moottoreita oli käytössä ainakin kolmea eri kokoa (256cu, 289cu ja
427cu), vaihdelaatikoita ainakin neljää eri mallia
(Colotti T37, ZF5DS-25, Kar-Kraft T44 sekä Fordin oma kaksivaihteinen automaatti) puhumattakaan pienemmistä osista.
1980-luvulla J.W.A, yhteistyössä Safir Engineering Ltd kanssa, valmisti 39 kappaletta GT40
Mark V- autoa, joiden runkonumerot alkavat numerosta GTD 1090, ja jotka täyttivät vuoden
1980 viranomaisvaatimukset. Tämä yhteistyön
seurauksena Safir Engineering Ltd sai yksinoikeuden GT40-nimeen (trademark). Ford ei koskaan
rekisteröinyt GT40-tunnusta, joten Safir Engineering rekisteröi sen 1985.
Safir Engineering lopetti toimintansa vuonna
2001 mutta myi sitä ennen, vuonna 1999, hallussaan olleet suunnitelmat, työkalut, jigit, muotit ja jäljellä olleet varaosat Safir GT40 Spares
Limited:ille (USA) sekä haltuunsa saaneen oi-
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keuden GT40- nimeen.
Holman Moody valmisti yhden GT40 MkIImallin vuonna 1992 ja toisen keskeneräiseksi
jääneen. Nämä (tämä) olivat niin lähellä alkuperäistä kuin suinkin oli mahdollista.

Ford GT40 replikat
GT40 replikoiden ”isänä” pidetään yleisesti KVA:n luojaa Ken Attwelliä. Ken työskenteli Ford UK:n palveluksessa. Hänellä ei ollut mahdollisuutta hankkia aitoa autoa mutta
sen oli sijaan mahdollisuus tehdä lasikuitumuotit Fordin omasta MkIII (M3/1107) autosta. Kenin ensimmäisessä vuonna 1982/83
valmistuneessa autossa oli Fordin 1.6 litran
moottori. Ken valmisti autoja vuoteen 1994
asti. Ken Attwell loi kukoistavan replikamarkkinan ja hänen perässään ilmaantui sitten suuri joukko muita replika-valmistajia.
Ford GT 40 replikoita on vuosien saatossa
valmistettu varmastikin enemmän ja useamman valmistajan toimesta kuin mitään muuta replika-automallia. Tunnettuja valmistuksen lopettaneita ovat (aakkosjärjestyksessä):
•
•
•
•
•
•
•

DAX
DRB Sportscars
ERA
Forte
GTD
Hi-Tech Welding
KVA

• Safir Engineering (1975- 2001)

ja edelleen valmistavia:
•
•
•
•
•
•

Absolutepace (Pace GT)
Ardern Cars (Coyote)
C.A.V. (1999 - )
Gelscoe Motorsport
GT40 New Zealand
Race Cars Replicas (RCR40) (2003 - )

• Roaring Forties (1994 -)
• Southern GT
• Superformance (1996 -)
• Tornado (1989 - )

Yhteistä alkuaikojen replikoille oli teräsputkirunko teräs-monokokkirungon sijaan. Kysymys oli
tietenkin rungon selkeästi yksinkertaisemmasta
ja halvemmasta valmistamisesta. Aidon GT40:n
runko (monokokki) valmistettiin yhteen hitsatuista muotoon prässätyistä 365:sta teräslevy-kappaleesta. Monokokkiin liitettiin sitten putkista
tehdyt teräskehikot jotka kannattivat etu- ja takapään jousitusta, moottoria ja vaihdelaatikkoa.
Moottoreina on ollut käytössä kaikkea maan ja
taivaan väliltä ml. tietenkin Fordin V8- ja V6- sekä
Chevyn ja Roverin V8 -koneet. Chevyn pikkulohkot (350cc) ovat olleet hyvin suosittuja, koska ne
ovat olleet edullisempia kuin Fordin vastaavat ja
vara- ja viritysosien saanti on helppoa ja usein
edullisempaa kuin Fordin koneisiin.
Vaihteistoina on ollut ZF:n, Renaultin UN1
(ehkä suosituin), Porschen ja Audin vaihdelaatikoita (transaxleita, vaihteisto ja perä samoissa
kuorissa). Renaultin UN1:een saa ostettua Quaifin valmistaman pääakseli- ja ratassarjan sekä
Torsen-tyyppisen lukkoperän. Näillä muutoksilla vaihteiston tehonkeston väitetään olevan yli
500hv.
Runkoja saa nykyään putkista koottuina, teräsmonokokkeina joko maalattuna tai sinkitynä, ruostumattomasta teräksestä valmistettuina
sekä viimeisimpänä hiilikuidusta tehtyinä.

Ford GT40 Continuation
sarjojen autot
Gulf Oil, Safir GT40 ja Superformance päättivät
tehdä yhdessä 50 auton sarjan GT40 replikoita
juhlistaakseen GT40 vuoden 1969 Le Mans voittoa. Autojen oli tarkoitus olla niin lähellä alkuperäistä Le Mans voittaja-autoa P1075 (vuosina
1968 ja 1969) kuin mahdollista.
Näiden Toolroom Copy-autojen runkonumero
on muotoa P/ 1XXX ja ne ovat FIA-hyväksyttyjä

HTP-passiin oikeutettuja autoja. Niillä voi siis
kilpailla FIA:n Historic sarjan kilpailuissa.
Lisäksi suunnitelmaan kuului 50 Tribute
Edition-auton valmistaminen, jotka on suunnitelu katukäyttöön sisältäen mm. ilmastoinnin. Toolroom Copy-autojen hinta oli £280
000 ja Tribute Edition-autojen £185000 (ilman moottoria ja vaihdelaatikkoa).
Näiden lisäksi on vielä 20 auton sarja Shelbyn, Safirin ja Superformancen 2010-luvun
jälkipuoliskolla valmistamia replikoita joiden
runkonumerot ovat P2050 – P2069-sarjaa.
Nämä autot on markkinoitu nimellä 50th Anniversary Shelby GT40 MkII ja kuten Gulf Oilin, Safirin ja Superformancen yhteistyöautot,
on nekin valmistettu juhlistamaan vuoden
1969 LeMans voittoa. Näiden autojen hinta
ilman moottoria ja vaihteistoa oli 169.995$.
Yllä mainittuihin valmistuslukumääriin pitää suhtautua varauksella, koska jossain lukumääräksi mainitaan 2 x 50 autoa, jossain
85, jossain 3 x 85 (Shelby 85 Commemorative Edition GT40) ja joissain siis 20 (50th Anniversary Shelby GT40 MkII) autoa.
Edelleen ainakin englantilainen Le Mans
Coupes Ltd mainostaa Superformance GT40
evocation-mallia ja väittää myyneensä niitä
40 kpl. Näiden autojen runkonumero on sarjaa P/2000 ja hinnat alkavat 165.000 £:sta
(incl. VAT).
Kaikille näille viime vuosina valmistetuille Continuation autoille yhteistä on se, että
yhteistyökuviossa on aina mukana Safir GT40
Spares Limited, GT40-merkin omistajana, Superformance autojen valmistajana sekä usein
myös Carrol Shelby, joka rekisteröi kaikki autot Shelby World-rekisteriin ja varustaa autot
Shelbyn yksinoikeudella hallitsemilla runkonumeroilla (Exclusive Shelby CS GT40 sequence number). Shelbyn omassa mainoksessa kerrotaan että: ”It is NOT a kit car or
replica, it is a genuine Shelby original GT40.
The CS GT40 MKII are numbered with the original GT40-P chassis numbers and are listed
in the Shelby Car World Registry and official
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GT40 registry”.
https://ljpsportscars.files.wordpress.
com/2014/12/shelby-cs-gt40-dealer-brochure.pdf
Kaikkien Continuation autojen todellinen runkonumero on kansainvälisen käytännön mukaisesti 17 numerosta/ kirjainmerkistä koostuva
merkkijono. Pxxxx- numerosarja on osa tätä sarjaa.
Totta on, että autot on rakennettu muistuttamaan 60-luvun alkupeäristä GT 40-mallia niin,
että lähteistä riippuen 75-90% osista ovat vaihtokelpoisia, siis vaihtokelpoisia uusia osia, ei vanhaa varastoa. Em. luvut eivät varmaankaan sisällä moottoria ja vaihteistoa. Totta on myös autojen
ehdottoman hyvä laatu ja materiaalien nykyaikaisuus.
Kaikki Superformancen, Safirin ja Shelbyn yhteistyönä valmistamat Continuation-autot on valmistettu 2010-luvulla uusista osista. Alkuperäisiä
runkonumeroita jäljittävien numeroiden käyttö ja
lupaus autojen liittämisestä Shelby Car World rekisteriin ei asiaa miksikään muuta. Kyseessä on
amerikkalaistyylinen hyvin keksitty markkinointikikka, joka mahdollistaa autojen myymisen kalliimmalla kuin ilman Shelbyn mukanaoloa ja ehkä
paremman jälleenmyyntiarvon.

Autojen valmistaja, Superformance, on
perustettu vuonna 1996 ja nykyisten omistajien haltuun se siirtyi vuonna 2005. Superformancen autot valmistetaan Etelä-Afrikassa,
ei Englannissa.

Ford GT
Ford valmisti vuosina 2004 – 2006 (”first generation”) Ford GT-mallimerkinnällä varustettua autoa juhlistaakseen Fordin 100-vuotista
taivalta autonvalmistajana. Vaikka auto ulkonäöllisesti ja teknisesti muistuttaa 60-luvun
GT40-mallia siitä ei kuitenkaan voitu käyttää mallimerkintänä GT40, koska Ford ja Safir GT40 Spares eivät päässeet sopimukseen
merkin käytöstä. Näissä autoissa on Fordin
5.4 l remmiahdettu V8- moottori, jonka tehoksi ilmoitetaan 550hp ja huipunopeudeksi
330 km/h.
Vaikka näitä autoja ei kilpailukäyttöön
suunniteltu, on niilläkin menestyksekkäästi kilpailtu. Autoja valmistettiin kolmen vuoden aikana 4038 kpl aiotun 4500 kappaleen
sijaan.
”Second generation” Ford GT-mallin valmistus alkoi vuonna 2017. Nyt auton ulko-

muodon saneli tuulitunnelikokeet ja vaikka auto on ulkomitoiltaan selvästi isompi kuin alkuperäinen GT40
on se sisältä ahtaampi ainakin sivusuunnassa. Poiketen GT40:stä ja 2004 julkistetusta mallista moottorina on ”vain” 3.5 l V6- EcoBoost kone. Teholukemaksi
tälle kahdella turbolla varustetulla moottorilla ilmoitetaan 647hv.
”Second generation” malli kehitettiin nimenomaan
kilpailukäyttöä silmälläpitäen ja samalla juhlistamaan
Fordin ensimmäistä Le Mans voittoa vuonna 1966.
Menestystä kilpailukäytössä onkin tullut mukaanlukien Le Mans GTE Pro-luokan voitto 2016. Mikä olisikaan ollut parempi tapa juhlistaa 50 vuoden takaista
GT40-voittoa.
Fordin tarkoituksena oli rakentaa yksi auto päivässä joulukuun 2016 ja lokakuun 2020 välisenä aikana,
yhteensä 1000 autoa. Nyt lukumäärää on lisätty 350
autolla ja valmistusaikaa vuoteen 2022. Auton ostajaksi ei kelpuutettu ketä tahansa kynnelle kykenevää,
vaan Ford valitsi hankintaan oikeuttavat henkilöt hyvin tarkan harkinnan perusteella. Suomeen on näitä
autoja tullut vain yksi kappale.
Artikkelin kirjoittaja on kerännyt aiheeseen liittyvää aineistoa useasta eri lähteestä eikä ota vastuuta
aineiston oikeellisuudesta.

Lähdeaineistoa:
• Ronnie Spain: GT40 An Individual History and Race Records

Richard Truesdell (Ford GT Then, and Now)

• David Hodges: The Ford GT40 Prototypes ans Sports Cars (1970)
• Adrian Sreather: Ford GT Then, and Now (2006)
• Haynes: Ford GT40 1964 onwards (all marks) Owner's Workshop Manual (2014)
• http://shelbyamerican.com/ima,ges/pdf/gt40-flyer-web.pdf
• http://www.shelbyamerican.com/images/pdf/50thGT40-Web.pdf
• http://www.shelby-cars.be/shelby-GT40-MKII.aspx
• https://superformance.com/about
• https://lemanscoupes.com/
• https://www.gtplanet.net/superformance-gt40-1969-toolroom-copy/
• https://www.conceptcarz.com/vehicle/z15308/shelby-commemorative-gt40.aspx
• https://www.guysgab.com/shelby-and-superformance-to-unveil-50th-anniversary-gt40/
• https://www.capeadvancedvehicles.com/explore/
• http://www.holmanmoody.com/GTphotos.html
• https://www.businesswire.com/news/home/20160129006008/en/Shelby-American-Offer-Twenty-50th-Anniversary-Shelby
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SccH:n kesäajokauden
päätöstilaisuus
Gustavelundissa 14.9.

Ateriajutustelua

Teksti ja kuvat: Pasi Marjamaa

Rantasauna

Lauantaina 14. syyskuuta kerho järjesti ajokauden
päätösjuhlan nimellä jäsenistölle tarkoitetun kesäkauden päätösajelun ja grilli-&saunaillan Tuusulassa. Tämän tapahtuman tarkoitus oli poikkeuksellisesti korvata kerhon tämän vuoden pikkujoulut.
Aikaisin iltapäivällä kokoonnuimme SBC:sta tutun Gustavelundin pysäköintialueelle, josta aloitimme yhteisajelun jonossa kohti keskisen Uudenmaan mutkateitä kärkiauton kyydissä istuvan
kerhon puheenjohtajan johdolla. Oletimme alussa
virheellisesti, että jonossa ajelumme sujuisi rutinoituneesti ilman erityisempiä liikenteenohjaus-/
risteysjärjestelyitä. Valitettavasti jo parin risteyksen jälkeen autojonomme keski- ja loppuosa eksyivät kärkiporukasta, kun ilmeisesti joku kiihdytteli risteysvälin turhan innokkaasti eikä huomannut
perässäajavan ehtimistä muun liikenteen takia
kääntymään perässä oikeasta risteyksestä. Vähän
myöhemmin kärkiporukka huomasi, ettei jälkiporukkaa näykään ja odotteli turhaan tien varressa.
Parin puhelinsoiton perusteella varmistui, että jälkiporukka harhaili jossain toisaalla omia reittejään,
mutta kuitenkin jonomuodostelmassa. Eli meitä
ajeli sitten kaksi erillistä autojonoa eri teitä pitkin.
Ajoon lähtiessä ehdittiin sopia taukopaikaksi Nurmijärven Myllykukko ja sinne molemmat autoletkat saapuivatkin melkein samaan aikaan. Turinoin-
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nin ja kahvittelun jälkeen lähdimme ajamaan
sieltä yhtenä letkana takaisin Gustavelundiin,
jonne suurin osa jäi iltatapahtuman viettoon.
Yhteinen illanvietto aloitettiin rantasaunalla Gustavelundin tarjoamalla tervetulodrinkillä puheineen. Sitten päästiin saunomaan ja
poreallas oli lämmin mahduttaen yllättävän
monta körilästä yhtaikaa… Ilmapiiri oli rento
ja hilpeä. Myöhemmin illalla saman mökin yläkerrassa maistui maittava grillimakkarabuffet.
Mukana oli sekä vanhoja konkareita että uusia jäseniä. Aikaa oli varattu runsaasti, mutta silti se tuntui sujuvan nopeasti. Kerhon tapahtumille tyypilliseen tapaan SccH kustansi
osan kuluista.
Osa porukasta jatkoi vielä iltaa Gustavelundin
hotellin puolella, jopa yöpyenkin omakustanteisesti. Tuntui ja kuulosti siltä, että tällaisesta
tapahtumasta tykättiin.
Tapahtumaamme oli ilmoittautunut ennakkoon
noin 25 henkilöä/autokuntaa. Kiitos osallistuneille ja Gustavelundille. Katsotaan ja keskustellaan, pidetäänkö jatkossa tällainen tapahtuma vai pikkujoulut.

Gustavelund

Myllykukko
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Pernod Cup

Innokas yleisö alkaa kerääntyä paikalle runsaslukuisena

Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Kuljettajat käskynjaolla

Vuoden 2019 SccH:n kartingmestaruus ratkottiin toistamiseen sähköisessä tunnelmassa VM
Kartingin radalla sähköautoilla. Mukaan oli ilmoittautunut täydet 20 kuskia, mutta yksi joutui perumaan työvelvoitteiden johdosta ja kukaan yleisöstä ei ollut innokas ottamaan vapautunutta paikkaa
itselleen.
Tuttuun tapaan porukka jaettiin kahteen ryhmään lämmittelyä ja aika-ajoa varten. Tänä vuonna ei ollut ennakkorankingia hitaisiin ja nopeisiin
viime vuoden tapaan, vaan ratahenkilökunta jakoi
porukan kahteen ryhmään omien mieltymystensä
perusteella. Ja aika hyvin jaettu, sillä molemmista ryhmistä viisi parasta oli kymmenen nopeimman
joukossa. Tosin 10. nopein joutui B-finaaliin, josta
voittaja pääsee A-finaaliin. Kuljettajakokouksessa
väännettiin rautalangasta, mitä tapahtuu ratatörpöille ja selitettiin auton toiminta.
Vaikka Pernod Cupissa ratkaistaankin vuoden
kerhon nopein karting-kuski, ei se tarkoita ettei voisi osallistua vain nauttiakseen ajelusta. Varikolla
kuulin, että monella oli jopa pari vuosikymmentä
edellisestä karting-ajelusta, ja vaikka ajat eivät yl-
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täneet A-finaaliin, oli ollut hauska ja nautittava
ilta. Eli ei tarvitse olla potentiaalinen voittajakandidaatti osallistuakseen. Jos tulee kruisailemaan, niin pitää vain olla silmät selässä,
ettei aiheuta vaaratilanteita nopeampien ohittaessa kierroksella.
B-finaalissa kaksinkertainen Pernod Cup
-voittaja Peter Hasselgren noudatti yksinkertaista "kärkeen ja karkuun"-taktiikkaa vieden
B-finaalin selvällä erolla Wirkkalan veljeksiin,
jotka kävivät tiukan taiston perheen nopeimman kuskin tittelistä. Peter pääsi selvästi Afinaaliin. Valitettavasti isä-Pasi oli työesteiden
vuoksi estynyt osallistumaan Wirkkala Cupin
väännöstä. Ehkä ensi vuonna Pasi ja pojat pääsevät samalle viivalle?
B-finaaliin saatiin dramatiikkaakin, kun yksi
kuski spinnasi takasuoran shikaanin jälkeen ja
takaa tullut ei ehtinyt kuin nähdä, että rysähtää. Onneksi vahingot jäivät aineellisiksi ja pariin mustelmaan, vaikka nopeusero oli merkittävä, nolla vs. lähes täysillä. Takaa tulleella
kuskilla oli onni myötä, että vain auto meni rik-

ki ja omat vauriot jäivät kipeisiin käsiin ja mustelmiin jaloissa. Huonomminkin olisi voinut käydä, mutta autojen massiiviset puskurit toimivat
todistetusti.
A-finaalissa ilmassa oli sähköä ja jännitystä,
kuin isommassakin urheilujuhlassa. 10 nopeinta
oli asetettu lähtöjärjestykseen aika-ajojen perusteella ja viimeisen ruudun vei Peter voitettuaan
B-finaalin. Aika-ajoissa Peter oli 10. nopein, joten hän pääsi nauttimaan 15 ylimääräisestä kierroksesta. Oliko se hyvä vai paha? En ehtinyt kysymään.
Paalulle sähkötti Pyry Virrantaus ennen Janne Ikkalaa ja Jermu Nummista. Ja niskaan oli
läähättämässä Erik Seppänen, Mikko Hyykoski,
Rony ja Kari Kulju (poika peittosi isän aika-ajoissa), sekä takana kärkkymässä Olli Löflund, Sampo Muje ja B-finaalin voittaja Peter Hasselgren.
Valitettavasti tarjolla ei ole F1-tasoista videointia hidastuksineen todistamaan, että Jermu
lähti kuin hauki kaislikosta jättäen taakseen toisiaan kolhivan yhdeksikön. Koko lähtöjärjestys taisi mennä sekaisin, Jermu kärjessä, Janne ja Erik

kannassaan keskenään kahistellen, ja jostain ihmeen väliköstä Sampo nousi pian kärkiolmikon
kantaan. Muutaman kierroksen ajan Jermu sai
revittyä kaulaa takana nahisteleviin, kunnes jokin rikkoi ajorytmin ja yllättäen Jermu taisi olla
jo kolmantena tai neljäntenä. Uusi voittaja tänä
vuonna? Mutta kolminkertainen voittaja pääsi takaisin rytmiin. Kärkinelikko kasvatti etumatkaa muihin ja vaihteli paikkoja keskenään. Pari
kierrosta ennen maalia Jermu oli taas kärjessä,
mutta kolme nälkäistä haastajaa roikkui aivan
kannassa. Viimeiselle kierrokselle lähdettiin järjestyksessä: Jermu, Sampo, Erik ja Janne. Eroa
Jermusta Janneen oli alle kaksi sekuntia, kun lopullinen vääntö alkoi. Etusuora ja suurin osa kurveista meni lähes puskuri puskurissa, kunnes Erikin auto spinnasi kymppikurvissa ja Janne kiitti,
kumarsi ja kuittasi itsensä podiumille. Eikä tässä vielä kaikki, Sampo vänkäsi Jermusta ohi pari
kurvia ennen maalia, jolloin parivaljakko ajautui
ulkokurviin ja Jannen oli taas helppo kiittää ja
kuitata. Loppu olikin sitten vain ajelua naama hymyssä tai mutrussa.
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1. Janne Ikkala, 2. Sampo Muje ja 3.Jermu
Numminen maalissa 1,6 sekunnin sisällä tässä järjestyksessä. Seisoin ruutulippumiehen
vieressä, kun hän (voimasanat poistettu) huusi mikrofonissa kaverilleen: "Tällaisia kisoja lisää! Ihan järjettömän hyvää vääntöä! En muista ennen nähneeni!"
Itsekin useamman finaalin nähneenä täytyy antaa tunnustus kuskeille tiukasta väännöstä nimensä mukaisesta Cup-palkinnosta
ja pöyhkeästä pytystä. Lopussa kärkinelikköä
nauratti ja turhia selityksiä ei kuulunut. Kaikki olivat ilmeisesti sitä mieltä, että kisa oli reilu ja kolmen mielestä Jannella oli paras tuuri,
eikä Janne tätä täysin kiistänytkään. Samalla Janne todisti, että VM-kartingin sähköautot
ovat armollisia isoille miehille. Kuitatessaan
palkintoa Janne paljasti hyvän pidon salaisuuden: 110 kg tiukkaa kisalihaa ja riittävän hyvä
kunto viemään massa maaliin asti. Ei kuulema
pienemmät hypi silmille, vaikka näin meinasikin käydä.

1. aika-ajon tulokset

2. aika-ajon tulokset

Pernod Cupin kunniataulu

Ensi vuonna uudestaan!

Palkinnot on jaettu hymyssäsuin

Lopputulokset
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Katsastuksessa auton alle
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

Ferrarin alusta näyttää hyvältä.

Katsastusmiehiä on monenlaisia ja toiminnan tyyli vaihtelee, mutta oikealla otteella tehtynä
auton katsastaminen voi olla kiinnostava ja hyödyllinen toimenpide.

Auton katsastuttaminen on monille autoilijoille
välttämätön paha ja katsastusmies se viheliäinen
byrokraatti, joka keksii autosta jonkun jonninjoutavan vian tai puutteen ja lätkäisee sitten korjausmääräyksen tai nähtävästi yhä helpommin ajokiellon. Katsastuspaikkakin valitaan usein sen mukaan,
mikä asema sattuu olemaan lähimpänä tai millä on
halvin hinta pakollisille toimenpiteille. Tärkeä valintaperuste on tietysti myös aseman katsastusmiesten osaaminen että autoa ei hylätä vääristä syistä
tai epäilystä – sitäkin tapahtuu kuten hiljattain lehtien palstoillekin päätynyt tapaus kertoo.
Oikein toteutettuna katsastus voi kuitenkin olla
mielenkiintoinen konsultoiva tapahtuma, jossa asiansa osaavan katsastusammattilaisen kanssa katsotaan, missä kunnossa auto on, mitä sille kannattaisi jatkossa tehdä ja millaisin ratkaisuin vikoja tai
ongelmia taklata.

Katsastaja Issakainen
Allekirjoittanut oli katsastuttanut kolmea omaa autoa ja niiden lisäksi isoisältä pojanpojalle siirtynyttä
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523i BMW:tä Tonttukummun – tai Niittykummun niin kuin paikkaa nykyisin väärin kutsutaan – HelppoKatsastuksessa, missä vanhan
legendaarisen, alalla hyvin tunnetun katsastusmies Issakaisen kanssa oli mukava tutkailla kulloistakin autoa ja tarinoida siinä samalla
niin ajokista kuin vähän sen vierestäkin. Muukin aseman porukka oli asiallista, joten HelppoKatsastuksessa pääsi tutustumaan kuhunkin autoon myös alta päin ilman että sitä
tarvitsi itse hilata nosturille.

tille eikä katsastusmies halunnut hänen työtään
häirittävän hallissa liikkumalla puhumattakaan
siitä, että autoa olisi tutkittu yhdessä.

Vastinetta rahalle
Tutun toimipaikan toimintatapojen muuttumisen seurauksena autoharrastaja oli avoin uudelle
kantapaikalle autojen katsastamiseen. Kuntotarkastuksesta Veronmaksajain Keskusliiton Taloustaito-lehteen juttua tehdessä yhtenä testikohteena oli K1 Katsastuksen Vantaan Koivuhaan
toimipiste. Siellä katsastusmies Mikael Kauppinen kävi huolellisesti läpi testiautona käytetyn
reilut 200 000 kilometriä ajetun Škoda Superbin
ja teki autosta hyviä huomioita.
K1 Katsastuksen markkinointijohtaja Ville Rutanen oli haastattelussa sanonut, että he haluavat asiakkaat auton alle katsomaan, miltä siellä näyttää, ja pyrkivät myös neuvomaan, miten
autosta kannattaa pitää huolta. Näin asiakas saa
tavallista paremman vastineen maksamalleen
rahalle. Niin Kauppinen kuin toisena testiautona toimineen BMW:n tarkastanut tiimipäällikkö

Harri Heinonen toimivat tämän periaatteen mukaisesti.
Juttua tehdessä heräsi luonnollisesti ajatus, että
pitäisiköhän Ferrarikin viedä Superbin ja BMW:n
kanssa samalle asemalle katsastettavaksi, vaikka Koivuhaka onkin turhan kaukana kotoa – sinne
joutuu muutenkin ajamaan vähän väliä, kun monen automerkin maahantuontitoiminnot sijaitsevat samalla seudulla. Mutta ajettavaksihan urheiluautotkin on tehty, joten soitin Kauppiselle ja
sovimme ajan GTS Turbon katsastamiseen.

Letkut repsottavat
Koivuhaan asemalla katsastusmies Kauppinen
istuu museorekisteröidyn Ferrarin ratin taakse ja
pyöräyttää sillä lenkin. Sitten hallin vastakkaiselta puolelta sisään ja katsastusradalle. Tehdään
normaalit alustan, jarrujen ja päästöjen mittaukset. Kauppinen kiskoo GTS Turbon fly-off-tyyppistä käsijarrukahvaa ja tehoa riittää, mutta hän
ei lukitse pyöriä ettei keula sukella niin että spoileri iskisi maahan.

Katsastusmies Kauppinen tekee ensimmäiset
merkinnät Ferrarin ratin takana

Vanhan Issakaisen ansiosta säästyi ainakin
kerran rahaakin, sillä hän huomasi käyttöautoon hiljattain vaihdettujen vetonivelten suojakumien olevan niin huonosti kiinni että rasvat
tulivat ulos ja lika pääsi sisään – katsastuksen
jälkeen ehdin vaihdattaa suojakumit työn tehneellä korjaamolla ennen kuin takuu olisi mennyt umpeen.
Sitten HelppoKatsastuksen toimipiste muutti
Kivenlahden teollisuusalueelle, missä tunnelma oli toinen. Asiakas ohjattiin kahviautomaa-
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Valojen suuntauksessa oli hieman heittoa.

Keskustelemme hetken siitä, kannattaako alkuperäisyyttä vaalia uusilla kangaspäällysteisillä
letkuilla vai siirtyä modernimpiin materiaaleihin.
Aiemmin GTS Turboon ei oltu vaihdettu kuin
ahtimen ilmaletku kolmen vuotta sitten ennen
kuin sillä lähdettiin ajamaan kohti Kööpenhaminaa pohjoismaisten Ferrari-klubien Nordic Meetingiin.
”Oliko se niin, että olit ensi viikolla lähdössä tällä autolla Ahveniston moottoriradalle?”, Kauppinen kysyy. ”En suosittele sitä ennen näiden
letkujen vaihtamista.”

Mystinen massaus

Hetkittäin luvuissa oli erojakin

Ferrarin moottori käy rikkaalla seoksella, mutta
päästöarvot ovat kesäkuussa 1986 ensirekisteröidyltä autolta vaadittavissa rajoissa. Mittausten jälkeen avaamme auton takaluukun ja Kauppisen kollegakin tulee katsomaan kaksilitraista
turboahdettua V8-konetta. Molemmat miehet
rypistelevät kulmiaan: konehuoneessa moni tähän asti hyvin kestänyt letku on mennyt viime
talven säilytyksen aikana vaihtokuntoon.
”Tämä by-passin-alipaineletku on kriittisin kohta”, Kauppinen toteaa. ”Mutta myös tuo vesiletku ja bensapaineen letkut ovat kärsineen
näköisiä”, hän lisää. Kauppinen epäilee, että tiiviydeltään kyseenalaisiksi kuluneet letkut voivat
olla syynä siihen, että kone käy turhan rikkaalla.
”Kaikki tämän moottorin kangaspäällysteiset letkut pitäisi vaihtaa mutta kumiletkutkin olisi hyvä
uusia kuten tuo huohottimen letku”, katsastusmies toteaa.
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Moottorin tutkimisen jälkeen Ferrari nostetaan
ylös ja siirrytään auton alle. Ferrarin etupäähän
oli vastikään laitettu tutun mekaanikon toimesta
uudet puslat, joten oli erityisen mielenkiintoista
nähdä, miltä auton etuakseliston tukivarret nyt
näyttävät. Ainakin auto oli ajossa huomattavasti
vakaampi ja tarkemmin ohjautuva kuin aiemmin.
Kangaspintaisissa letkuissa
oli rispaantumista.

Etuakselisto näyttää nyt hyvältä, mutta kun Kauppinen siirtyy taskulamppunsa kanssa tutkimaan taka-akselistoa, hän sanoo samaa kuin etupään puslat vaihtanut mekaanikkokin: ”Myös täällä takana
alatukivarsien puslat pitää uusia että Ferrari on arvoisessaan kunnossa.” Takana ei ole vielä samalla
tavalla väljää kuin edessä aiemmin oli, mutta sielläkin puslat ovat alkaneet vanhuuttaan murentua
materiaalin kuivumisen vuoksi.
Katsastusmies ihmettelee Ferrarin pohjan massausta, onko se tehty Suomessa? Ei ole, auto ajettiin
tällaisena Italiasta tänne eikä pohjalle ole Suomessa tehty mitään, massaus on Italiasta peräisin.
Ehkä suojaustoimenpide johtuu sitä, että GTS Turbon aiempi koti, jossa se oli uudesta lähtien, on
Vazzolan kylässä Trevison maakunnassa Koillis-Italiassa ja auton myyneen vanhan teollisuusjohtajan
toinen isoäiti on kotoisin Itävallasta, joten Ferrarilla
on voitu käydä siellä sukuloimassa.
GTS Turbon etupäässä on pohjakosketuksen jälkiä. Kerron, että ne ovat peräisin vanhalta kuninkaantieltä, jota pitkin Ferrarilla on monena vuonna

ajettu Aboa Rally Storicon letkassa Concours
d´Eleganceen Turkuun. Yhtenä vuonna porukassa olleet Porschet ajoivat kuoppaisella tiellä
niin kovaa, että samalla vauhdilla Ferrarin keula raapaisi aika pahasti aaltoilevaa tienpintaa.
Sitten Kauppinen huomaa, että öljynpainemittarin anturin suojakumi on tulossa tiensä päähän. Sekin on hyvä uusia.

Lähivalomerkinnät
Ferrarin alimpia valonheittimiä tarkastellaan
porukalla, sillä Kauppinen toteaa, että niissä
on lähivalokytkennän merkit mutta GTS Turbon
ohjekirjan mukaan kyseiset valot on tarkoitettu
väläyttelyyn: niillä räpsytellään 250 km/t vauhdissa että edellä menevät kuljettajat tajuavat
hopeahohtoisen orin tulevan takaa kovaa.
Enemmän hyötyä valoista tietysti olisi, jos niitä
käyttäisi päivävaloina niin että perinteisiä ajovaloja ei tarvitsisi nostaa luukkujen alta esiin.
Ferrarin kynnyskoteloista ja ovista löytyy pari
pientä ruostepistettä, jotka tietysti harmitta-
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vat virheettömän näköisen auton omistajaa, mutta nekin oli hyvä huomata. Kodin
kattoremontin, tilapäisasunnon ja -autotallin sekä työpainetta lisänneen suomalaisen
autojournalismin historiikin kirjoittamisen
lomassa harrasteautotkin ovat jääneet viime aikoina lähes olemattomalle huomiolle.
Mutta kun katsastusmies Kauppinen tulostaa uuden rekisteröintitodistuksen ja katsastustodistuksen, johon hän raapaisee
nimensä, asemalta lähtee ruostepisteistä
huolimatta ajelemaan positiivisella mielellä – asianharrastajallehan auton tutkiminen
on hauskaa ja asiantuntevan keskustelukumppanin kanssa vielä hauskempaa. Ja
varsinkin kun kohteena on saksalaisittain ilmaistuna liebhaber-ajokki niin tärkeintä on
havaita, mitä sen hyvinvoinnin eteen voi
tehdä jotta auto olisi L´Ultima Macchina
tulevaisuudessakin.

Oven etureunan luona maalipinta
on mennyt muutamasta kohtaa rikki.

Takapäänkin puslat olivat alkaneet vanhuuttaan murentua.

Ferraria kannattaa nostaa tukivarsien vahvikkeiden kohdalta.

Henkilöautojen (M1-luokka), pakettiautojen
(N1-luokka), erikoisautojen (kokonaismassa
enintään 3,5 tonnia) ja raskaiden nelipyöräisten (L7e-luokka) katsastusajat 20.5.2018 alkaen:
• Katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään 4 vuoden
kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen
viimeistään 2 vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta.
• Kun käyttöönottoajankohdasta on kulunut yli 10 vuotta, on
ajoneuvo katsastettava vuosittain (viimeistään vuoden
kuluttua edellisestä katsastuksesta).
• Tämä muutos siis mahdollistaa talviseisonnassa olleen
(jonka rekisteröintipäivän tai rekisterikilven viimeisen
numeron mukainen katsastuspäivä olisi seisontajaksolla)
ajoneuvon katsastusajan siirtämisen pysyvästi ajokaudelle!

Etupäässä on jälkiä pohjakosketuksesta

• Huom! Jos ajoneuvo katsastetaan 8 - 9 vuoden kuluttua
käyttöönottopäivästä, esim. 8v 5 kk ikäisenä, seuraava
katsastus on suoritettava kuitenkin viimeistään 10v 0 kk
ikäisenä. Jos ajoneuvo katsastetaan yli 9 vuoden kuluttua
käyttöönottopäivästä, seuraava katsastus on suoritettava
viimeistään vuoden kuluttua.
• Museoajoneuvorekisterissä olevan ajoneuvon
(yli 30v. vanha) katsastusväli on 2 vuotta.
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OLEMME ENNEN KAIKKEA AUTOHARRASTAJIEN
KOKOONTUMINEN, JONKA SUURIN ARVO ON
SAMANHENKISEN POR UKAN YHDESSÄOLO JA
URHEILUAUTOJEN VIEMINEN TIEN PÄÄLLE!
2020 KUMIPALLO4000 SISÄLTÄÄ:
– START TI LA 27.6.2020
– UP EITA URHEILU- JA GT-AUTOJA
– SUUNTANA TUNTEMATON KOKO VIIKON
- MAJOITUKSEN
– PÄÄTÖSBILEET EUROOPASSA
– LENTÄEN HELSINKIIN P E 3. 7.2020
– AUTOT REKKARAHTINA SUOMEEN
- 1 790€/HLÖ

27.6.-3.7.2020
ILMOITTAUDU MUKAAN
WWW.KUMIPALLO4000.COM

