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Kansikuva: Corvette C1 ohjaamo
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 1/2020
Vuosi 2020 on saatu jo hyvään vauhtiin ja kevätkin alkaa kurkkimaan niin
kukkapenkistä kuin ikkunoistakin pidentyvän päivän ja valoisuuden muodossa. Talvi on ollut erittäin leuto ja lumeton Etelä-Suomessa. En pahemmin kaivannut parin edellisen talven lumitöitä, mutta syksyllä käyttöautoon ostetut uudet nastarenkaat valitettavasti kuluivat enemmän paljaalla
asfaltilla ajettaessa. Moni autoilija on myös kokenut tavallista enemmän
tuulilasirikkoja. Vesisateet ovat aiheuttaneet tiepohjien pehmenemisen, ja
sitä kautta asfaltin reikiintymistä useilla teillä. Tänä keväänä ja tulevana
kesänä on siis syytä katsella entistäkin tarkemmin pienten mutkateiden
asfaltin kuntoa urheiluautolla ajellessa. Rengas- ja vannerikot ovat ikäviä
yllätyksiä, vakavammista vaurioista ja mahdollisista loukkaatumisista puhumattakaan. Malttia siis tienpäällä, kun ajokelit alkavat!
Kerhomme juhlii tänä vuonna ”puolipyöreitä”, eli heinäkuun puolivälissä
Jouni Vierimaa
(16.7.) tulee kuluneeksi 45 vuotta kerhomme perustamisesta. Edellisiä
täysiä pyöreitä eli 40 vuotta juhlimme näyttävästi Rautatientorilla järjestetyllä autonäyttelyllä ja upealla illallisella Helsingin keskustassa kattojen päällä. Tällä kertaa emme järjestä autonäyttelyä, mutta juhlimme
toki uutta virstanpylvästä kesän tapahtumissa, mm. SBC:ssä ja järjestämme syyskuun alussa 45-vuotisjuhlan. Tästä juhlasta ja sen ohjelmasta tiedotamme kevään ja alkukesän aikana. Tulemme julkaisemaan
loppuvuoden Siipimuttereissa muutamia tarinoita kerhomme historiasta, mahdollisesti perustajajäsenten
kertomina.
Tässä lehdessä muistelemme hieman viime kesän Sportscar Breakfast Clubien, eli SBC -tapahtumien satoa. Juha Partanen on ahkeroinut jo jonkin aikaa autotoimittajien historiikin parissa. Näistä ”muistelmista” syntyi mielenkiintoinen katsaus myös urheiluautojuttujen historiasta suomalaisissa autolehdissä. Juttu
on täynnä mielenkiintoista faktaa ja vauhdikkaita tarinoita. Juha kirjoitti myös kirjaesittelyn kahdesta kiinnostavasta urheiluautoja käsittelevästä kirjasta. Suuret kiitokset Juhalle näistä hienoista jutuista! Kerhomme julkaisee kesän kynnyksellä autokalenterin, jota tulemme myymään niin jäsenille kuin muillekin urheiluautoista kiinnostuneille kesän tapahtumissa. Kalenterista löytyy mainosjuttu ja maistiaisena kalenterin
kansikuva tässä lehdestä. Julkaisemme myös vuoden 2020 Tapahtumakalenterin sen alustavassa muodossaan. Luvassa onkin jo paljon mielenkiintoisia tapahtumia ja kerhovierailuja.
Ajokauden aloitus tapahtumien suhteen näyttää nyt hieman lykkäytyvän meilllä ja maailmalla riehuvan
koronavirus -pandemian takia. Sekä Pääsiäisen American Car Show että Vapun jälkeinen Lahden Classic Motorshow -tapahtumat peruttiin. American Car Show siirtyi pidettäväksi (näillä näkymin) kesäkuulle
5. - 7.6.2020. Classic Motorshow peruttiin kokonaan tältä vuodelta. Päätimme peruuttaa myös Vuosikokouksemme ja ensimmäisen toukokuun loppuun suunnitellun SBC:n näiden pandemian tapahtuma- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vuosikokous tullaan pitämään Kehäkessalla heti kun mahdollista. Toivotaan
että pandemia laantuu ja pääsemme nauttimaan hyvistä ajokeleistä ja kesän autotapahtumista viimeistään kesäkuussa.

Mukavaa kesän odotusta ja ajokelejä odotellen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
päätoimittaja ja SccH varapuheenjohtaja
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys kaikille!
Näin se aika on taas nitkahtanut pienen pyrähdyksen kohti
kesää. Aurinkokin jo pilkahtelee
välillä tumman taivaan raoista. Nyt on sitten viimeinen hetki kiillottaa viimeisetkin kromiosat autoistamme ja kiristellä
ne viimeiset pultit ja mutterit.
Nyt on myös aika alkaa suunnitella jo kesän menoja, katsoa
nettisivuiltamme SBC -ajat, ja
koittaa lomittaa lomia niiden
kanssa, yrittää myös sihdata ratapäivällemme laatuaikaa
kulkupelin parissa. Olen myös
ottanut tavaksi käydä joka kesä jossain sellaisessa tapahtumassa jossa en ole
koskaan ennen käynyt. Olen myös yrittänyt käydä normaalien cruisailureittieni
ulkopuolella katsomassa uusia kahvipaikkoja ja kohteita. Sitä alkaa niin helposti
toistamaan samoja polkuja, ja olen huomannut, että meinaa reviirikin koko ajan
mennä pienemmäksi. Liekö se sitten iästä johtuvaa dementoitumista ja kaavoihin kangistumista.

SccH autokalenteri
2020 – 2021
Kerhomme julkaisee kesän kynnyksellä autokalenterin, jota tulemme myymään niin jäsenille kuin muillekin urheiluautoista kiinnostuneille kesän tapahtumissa. Kalenteria voi luonnollisesti ostaa myös suoraan kerhomestarilta.
Kalenteria painetaan rajoitettu 500kpl erä. Ohessa maistiaisena kuva kalenterin kannesta. Kalenterin myyntihinta on 15 Euroa.

Olen tässä myös mietiskellyt sellaista asiaa, kun kerhoutumista. Ihmisillä on tarve kerääntyä samanhenkisten kanssaihmisten seuraan ja jutustella itseään kiinnostavista asioista. Jostain kumman syystä en ole erityisemmin koskaan halunnut liittyä mihinkään moottoripyöräkerhoon, vaikka olen motskareilla ajellut
jo yli 35-vuotta. Minulle on aina riittänyt pelkkä yksin ajelu motukalla, tai aikaisemmin matkustelu pyörällä vaimoni kanssa. Urheiluautopuolella on ollut alusta asti halua ja tarvetta liittyä autokerhoon, ja nimenomaan tähän meidän kerhoomme. Jotenkin kerhon jäsenenä olo on aina ollut minulle kunnia-asia. Nautin
myös suuresti kerhomme jäsenien kanssa juttelemisesta, ja haltioituneena välillä kuuntelen vanhempien ratinvääntäjien tarinoita. Se on sitä elävää historiaa,
jota sitten jotkut on välillä yrittäneet taltioidakin, mutta iso osa tarinoista häviää historian tuuliin. No tämmöisiä mietteitä tällä kertaa; ja hei Tulkaa ihmeessä
Vantaan kehäkessalle vuosikokoukseen vaikuttamaan asioihin. Niin ja muistakaa
maksaa jäsenmaksu, niin saamme taas järjestettyä ratapäiviä ym. aktiviteetteja
teille hyvät kerhomme jäsenet.
Urheiluautoterveisin,
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH
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SccH Tapahtumakalenteri 2020 (alustava):
Kesäkuu
• SccH Vuosikokous, Kehäkessa (Neste, Koivuhaka), tarkka päivä
uudessa kutsussa

• 6.6. SBC Gustavelund
Vieraana Presco

• 13.6. Aboa Vetus Rally

Perinteinen Concours -ajelu Bembölen kahvituvalta Turun
tuomiokirkon edustalle mutkateitä pitkin.

• 14.6. Sportscar Concours d’Elegance

Harjattulan kartano, Kakskerta, Turku klo 10.00 – n. 16.00

• 19.6. Juhannusajelu 2020

Ajelukohde ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin
Lähtöpaikka: Gustavelund n. klo 17.00

• 27.6. SBC Gustavelund
Heinäkuu
• 11.7. SBC Gustavelund
• 25.7. Tunnetun autokeräilijän kokoelmiin tutustuminen Itä-Suomessa
• 26.7. Jäsenemme Pekka Vitikaisen autokokoelmiin tutustuminen.
Elokuu
• 1.8. SBC Gustavelund
• 8.8. Ratapäivä (ajoharjoittelupäivä) Alastaron moottoriradalla
Rata varattuna klo 15.00-20.00

• 22.8. SBC Gustavelund
Syyskuu
• 5.9. SBC Gustavelund
Vieraana Presco

• 12.9. SccH:n 45-vuotisjuhla

Ohjelma ja tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Marraskuu

Tervetuloa SccH-kerhoon,
arvoisat uudet jäsenet:
Tero

Talma

Porsche 911 cabriolet

Marko

Paimio

Mazda Rx-8 & Mazda RX-7

Ari

Espoo

BMW Z4

Marko

Mäntsälä

Tomi

Espoo

Jaguar XJR 4,2 SC & Jaguar XJ-SC V12

Heikki

Lahti

BMW Z4 Coupé

Petri

Haarajoki

Porsche 911

Hannu

Tuusula

Subaru BRZ & Alfa Romeo 2000 GTV

Chevrolet Corvette

Ilmoitus: SccH etsii Webmasteria
SccH etsii jäsenistön keskuudesta Wordpress -julkaisuohjelmiston hallitsevaa osaajaa tekemään kerhon nettisivuille tarvittavia
muutoksia ja uudistuksia, sekä auttamaan isompien sivupäivitysten hallinnassa. Kerholla on jo webmaster normaaleja sivupäivityksiä varten, joten koko sivujen hallinta ei kaadu uuden webmasterin
hoidettavaksi.
Yhteydenotot sähköpostitse:
Varapuheenjohtaja ja päätoimittaja Jouni Vierimaa:
jouni.vierimaa@scch.fi

Marraskuun lopussa Pernod Cup
Paikka: VM Karting Center, Vantaa
Tarkka aika vahvistetaan myöhemmin.
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SBC – kesän 2019
tapahtumien satoa
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

Audi R8 -malleja oli SBC:ssä esillä runsaasti

sänä pitämään SBC:n edelleen kiinnostavana urheiluautoilijoiden kohtauspaikkana. Kesän vahvistetut SBC -päivämäärät
löytyvät tämän lehden alustavasta kerhon Tapahtumakalenterista. Esitämme
hallituksen puolesta jälleen toiveen, että
saisimme jokaiseen SBC:hen useamman
hallituksen ulkopuolisen jäsenen vapaaehtoisena ilmoittautumaan liikenteenjärjestelijän tehtävään. Ilman ohjausta
ei pysäköinti nurmikentällä onnistu, niin
että saisimme sinne maksimimäärän autoja, ja ne myös fiksusti pois. Useampi liikenteenohjaaja tarvitaan myös siksi että
kaikki SccH:laiset pääsisivät nauttimaan
siitä brunssista! SBC on mukava tapa
viettää lauantai -aamua samanhenkisten
urheiluautoharrastajien kanssa.

Possut valtasivat jokaisessa SBC:ssä kokonaisen rivin

Sportscar Breakfast Club eli SBC oli menestys myös
kesällä 2019. Kesän ensimmäinen taisi olla sateinen
ja muuten sää suosi tapahtumaa. Kolme kertaa koko
kenttä oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. Yhdellä kertaa jopa jouduttiin käännyttämään autoja hetken aikaa pois portilta. SBC järjestettiin kesän aikana
kuusi kertaa. Ensimmäinen tapahtuma oli toukokuun
lopulla, kesäkuussa kaksi kertaa, heinäkuussa kerran
ja elokuussa kaksi kertaa.
Annoimme yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden esitellä tomintaansa ja kalustoaan
SBC:ssä. Tilaisuuden käyttivät hyväksi: Kumipallo4000, Presco ja Classic Motorshow. Lisäksi
muista autokerhoista näkyvyyttä saivat Finnish Jaguar Drivers’ Club ja loppukesällä perustettu Lotus
Car Club of Finland. Epävirallisesti näkyvyyttä saivat näyttävästi useammassa SBC:ssä yhtenäisiin
riveihin järjestetyt Porschet, Ferrarit ja Corvettet.
Monet saman merkkisten tai tyyppisten autojen
harrastajat osasivat muutenkin parkkeerata näyttävästi vierekkäin. Tästä esimerkkinä oli muutamassa SBC:ssä useamman Audi R8:n joukko. Se on
varsin hieno ja kiinnostava urheiluauto erilaiseen virittelyyn, vaikka tehoa löytyy siitä V8-mallisestakin
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vakiona ihan tarpeeksi. Silmäniloa riitti myös monista erittäin upeasti entisöidyistä vanhemmista
Jaguareista, Mersuista ja Corvetteista, ihan vain
muutaman mainitakseni. SBC:stä on muodostunut myös paikka jossa näkee ensimmäisenä ne
uusimmat urheiluautomallit liikenteessä. Tutuksi
ovat tulleet parina viime kesänä monet Ferrarien
ja Lamborghinien uusimmat mallit Gustavelundin
nurmikolla. Myös muita autouutuuksia ja harvinaisuuksia näkee joka kesä.

Kumipallo4000 paraatipaikalla ennen kesän matkaansa

Mitä olisikaan Breakfast Club ilman kunnon aamiasta tai brunssia? Hienosta ja maittavasta
brunssitarjoilusta saamme kiittää Gustavelundin
henkilökuntaa. Hotelli panosti tapahtumaan, ja
tietysti omiin palveluihinsa, laajentamalla terassialuetta kesäksi 2019. Uusi Pritsiksi nimetty terassialue on varustettu ajoluiskalla ja se kestää
useamman ajoneuvon painon, terassiasiakkaiden lisäksi. Hotelli on tyytyväinen tapahtuman
järjestelyihin, autoihin ja saatuun näkyvyyteen.
Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa ja saavuttanut suosionsa huipun, joten enempää
emme voi juuri toivoa. Pyrimme siis tulevana ke-
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Italian herkut olivat rivissä heinäkuun
lopulla ennen Bella Italiaan lähtöään

Kosken Tapsan Ford GT replica kuvattiin kalenteria varten

Fefe 458 on näyttävä herkku

Kun yhteistyökumppani ei saapunut täyttämään
terassia niin laitoimme omat vauhtipelit esille

Classic Motorshow kävi puﬀaamassa vuoden 2020 näyttelyään elokuussa
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Yhteistyökumppanimme Presco
esitteli ja myi autokemikaaleja
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Perinteiset 911 Possut rinnakkain

Puheenjohtajamme Kaitsun kesähankinta AC Cobra replica oli paraatipaikalla

Jaguar-kerho esitteli kalustoaan kesäkuun lopulla

Lotus Car Club of Finland esittäytyi elokuun SBC:ssä

Uusi Supra on melkoisen omaperäisesti muotoiltu
Parissa SBC:ssä oli kenttä viimeistä paikkaa myöten täynnä
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Kilpa-ajajan kyydissä
ratin taakse

Paul Frèren elämäkerta on
todella nimensä veroinen, sitä
lukiessa tuntuu kuin istuisi
autossa maailman huippua
aikoinaan edustaneen moottoritoimittajan ollessa ratissa.

Teksti:
Tekst
i: Juha Partanen
Kuvat: Kirjojen kuvitusta
Autoista ja urheiluautoistakin on kirjoitettu mieletön määrä kirjoja, mutta usein niistä ei välity kovinkaan elävästi sitä tunnetta, minkä kuljettaja kokee kunkin auton ratin takana. Kirjojen joukossa on
kuitenkin mielenkiintoisia helmiä. Yksi niistä, Paul
Frèren muistelmateos My Life Full of Cars/Behind
the wheel with the world´s top motoring journalist on kiehtovaa luettavaa paitsi kirjoittajan huikean elämäntarinan vuoksi myös siksi, että Frère luonnehtii sen sivuilla eri automalleja todella
mielenkiintoisesti ja valaisee insinöörikoulutuksen
saaneen kilpa-ajajan kyvykkyydellä, mikä kussakin
mallissa vaikuttaa mihinkin. Huippunopeiden kilpaautojen ja urheiluautojen ohella Frère kertoo niin
1950-luvun IFAsta ja pienestä NSU:sta kuin monista myöhempienkin aikojen kansanautoista.
Toinen erityisen kiinnostava kirja on progeyhtye
Pink Floydin rumpalin Nick Masonin ja kilpa-ajaja
Mark Halesin teos Passion for Speed, jossa käy-

dään läpi kaksikymmentäneljä Masonin kokoelmaan kuuluvaa autoa. Klassikkoautojuttujen tapaan kustakin autoyksilöstä kerrotaan
sen historia ja kunkin auton kohdalla kerrotaan
hyvin yksityiskohtaisesti sen ominaispiirteet
käynnistämisestä, liikkeelle lähdöstä, vaihteiston käyttämisestä aina nopeaan kaarreajoon,
jarrutuskäyttäytymiseen, vauhdin kiihdyttämiseen ja eri aisteilla auton tuottamiin kokemuksiin asti.
Niin Frèren elämäkertaa kuin Masonin ja Halesin kirjaa on myytävänä Amazonissa, vaikka
molemmat opukset ovat ilmestyneet vuosia
sitten. Paul Frèren elämäkerta on ilmestynyt
vuonna 2000. Tammikuussa 1917 syntynyt legendaarinen hahmo kuoli helmikuussa 2008.
Edellisvuonna hän oli loukkaantunut Nürnburgringin lähellä tapahtuneessa onnettomuudessa niin pahasti että joutui olemaan pari

Masonin ja Halesin kirjan kuvitus on näyttävää mutta asianharrastaja
saattaa kaivata isompaa määrää yksityiskohtaisia kuvia

viikkoa tehohoidossa. Frére ajoi vielä 86-vuotiaana Audi R8 -autoa Le Mansin testipäivässä.
Frèrelle sattui onnettomuuksia jo hänen kilpaajajan uransa aikana ja hän kertoo kirjassaan
myös pahimmista ajovirheistään kuten liian myöhäisestä jarruttamisesta vuoden 1956 Le Mansissa, mikä johti D-tyypin Jaguarin romuttumiseen. Kirjassa on kuvakin hetkestä, jolloin Frèren
auto on juuri osunut laitamainoksiin. Sekä ajamisen että kirjoittamisen huippuammattilaisena
hän osaa kuvata tarkasti tilanteet, jotka johtivat
ulosajoihin.

Le Mansin voittanut
toimittaja
Kiehtovimman autotoimittajan omaelämäkerran kirjoittaja oli kuljettajanakin sitä luokkaa,
että hänellä ei juurikaan ole kilpailijoita. Belgialaissyntyinen Paul Frère, josta Tekniikan Maailman Mauri Salo kertoi aikoinaan mielellään tarinoita, kirjoitti hyvissä ajoin muistelmansa, jotka
kattavat Frèren lapsuuden ja nuoruuden taustan
ohella sekä hänen moottoritoimittajan että kilpa-ajajan uransa. Frère oli kummassakin roolissa
tunnettu kautta maailman. Kilpa-ajajana hän ajoi
formula ykkösiä niin Gordinin kuin Ferrarin kuljettajana, osallistui monta kertaa Reimsin 12 tunnin ja Le Mansin 24 tunnin ajoihin, jonka voittikin
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vuonna 1960, osallistui Gran Premio de Carretera –kilpailuun Etelä-Amerikassa ja Rallye du Kivuun Afrikassa. Moottoritoimittajana hän kirjoitti eurooppalaisiin lehtiin kuten ranskalaiseen Les
Sportsiin ja englantilaiseen Motor-lehteen mutta
toimi myös amerikkalaisen Road & Trackin Euroopan kirjeenvaihtajana.
Kaiken lisäksi Frère toimi monien autonvalmistajien testikuskina ja hän oli mukana muun muassa Lancian Gamma-, Delta- ja Thema-mallien
sekä Mazdan wankel-moottorisen urheiluauton
RX-7:n tuotekehityksessä.
Frère kertoo myös varsin yksityiskohtaisesti autojen koeajamisesta ja poimii niistä kuvaavia esimerkkejä. Ensimmäinen hänen koeajamansa auto
oli Peugeot 203, josta Frère kirjoitti belgialaiseen
autolehteen Belgique Automobile, joka ilmestyi
vuoteen 1967 asti, ja koeajaminen jatkui 1990-luvun alkupuolelle asti. Vuosimallin 1961 Pontiac
Tempest oli Frèren mukaan yksi huonoimpia autoja hänen ajamiaan autoja, sen 2,7-litrainen neloskone oli karkea ja käsiteltävyys katastrofaalista.
Frèren mielestä Ralph Naderin olisi pitänyt kuuluisan kirjansa ”Unsafe at any Speed” kohteeksi ottaa Tempest eikä takamoottorista Chevrolet
Corvairia, jonka yliohjautuminen oli ainakin paljon
Porschella ajaneelle ja 1600 Super 90:n omistaneelle kuljettajalle helppo hallita.
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Frère ei arkaile mielipiteissään: esimerkiksi Jaguar S-Typestä hän toteaa, että erillisjousitetun
taka-akselinsa vuoksi se on kyllä mukavampi kuin
Mark II, mutta suorituskyky kärsii lisääntyneestä
painosta ja ajo-ominaisuudet olivat pettymys.
Koeajossa otetusta ajokuvasta näkyy, kuinka SType nojaa Frèren käsissä raskaasti kaarteen ulkopuoliseen takapyöräänsä ja eturengaskin hieman taittuu auton alle.
Frère testasi autoja niin maantiellä kuin radoillakin. Joillakin autoilla hän ajoi todella pitkiä matkoja lehtien ja television koeajojuttuja varten
kuten Porsche 959:llä lähes 3 000 mailia eli 4
800 kilometriä ja Audi Quattroilla 12 000 mailia eli melkein 20 000 kilometriä. Kilpailu-uransa jo vuosikymmeniä aiemmin lopettanut Frère
kertoo yhdessä kuvatekstissä, että nopeimman
kierrosaikansa ”oikealla” Nürnburgringillä – kuten hän Nordschleifea kutsuu – hän ajoi Honda
NSX ”Type R” -urheiluautolla.

Hurja V16-koneinen BRM
Erityisen tarkkaan eri autojen ajokokemuksia kuvataan Pink Floydin rumpalin Nick Masonin ja kilpa-ajaja Mark Halesin kirjassa Passion for Speed.
Jotta kokemukset olisivat vertailukelpoisia, lähes
kaikkia autoja ajetaan Silverstonen radalla, ainoana poikkeuksena 16-sylinterisellä 1,5-litran moottorilla varustettu 600-hevosvoimainen BRM vuodelta 1953, jonka testiratana on Donington. Kirjaan
kuuluu myös CD-levy, jossa voi kuunnella kaikkien
kirjassa käsiteltyjen autojen äänimaailmaa. Esimerkiksi formula ykkösiin rakennetun V16-moottorisen
BRM:n ääni on niin poikkeuksellinen, että Classic
and Sports Car jakoi sitä aikoinaan yhden numeronsa mukana singlelevylle tallennettuna.
Autojen joukossa on monia ikonisia kilpa-ja urheiluautoja kuten Bugatti T35B vuodelta 1927,
Jaguar D-Type 1955, Maserati 250F 1957, Lotus 18 1961, Ferrari 250 GTO 1962, Competizione-versio 365 GTB/4:stä eli Daytonasta, Porsche
935 K3 ja Ferrari 312T3, molemmat 1978, McLaren F1 GTR 1995 ja Ferrari Enzo 2003.
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Vaikka esimerkiksi Bugatti Type 35:llä on aikoinaan huristeltu maanteilläkin, kirjassa huomautetaan että sen tarvitsemaa polttoainetta – metyylialkoholia – ei saa huoltoasemilta, kovassa ajossa
se kuluttaa niin menovettä että gallonalla ei pääse kuin kolme mailia ja sytytystulpat pitää vaihtaa
aina sen mukaan, miten sillä ajetaan, joten samalla reissulla ei voi ajaa rauhallisesti ja kovaa. Lisäksi Bugatti on niin meluisa, että maaseudulla se herättää lehmät ja lampaat traumatisoiden ne.
Mark Halesin kommentit eivät ole turhanpäiväistä pullistelua tai kehumista vaan hän kuvaa hyvin, kuinka hankala ja vaativa auto vuoden 1990
Porsche 962 on tai kuinka vaikea Ferrari F40 on
hallita.

J.J. Lehdon testaama auto
Autojen ohella Passion for Speed kertoo elävästi
Nick Masonin elämästä autoharrastuksen parissa
ja hänen tekstissään on jänniä yksityiskohtia kuten
se, että hänen McLaren F1 GTR:nsä historiassa
tärkeää Masonille on se, että dokumenttien mukaan J.J. Lehto on testannut juuri kyseistä yksilöä.
Vaikka Mason on maailmankuulu nimenomaan
rumpalina, hän ei ole eilisen teeren poika automiehenäkään. Öljy-yhtiö Shellin filmidokumenttiyksikön johtajan poikana hän sai jo lapsuudessaan kosketuksen kilpa-autojen maailmaan
matkatessaan klassikkokisoihin isänsä 4,5-litraisen Bentleyn kyydissä – noita matkoja hän pitää
onnellisimpina lapsuusmuistoinaan. Vanhempana hän on tajunnut myös mikä merkitys oli sillä,
että hänen isänsä oli 1950-luvulla tavannut Enzo
Ferrarin ja tämä oli järjestänyt hänet kilpailijaksi
166MM Spyderilla vuoden 1953 Mille Migliaan
kisan kuvaamiseksi autosta käsin.

Auto- ja liikennetoimittajien yhdistystämme
vastaavan Guild of Motoring Writersin presidentti. Hän on muun muassa kirjoittanut koko
lehden historian ajan Ferrarin Official Magazineen, joka ei ole mikään tavallinen asiakaslehti vaan korkeatasoinen tilattava julkaisu.
Sen jutuissa ja henkilöhaastatteluissa kerrotaan asioita, joita ei välttämättä muualta
löydy. Ferrarin lehteen Mason on haastatellut maailmankuuluja musiikkipersoonia kuten
Amy Macdonaldia ja AC/DC:n Brian Johnsonia ja kertonut heidän suhteistaan autoihin
mutta Masonin jututettavana on ollut myös
John Surteesin ja Derek Bellin kaltaisia legendaarisia kilpa-ajajia.
Masonin ja Halesin kirjan varhaisin painos on
vuodelta 1998 ja sitä on myyty nimellä At
the Limit. McLaren F1 GTR vietiin Silverstonen radalle kuusi vuotta muita myöhemmin
ja 2004 julkaistua kirjaa myytiin nimellä Into
the Red. Vuoden 1964 Alfa Romeo TZ ja Ferrari Enzo vuodelta 2003 on lisätty vasta kolmanteen painokseen Passion for Speed, joka
julkaistiin 2010.
Nick Masonin ja Mark Halesin Passion for Speed vie lukijan Silverstonen radalle eri aikojen kisaviritteisillä urheiluautoilla. CD:ltä voi
kuunnella sekä moottorin ääntä läheltä että auton ohiajomelua.

Sittemmin Mason on touhunnut autojen parissa
paitsi niitä keräilemällä ja kunnostuttamalla myös
ajamalla autojaan harrastekilpa-autoilijana. Saavutuksena hän on erityisen ylpeä pääsystään British Racing Drivers Clubin jäseneksi. 2020-luvulle
tultaessa Mason on myös Brittein saarilla meidän
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Kahtasataa corso
di provaa
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

Kirjoittaja koeajamassa Ferraria

Kun arvostelee toisten aikaansaannosta, asianosaiset saattavat sanoa vastaukseksi, että tee
itse parempi. Näin kävi allekirjoittaneelle, joka vuodesta 2017 lähtien on Auto- ja liikennetoimittajien
säätiön aloitteesta kirjoittanut suomalaisen autojournalismin historiikkia.
Suutarin lapsilla ei ole kenkiä eikä autotoimittajilla ole tähän mennessä ollut heistä kertovaa oman
yhdistyksensä historiikkia, vaikka sen jäsenet ovat
kaikki kirjoitustaitoisia. Tekniikan Maailman eläkkeellä oleva päätoimittaja Martti Merilinna lupautui
aikoinaan toimittamaan historiikin, mutta ei saanut
jäseniltä tekstejä siihen. Lopulta historiateksti tilattiin yhdistyksen ulkopuoliselta Mobilian tutkijalta, jonka työn lopputulos ei kerro autotoimittajien
elämästä juuri mitään. Sukunimestään huolimatta
tämä tutkija Silja Partanen ei tiettävästi ole mitään
sukua allekirjoittaneelle.
Verkossa luettavana oleva kuivakas teos jätti
auto- ja liikennetoimittajien keskuuteen edelleen
halun tallentaa alan historiaa ja tehdä se mahdollisimman pian, sillä esimerkiksi Tekniikan Maailman
koeajokonseptin jo aikaa sitten edesmenneen Erkki Paasikankaan kanssa luonut Matti Korjula on iältään jo yhdeksässäkymmenessä.
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Nyt suomalaisen autojournalismin historiikin kirjoittaminen on pitkällä. Tekstiä on kasassa reilut kolmesataa liuskaa ja kahdesta kuuteen tuntiin pitkiä haastatteluja tehtynä 45
ihmisestä. Läpikäytyjä dokumentteja lienee
tuhansia. Kirja tulee kertomaan suomalaisten
autotoimittajien tarinan 1950-luvun pioneeriajoista tähän päivään. Se on kertomus miehistä
– ja muutamista naisistakin – ratin takana ja
ensin kirjoituskoneen ja sittemmin tietokoneen
näppäinten ääressä, vauhdissa kotimaassa ja
maailmalla. Samalla historiikki on myös kertomus ammattikunnasta, jonka kanssakäymisen yhtenä keskeisenä areenana on vuodesta
1971 lähtien toiminut Auto- ja liikennetoimittajat ry eli AuLi kuten sitä lyhenteen mukaan
tuttavallisesti kutsutaan.

tisesti, kun Moottoritoimittajat ry:n väki kokoontui helmikuun 16. päivänä vuonna 1971
kello 11.30 Siltasaarenkadulla Helsingissä sijaitsevaan ravintola Sillankorvaan. Paikalla oli
48 jäsentä ja käsiteltävänä johtokunnan helmikuun alussa tekemä esitys yhdistyksen purkamisesta ja kahden eri yhdistyksen perustamisesta, yhden auto- ja liikennetoimittajille ja
toisen autoalan tiedottajille.
Kokouksen kulkua kuvataan Moottoritoimittajat ja –tiedottajat MOTT ry:n vuonna 2010
julkaistussa historiikissa: ”Sillankorvan kokous
kestää vain 50 minuuttia, mutta keskustelu on
riitaisaa ja jäsenet esittävät jyrkkiä mielipiteitä
sekä hallituksen esityksen puolesta että sitä
vastaan. Äänestyksessä johtokunnan esitys
saa 15 puoltavaa ääntä ja sitä vastustaa 33
ääntä. Yhdistystä ei pureta, mutta heti kokouksen jälkeen puheenjohtaja Mauri Salo nousee
ja ilmoittaa, että johtokunta ei nauti jäsenistön
luottamusta”. Saman tien Salo johdatti autotoimittajat toiseen kabinettiin, jossa ryhdyttiin
perustamaan uutta yhdistystä, AuLia.

Suomessa koritettu Ferrari

Vaikka suomalaiset autotoimittajat ovat kautta aikojen kirjoittaneet pääasiassa tavallisista käyttöautoista, urheiluautot ovat jo varhain löytäneet
tiensä lehtien sivuille. Nykyäänhän varsinkin Vesa
Eskola kirjoittaa jatkuvasti ajokokemuksiaan toinen
toistaan hienommista uusista ja vanhoista urheiluautoista. Urheilu- ja kilpa-autojen käsittelyllä on
kuitenkin pitkät perinteet.
Tekniikan Maailmasta löytyy mielenkiintoinen
Ferrari-aiheinen kuvareportaasi jo 1950-luvun puolelta. Se kertoo italialaistenkin hämmästelemästä uroteosta, kun suomalaiset rakensivat vajaassa
viikossa uuden korin Fred Geitelin koeajossa romuttuneeseen autoon niin että tämä pääsi osallistumaan Eläintarhan ajoihin 1958.
Onnettomuus oli sattunut, kun Curt Lincoln ja
Fred Geitel olivat olleet ministeriön erikoisluvalla
testaamassa Askolinin tallin kilpa-Ferrareita Helsinki-Turku-valtatiellä, jonka alkupää pääkaupungista Veikkolaan oli tuohon aikaan Suomen pisin
yhtenäinen kestopäällystetty maantienpätkä. Puoli
kahdeksan jälkeen illalla Ferrarit olivat palaamassa

Dramaattinen alku
AuLi sai alkunsa, kun keskeiset autotoimittajat halusivat erota Moottoritoimittajat ry:n sekalaisesta jäsenkunnasta, jossa toimittajien
ohella oli autoalan tiedottajia ja järjestöihmisiä. Uusi yhdistys syntyi teatraalisen dramaat-
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Jaguar F-Type oli ajettavana sekä maahantuojan
tilaisuudessa kesäkuussa 2013 että Auto- ja
liikennetoimittajien yhdistyksen koeajopäivässä
2015. Se oli tuoreeltaan myös Taloustaidon
toimittajalla koeajettavana.

Helsinki-Turku valtatietä kohti Helsinkiä ja Lauttasaaressa sijaitsevaa Askolinin tallia, kun ojakkalalaisen
autoilija Nyholmin Sinebrychoffin panimolta haettua
mäskilastia kuljettavan kuorma-auton perälauta katkeaa ja mäskiä alkaa valua tielle, johon sitä leviää
melkein koko tien leveydeltä noin 20 metrin matkalle. Edellä ajanut Curt Lincoln ehtii 12-sylinterisellä
250 Testa Rossallaan ohittaa paikan ennen tapausta
mutta perässä nelisylinterisellä 500 Testa Rossalla
seuraava Geitel sukeltaa pölypilveen, yrittää väistää
perälaudan kappaletta, ajautuu vasemmalle kaistalle mäskin liukastamalla tiellä, luisuu ojaan ja auton
oikea etukulma törmää tierumpuun. ”Ferrari tekee
puolivoltin ja autosta ulos lentänyt Geitel tekee pakkolaskun autonsa pohjan päälle kuin ihmeen kautta
pahemmin loukkaantumatta. Kuvankauniin Ferrarin
kori on rusinana - vain auton takaosassa Scagliettin
koritehtaan taidokkaat muodot ovat jäljellä”, moottoriurheiluhistorioitsija Jyrki K. Talvitie kuvaa onnettomuuden seurauksia.
”Paikalla oli onneksi Ferrarin tehtaalta mekaanikko Aldo Bertani, joka varmisti ensin, että vauriot rajoittuivat lähinnä vain koriin. Kori oli kuitenkin korjauskelvottomassa kunnossa ja tehtaallakin
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sellaisen valmistamiseen valmiiden piirustusten pohjalta valmiissa jigeissä menisi kaksi viikkoa. Kaikki mahdolliset koriverstaat kieltäytyivätkin työstä kohteliaasti. Ei ollut mitään
mahdollisuuksia saada autoa kuntoon ajoissa
Eltsuun. Lopulta silloisen Helsingin pitäjän kirkolla toimiva Uusi Autokoriteollisuus Oy lupasi ottaa haasteen vastaan. Työt alkoivat keskiviikkona 7.5. kello 7.00. Isännöitsijä Toivi
Kokkola ja ylityönjohtaja Ormo Heinola lupasivat auton olevan valmiina seuraavan viikon
tiistaina kello 7.00!”, Talvitie kuvailee mahdottomalta tuntuvaa lähtötilannetta.
Uskomattoman lyhyen, vain 85 työtunnin
kuluessa Uuden Autokoriteollisuuden peltisepät
Onni Korpi, Matti Vilponen, Pauli Talja ja Onni
Junnikkala valmistivat auton omia osia ja Askolinin sisarautoa, matalampaa 500 TRC:tä mallinaan käyttäen uuden täyshitsatun alumiinikorin.
Lopulta työ luovutettiin valmiina, Scuderia Askolinin väreihin maalattuna jo määräaikaa edeltävänä iltana. Osittain mallina käytetystä 500 TRC:stä johtuen suomalainen Ferrari
ei kaikilta muodoiltaan ollut enää puhdas 500

Vuonna 1959 harjoittelijaksi Tekniikan Maailmaan tullut
Mauri Salokin on mukana joulukuussa 1961 julkaistussa
Ferrari 250 GTE:n koeajossa mutta ei vielä toimittajana
vaan valokuvaajana. Pääkuvassa lukee lihavoiduin
kirjaimin: ”Koeajokuvat Mauri Salo”.

TR, vaan siinä oli myös TRC:n piirteitä - muun muassa etulokasuojan pyöränaukon leikkaus oli TRC:n
mallia. Prosessin päätteeksi alkuperäinen Scagliettin koritehtaan merkki kiinnitettiin Uuden Autokoriteollisuuden tuotteeseen.
Tekniikan Maailman numerossa 6/1958 oleva
kuvasarja valottaa sitä, miten huippusuoritus tehtiin. Pääkuvassa etupeltiä on oikaistu pahvikaavojen leikkaamista varten. Sen alla olevassa kuvassa
uusitaan etupään tukirakennetta ja sivun alimmassa kuvassa näkyy, kuinka romut on purettu pois ja
korista ainoastaan ”takapään viimeinen nipukka”
on käyttökelpoisena jäljellä.
Toisella sivulla käytetään konevasaraa, kootaan
kurasiipiä hitsaamalla, sovitetaan yhteenhitsattuja peltejä – eli ”tutkitaan miten suomalainen puku
vaatettaa italialaista herrasmiestä” ja viimeisessä
kuvassa maali jo kiiltelee korin sulavilla muodoilla,
kun sähkömies Uuno Suwander on työvuorossa.
”Mainittakoon tässä yhteydessä, että Ferrariurheiluvaunuja valmistuu vain 40 kpl vuodessa ja
että niiden korit valmistetaan kaikki käsityönä. Tästä mm. johtuu, ettei ole kahta täysin samanlaista
Ferraria, vaan kaikki ovat yksilöllisiä. Niinpä Geitel

voikin täydellä syyllä ylpeillä ja sanoa, että hänellä onkin ajettavanaan Ferrari ´mallia -58´.
Myös maassamme ollut Ferrari-tehtaan moottoriteknikko Aldo Bertani piti suoritusta uskomattomana ja jonkin aikaa vaunua katseltuaan
totesi arvostelunaan: ´Täydellinen taideteos.´, TM:n teksti kertoo.

Lyytikäisen auto koeajoon
Tekniikan Maailman numerossa 12/1961 julkaisema Ferrari 250 GTE:n koeajo on kansainvälisestikin varhainen, sillä Enzo Ferrari ei ollut kiinnostunut antamaan autoja toimittajien reposteltavaksi.
Jopa italialainen Quattroruote joutui aikoinaan
lainaamaan autoja koeajoihin yksityishenkilöiltä.
Suomessa TM sai Ferrarin koeajoon kustantaja
Olli Lyytikäiseltä, sillä Tuulilasi ei vielä tuohon aikaan kuulunut hänen lehtitalonsa repertuaariin.
Ferrarilla ajaminen jännitti TM:n koeajajiakin
– jutun perässä on nimikirjaimet J.J.&E.P. eli asialla ovat olleet Jussi Juurikkala ja Erkki Paasikangas: ”Kun ensi kerran istuimme ajajan paikalle maantiellä, kokeilimme vaihdeasennot ja
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polkimien sijoituksen, sekä silmäsimme mittaritaulun, olimme jo valmiit kokeilemaan ajamistakin. Varmuuden vuoksi katsoimme maantietä vain toisella
silmällä ja seurasimme toisella kierroslukumittarin
osoitinta, ettei se pääsisi vahingossakaan liian suurille lukemille. Kun kolmatta silmää ei ollut, jäi nopeusmittari ´jännittämisen´ vaikutuksesta täysin
vaille huomiota aina siihen saakka, jolloin olimme
valmiit ottamaan ylivaihteen käyttöön. Istumalihastunnolla arvioiden vaikutti vauhti olevan suunnilleen
120 km/t, mutta silmäys nopeusmittarin lukemaan
– 190 ja risat – sai oikean jalan kiivaasti siirtymään
kaasupolkimelta jarrulle.” Juurikkala ja Paasikangas mittasivat 250 GTE:n huippunopeudeksi 211,8
km/t, jolloin vastaava mittarinopeus oli 220 km/t.
Tekniikan Maailman ja Moottorin toimittajat
pääsivät ajamaan urheiluautoja myös 1960-luvulla
autonäyttelyjen yhteydessä järjestetyissä koeajopäivissä. Esimerkiksi Jussi Juurikkala kokeili 1961
Monthleryn radalla Facel Vegan pienintä mallia Faceliaa, josta hän totesi että ”vaikka Facelia onkin
suunniteltu urheiluautoksi, on sillä oma merkityksensä myös matkailuvälineenä, koska se toimitetaan nelipaikkaisena coupéna, jossa takaistuimellakin on tyydyttävästi tilaa”.

Fasaani tuulilasiin

Suomalaisen autojournalismin kansainvälinen
tähti oli Tekniikan Maailmassa koko työuransa vuosina 1959-1999 tehnyt Mauri Salo, josta hänen kanssaan paljon töitä tehnyt italialainen valokuvaaja Franco Rossi toteaa, että eri
maiden autotoimittajien yhteisissä tilaisuuksissa Muri oli seurueen keskipiste, jonka luokse muut hakeutuivat.
Ulkomaisten kollegojen ohella Muri oli hyvin tunnettu myös autonvalmistajien keskuudessa. ”Fiatin ja Lancian porukka suhtautui
Muriin niin kuin hän olisi ollut Jumalasta seuraava. Hänhän oli tässä Vuoden Auto -systeemissä pitkään Suomen edustajana ja oli todellakin arvostettu kaveri. Kyllä Muri oli minunkin
mielestäni ihan ylivertainen autotoimittaja”,
Fiatin maahantuojana aikoinaan toimineen Autonovon 1980-luvun viestintäjohtaja Sakari
Virtanen kertoo.
Se, että Mauri Salo pääsi ajamaan Ferrareita
ja muita legendaarisia urheiluautoja ei hänen maineellaan ja verkostollaan varmasti yllätä ketään,
mutta Muri on kokeillut sellaisiakin harvinaisuuksia kuin Gordon Keeblea, Toyota 2000 GT:tä ja Fiat

Tekniikan Maailman koeajon tekniikka-aukeama näytti
Ferrari 250 GTE:n koeajon aikaan 1961 tältä.

Dino Coupéta jo 1960-luvulla sekä Mercedes-Benzin kokeellista kiertomäntämoottorilla varustettua
C-111-urheiluautoa 1970-luvun alkupuolella.
Gordon Keebleä koskevan tarinan Muri on aikoinaan kertonut useammankin kerran ja se lienee kirjattu johonkin painettunakin:
”Vuonna 1964 Ronald "Steady" Barker vei minut eteläiseen Englantiin, jonne hänet oli kutsuttu koeajamaan uutta englantilaista urheiluautoa,
Gordon Keeblea. Auto oli hyvän näköinen ja siinä oli niihin aikoihin järeä 5,4-litrainen Chevroletin
V8. Koska paikalla oli muutamia muitakin koeajosta kiinnostuneita mutta vain yksi auto, ajoimme
pareittain lyhyehkön lenkin kapeilla sivuteillä ja
vaihdoimme kuskia isäntien talon pihalla”.
”Paikalla oli myös belgialainen toimittaja ja entinen kilpa-ajaja Paul Frère, jonka meriittilistaan kuului muun muassa Le Mansin 24 tunnin ajon voitto
Ferrarilla yhdessä maanmiehensä Olivier Gendebiénin kanssa. Olin tutustunut Pauliin autonäyttelyissä
ja autoesittelyissä, mutta tällä kertaa Paul pyysi minut kaverikseen Gordon Keeblen koeajoon. Paul antoi minun ajaa ensiksi ja ajoin ehkä turhankin varovaisesti ajatellen, että autoja oli vain yksi, liikenne
vasemmanpuoleista ja kyydissä minua vanhempi
ja taatusti parempi ajaja”, Muri muistelee.
”Kun sitten vaihdoimme paikkaa, Paul antoi

mennä ihan kunnolla ja minä yritin ottaa opikseni.
Eräällä suoranpätkällä, vauhtimme ollessa reilusti toisella sadalla, tuulilasiin jämähti metsän kätköistä iso fasaani. Silmänräpäyksessä tuulilasi oli
peittynyt vereen ja höyheniin ja näkyvyys siten
pudonnut nollaan.”
”Paul ei ollut moksiskaan, jarrutti vain päättäväisesti kunnes pysähdyimme vasemmalle puolelle tietä. Kun kehuin hänen ilmiömäistä reagointiaan
hän selitti että samalla kun hän tajusi että fasaani
osuisi autoon hän ehti rekisteröidä muistiinsa, että
tie jatkui aivan suorana ja että ei tarvinnut kuin pitää auto linjassaan ja jarruttaa päättäväisesti.”
”Minun tehtäväkseni jäi kerätä ojan pohjalta
ruohoa ja yrittää hinkata tuulilasi sen verran puhtaaksi, että saatoimme ajaa takaisin lähtöpaikkaan”, Muri toteaa.

Tuhkakupit paikoillaan
Mauri Salo uskalsi olla jopa kansainvälinen keikari kuten Ferrari-koneisen Fiat Dino Coupé esittelyjutussa TM:n numerossa 6-7/1967, jonka ingressissä esiintyy hyvin blaseerattu autotoimittaja:
”Haluaisitteko kokeilla uutta Dino Coupétamme?”
kysyi vanha torinolainen tuttavani Fiatin osastolla
Geneven autonäyttelyssä. ”Miksi?” vastasin kai-

”Me ajoimme” -juttu Ferrari-koneisesta Fiat Dino Coupésta on yksi esimerkki TM:n 1960-luvun urheiluautojutuista. Kolme vuotta myöhemmin
tehdyssä jutussa, kun Dino Coupén kone kasvoi 2,4-litraiseksi, Mauri
Salo kertoo, että kyseistä autoa oli tuolloin Suomessa vain yksi kappale.
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Monet urheiluautot esitellään lehdistölle rataolosuhteissa niin että niiden
ajettavuutta ja suorituskykyä pääsee kunnolla testaamaan. Toyota GT 86
oli koeajettavana Barcelonan lähellä toukokuussa 2012 ja paikalle oli tuotu
myös 1960-luvun huippumalli 2000 GT.

vaen kansainvälistä ajokorttiani.
Ingressin yläpuolella on kuva, jossa siististi pukeutunut kravattikaulainen nuori mies seisoo Dino
Coupén ovella ja kurkottaa kätensä sen hienoon ohjauspyörään. Tämä tapahtui aikana, jolloin muista autotoimittajista ei lehdissä ollut edes kasvoja näkyvissä.
Muri huomioi muun muassa, että tuhkakupit niin
edessä kuin takana on sijoitettu hyvin keskikonsoliin. Muutenkin Dino Coupé osoittautui mukavaksi:
”Liikkeellelähtö ja kiihtyvyys sujuivat aivan kuin millä
muullakin autolla – ei minkäänlaista hermostunutta epävarmuutta niin kuin muilla vastaavan luokan
urheiluautoilla ensi kertaa startattaessa. Eroa tavalliseen autoon on vain vauhdissa; ennen kuin huomasinkaan olin päässyt viitosvaihteeseen ja kierroslukumittari kiipesi hyvää vauhtia kohti 7200 r/
min:ssa olevaa keltaista kenttää. (Kierrosten yläraja mittarissa oli 8000). Vilkaistessani nopeusmittariin totesin lukemaksi yli 220 km/h ja silti auto tuntui
täysin stabiililta ja varmalta. Lausanneen johtavalla moottoritiellä satoi paikoitellen ja saatoin todeta tuulilasinpyyhkimien pysyvän lasissa kiinni vielä
huippunopeudessakin!”
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Tekniikan Maailmassa 16/1967 Mauri Salo
kertoo Keimolan moottoriradalla saamistaan
ajovaikutelmista James Bond –elokuvassa
Elät vain kahdesti nähdystä Toyota 2000 GT –
urheiluautosta. Elokuvaa varten autosta tehtiin
avoversio, normaalisti 2000 GT on umpinainen
urheiluauto. Toyota tuntui Murista hyvin ärhäkkäältä ja muistutti käytökseltään läheisesti EType Jaguaria, mutta vaihteensiirto oli kovin
jäykän tuntuinen. Liukkaalla radalla 2000 GT ei
kuitenkaan ollut erityisemmin edukseen.
”Kaarreominaisuudet eivät ainakaan märällä kelillä ja autossa olleilla renkailla olleet kovinkaan kehuttavat, sillä takapää lähti herkästi
luistoon vähänkään varomattomamman kaasunkäytön seurauksena”, Muri kertoo jutussaan.

Maailmassa se oli yksi Peter Geitelin unelmakoeajojen autoista – muita olivat Lancia Stratos
numerossa 20/74, Dino 308 GT4 3/75, De Tomaso 5/75, Lamborghini Jarama 400 GT 6/75 ja
Maserati Merak 7/75. Tuulilasissa Lambon koeajotehtävä lankesi Juha Tolvaselle, joka raportoi
ajokokemuksistaan numerossa 2/1975.
Tolvasen jutun viimeinen väliotsikko on ”Auto
vakavaraiselle poikamiehelle” ja kirjoittaja toteaa, että Lamborghini Countach on auto poikamiehelle, mutta ainoastaan muutamalle koko maailmassa: ”Esittelyajokki on vasta 18. yksilö, vaikka
mallia on valmistettu lähes vuosi. Lamborghini Countach maksaisi Suomessa lähes 400 000
markkaa.”
”Taisi löytyä auto, joka on liikaa monelle lottovoittajallekin. Mutta voi niitä harvoja onnellisia…”, kirjoittaja päättää tekstinsä.
Tolvanen pääsi koeajamaan myös muun muassa BMW M1 -urheiluautoa. 1970-luvulla suhteiden hoito autonvalmistajiin oli yllättävän yksinkertaista – ainakin jos toimittaja ja lehti olivat
Krollin kansainvälisessä hakemistossa, joka oli

kaikille tuttu.
”Soitin Müncheniin Bemarille ja kerroin, että
haluan ajaa sitä ja sain sen koko päiväksi. Kävin
hakemassa M1:n sieltä ja ajoin sillä pitkin Alppeja, se oli nykytyyliin sanottuna kerta kaikkiaan makea auto, voi että se oli makea, vaikkei siinä ollut
kuin kuutoskone, mutta silti se oli hieno peli. Se
oli vaan niin leveä, että se piti aina sovittaa väleihin. Tein siitä ihan kunnollisen autoesittelyjutun
niin että voin sanoa tietäväni, minkälainen auto
se on. Bemarille tuli semmoinen suhde samoin
kuin moneen muuhunkin autotehtaaseen Englantiin jne., että kun menin sinne, siellä oli auto odottamassa ja vähän höpistiin siinä ensin aluksi ja
sen jälkeen sain avaimet ja lähdin minne huvitti”,
Tolvanen muistelee historiikissa vanhoja aikoja.

Tuskaa Testarossassa
Mauri Salo osasi ja uskalsi ironisoidakin tunnelmiaan esimerkiksi aikansa Ferrarin huippumallin
Testarossan ratissa keväällä 1987. Rekisterikilvistä päätellen Ruotsissa tehdyn tutustumisajon ot-

Tekniikan Maailma julkaisi 1970-luvun puolivälissä unelmatestejä, joissa kuljettajana
ja kirjoittajana oli Peter Geitel ja valokuvaajana italialainen Franco Rossi.

Lambo molemmissa lehdissä
Lamborghini Countach oli 1970-luvun puolivälissä niin Tekniikan Maailman kuin Tuulilasin toimittajan ajettavana Italiassa. Tekniikan
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Ennen vanhaan etenkin urheiluautot ja kauniit naiset liitettiin häpeämättömästi yhteen.
Tekniikan Maailma herkutteli 1969 Lontoon autonäyttelyn tarjonnalla. Misujen seurana ovat
Aston Martin DB6, AC 427 Convertible ja Bond Equipe. Turvavyövalmistaja Britaxkin on
päässyt kuviin hymykuoppaisen söpöliinin ansiosta. Teksti on tietysti Murin.

sikko ”Miehen makein lelu” ja ingressi kertovat,
mitä on luvassa: ”Se on epäkäytännöllinen, vaikea ajettava, ahdas, kallis ja harvinainen. Se on
ihanin auto, mitä ihminen voi kanssaihmistensä
kiusaksi hankkia.”
Heti jutun alku on tyypillistä Muria: ”Olen perustellut turhalta tuntuvien autojen olemassaoloa ennenkin. Olen yrittänyt vakuuttaa itselleni
ja lukijoilleni, että järjellä ei ole mitään tekemistä miesten makeimpien lelujen kanssa. Silti olen
kauhistellut superautoista maksettavia hirvittäviä
hintoja, joilla tyydyttäisi kymmenen vaativankin
autoilijan tarpeet. Siksi tunnustan suoraan, että
istahtaminen Ferrari Testarossan ajajan paikalle
täyttää sielun onnen tunteella, saa kämmenpohjat hikoamaan, sydämen pamppailemaan ja katseen kirkastumaan.”
Ja tarina muuttuu aina vain hauskemmaksi: ”Kun
istahtamista todistamassa on monikymmenpäinen
joukko italialaisia ja ruotsalaisia uteliaita, jotka eivät
tarkkaan ole selvillä siitä, olenko omistaja vai vain
omistajan kaveri, kehittyy ihmiseen runsaasti myös
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muita, ei niin puhtaita, tuntoja.”
”Runsaasta katsojajoukosta myös johtuu,
ettei millään kehtaa istua siinä opettelemassa hallintalaitteiden sijoitusta, ajattelemassa
ennakkoon liikkeellelähdön filosofiaa tai edes
säätelemässä taustapeilejä oikeaan asentoon.
Täytyy antaa se mielikuva, että tästähän on lähdetty jo aikaisemminkin, tämähän hallitaan…”
Murin tunnelmiin on helppo eläytyä, kun hän
kertoo yllätyksistä, joihin ensikertalainen Testarossan ratissa saa varautua, olipa hän kuinka kokenut ajaja tahansa: ”Ensimmäinen yllätys on uskomattoman raskas ohjaus. Testarossaan ei kuulu
ohjaustehostinta, ei edes lisävarusteena ja kun
alla on edessäkin 240/45 VR 415 Michelin TRX:t,
kun ohjausvälitys on enemmän ajateltu moottoritienopeuksiin kuin kadunkulmiin ja kun ratti on
kuorma-automaisittain lähes vaakasuorassa, on
ajajan vaikea ylläpitää välinpitämätöntä hymynhäivettä, jolla on taipumus muuttua irvistykseksi
ennen kuin on päästy kunnolla liikkeelle.”
Testarossan luonnehdinta jatkuu kuvauksella

Vuonna 1999 Tekniikan Maailmasta eläkkeelle jäänyt Mauri Salo on
legendaarinen hahmo suomalaisten autotoimittajien joukossa. Kuva on
otettu keväällä 2015 autojen brändejä käsittelevään Taloustaidon juttuun,
johon Muri sopi erinomaisesti yhdeksi haastateltavaksi.

raskaasta kytkimestä, leveiden etupyörien vaatiman tilan vuoksi kuljettajaan nähden vinossa
olevilla polkimilla, hitaalla vaihteensiirrolla ja toivottomalla ergonomialla. ”Pää on istuimen selkänojan kallistuksesta huolimatta katossa ja jos
yritän siirtää penkin sopivalle etäisyydelle, en
enää yletykään ohjauspyörän yläosaan. Pää katossa tai polvet koukussa…”
Muri moittii Ferrarin jarruja, koska hän huomauttaa, että kaikki sen ostajat eivät ole uraansa lopettelevia kilpa-autoilijoita vaan joukkoon
mahtuu jokunen seniiliyden rajoilla liikkuva laivanvarustajakin, joka joskus haluaa tehdä vaikutuksen nuoreen sihteeriinsä näyttämällä jollakin
keskieurooppalaisella moottoritiellä, miten Testarossa kulkee kun oikein luukutetaan.
”Nopeutta nimittäin kertyy mittariin kauniit
300 km/t ja todellinenkin nopeus on 290 km/t
paikkeilla. Siinä vauhdissa auto liikkuu runsaat
80 metriä sekunnissa eli maisema vaihtuu hyvin vilkkaasti. Kun sitten tulee pieni hätätilanne,
vanha herra tarvitsee ainakin sekunnin reagoidakseen, toisen sekunnin siirtääkseen jalkan-

sa kaasulta jarrulle. Auto on sinä aikana kulkenut 160 metriä lisää ja vauhti on edelleen 290
km/t kun aletaan kokeilla tuuletettujen levyjarrujen vaikutusta. ABS-jarruja kun ei ole, pyrkivät
etujarrut lukkiutumaan eikä lukittu pyörä ole kovinkaan tehokas jarruttaja. Testarossa vaatii yllättävän pitkän jarrutusmatkan ja sama koskee
hidastuvuutta myös tavanomaisista nopeuksista. Satasesta pysähtyy moni arkiauto paremmin!”
Mauri Salo jatkaa Testarossan ruotimista ja
toteaa lopulta, että ”nyt kun olen särkenyt illuusionne myös Ferrarin osalta, olette varmaan
oman autonne kanssa huomattavasti tyytyväisempi” mutta lisää, että ”kuitenkin varmasti jokainen autoista pitävä mies ottaisi riemusta kiljuen Ferrari Testarossan autokseen, jos siihen olisi
mahdollisuuksia”.
”Testarossan omistaja tietää, että kaikki tässä ja muissakin testeissä luetellut viat ja puutteet ilahduttavat vain niitä, joilla tällaista autoa
ei ole”, Muri päättää juttunsa.
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Ferrareiden tuonti käynnistyi kahdella 328 GTB:llä 1980-luvun jälkipuoliskolla yli 20 vuoden tauon jälkeen. Valokuvaaja Peter Janssonin
ansiosta Iltalehti sai tilaisuuden kokeilla toista noista autoista.

L´ultima macchina
Kesällä 1987 toimin Uusi Suomi Oy:n Iltalehti-ryhmässä kaupunkilehti Metropolin toimituspäällikkönä kun puhelin soi ja legendaarisena verkottujana
tunnettu valokuvaaja Peter Jansson kysyi, kiinnostaisiko minua tehdä juttua Ferrarista. Reportaasien ohella seurapiirikuvaajana tunnettu Jansson oli nähnyt toisen uusista kolmekakskaseista
Kaivopuistossa jäätelökioskin luona, mennyt juttelemaan omistajan kanssa ja saanut sovittua aiheesta. Jansson oli arvellut, että hänen toimittajatutuistaan minä olisin varmaankin kiinnostunut
ajatuksesta eikä tietenkään ollut väärässä.
Seuraavana päivänä otin yhteyttä auton omistajaan ja pääsin ensi kertaa elämässäni Ferrarin
rattiin. Metropoli-lehden ollessa kesätauolla Iltalehteen syntyi laaja juttu siitä, millainen Cavallinon ori on ja millainen ihminen sellaisella ajaa.
Omistajan nimeä ei jutussa kerrota, mutta hänestä annetaan kohtuullisen tarkka kuvaus. Viikonvaihdelehden toimituspäällikköä Markku Virkkalaa tuurannut Ilkka Yrjä ei innostunut aiheesta
ja lupasi sille vain pari palstaa, mutta kun Virkkala palasi kesälomalta sain Ferrari-jutulleni aukeaman tilaa ja kannen yläosan friisin otsikolla
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”Esittelemme harvinaisuuden/Kuka omistaa Ferrarin stadissa?”. Aukeaman otsikkona on ”Rolls
Roycet ja Porschetkin kalpenivat… TÄYSIVERISEN RATISSA HESASSA” ja ingressi johdattaa
lukijan ikimuistoiseen kokemukseen: ”Unelmaautoja on monenlaisia mutta täysiveristen urheiluautojen ystäville yksi niistä oli ylitse muiden:
Ferrari. Ajaminen Ferrarilla on autoentusiastille
toteutunut unelma. Eikä syyttä, sillä vasta ratin
takana huomaa, että kyseessä on L´ultima macchina, ylittämätön auto.” Kainalojuttu on otsikoitu ”Suomalainen Ferrarin omistaja: Nuori, rikas
ja perheetön” ja siinä kerrotaan, millainen kaveri
Ferrarilla ajaa, mitä hän harrastaa, millaisia muita autoja hänellä on ollut ja miksi hän on nyt päätynyt Ferrariin.

osa ei ole koskaan sitä kokenut.
Iltalehden Pentti Rönkkö on ajanut muun muassa 458:aa Maranellossa ja paria suomalaisten
omistajien Ferraria täällä kotimaassa. ”Siinä ensimmäisessä ei ollut juurikaan ajoavustajia, se oli
aika häijy laite, ja toinen oli 360 Modena, joka on
hauska ajaa. Mutta ehkä eksoottisin kokemus oli
kun jostain syystä yksi Ferrarin edustaja soitti ja
kysyi, kiinnostaisiko minua ajaa 599 Fioranoa. Sanoin, että no olkoon menneeksi. Englannin kilvissä oleva auto oli jollain laivalla tuotu Suomeen ja
kaveri lensi Lontoosta avaimien kanssa. Hän heitti mulle perjantaina avaimet käteen ja sanoi, että
palauta maanantaina. Se oli aika erikoinen juttu ja
yksi autotoimittajan elämän kohokohtia – 599:n
V12-koneessahan on aika makee äänimaailma.”
”Mutta kun sitten myöhemmin yritin saada
Ferraria koeajoon, kävin Maranellossa ja muuta,
niin tajusin, että merkin edustajien kanssa voi olla
todella vaikea toimittajan tulla toimeen, koska ne
on hirveän nirsoja: jostain syystä ne voi tehdä
noin, tuoda auton ajettavaksi mutta voivat myös
pistää luukun kiinni”, Rönkkö toteaa.
Rönkön viikonloppu 599:n ratissa ei ollut ainutlaatuinen, sillä syksyllä 2009 Kauppalehteen
ja Optioon kirjoittava Tommi Aitio sai samanlai-

sen tarjouksen. Suomeen tuli sekä auto että mekaanikko, joka odotti viikonlopun ajan Helsingissä hotellihuoneessa, tuleeko soittoa että häntä
tarvitaan, kun Aitio oli Ferrarilla liikkeellä. ”Mulla oli se auto perjantain aamupäivästä maanantai-iltaan. Kysyin erikseen, että saako tota höylätä niin paljon kuin haluaa, ja kun vastaus oli kyllä,
olin koko viikonlopun 599:n ratissa ja ajoin sillä
käytännössä Suomen ympäri”, Aitio kertoo.
Aivan puskasta tarjous ei Autiolle tullut, sillä
hän oli Cosmos-lehden aikaan tehnyt Ferrareista
juttuja ja tutustunut SportCarCenterissä tuolloin
työskennelleeseen Timo Turuseen, joka on sittemmin myynyt Ferrareja myös Uniq Carissa ja
Vaunula Premiumissa. ”Timo oli varmaankin kertonut minusta Britanniaan”, Aitio arvelee.
Marraskuun 12. päivänä ilmestyneessä Optiossa oli sitten juttu ”Kaunis kone kauniissa Suomessa”, jonka ingressissä Aitio kertoo, että ”Ferrari 599 GTB Fioranoa parempaa kumppania
automatkailuun ei ole. Se on tajuttoman nopea,
mutta ennen kaikkea se sulattaa jään ja saa juroiksi väitetyt suomalaiset juttutuulelle aina kun
sillä kurvaa paikallisen huoltoaseman pihaan pullakahville”.

”Suomalainen Ferrari” oli ihmeteko, joka hämmästytti italialaisetkin. Uuden Autokoriteollisuuden miehet Helsingin pitäjän kirkolla rakensivat keväällä 1958 Scuderia Askolinin Ferrariin uuden korin vajaassa viikossa.

599 Fiorano viikonlopuksi
1990-luvulla Ferrareiden ajovaikutelmia alkoi näkyä sekä Tekniikan Maailmassa että Tuulilasissa,
esimerkiksi vuonna 1995 esitellystä 355-mallista oli laajat jutut molemmissa lehdissä, mutta
useimmille autotoimittajille maranellolaisilla ajaminen on todella harvinaislaatuinen kokemus ja
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Hurja proto-BMW

Autotoimittajana voi päästä ajamaan täysin ainutlaatuisiakin autoja kuten keväällä 1989, kun
BMW:n koeajoradalla oli mahdollisuus kokeilla
suunnittelukeskuksen testiautoa, jossa oli tuolloin
tulossa olleen 850-mallin V12-kone ja uusi alusta vastaohjaavaksi nimettyine taka-akselistoineen
mutta vanhan 6-sarjan klassinen koppa mahtavilla levityksillä varustettuna.
Tuo uuden ja vanhan mallin risteytys oli hurja
auto kulkemaan. Kirjoitin siitä Moottori-lehden juttuun teknisten selitysten perään, että uuden alustarakenteen tuloksena ovat hyvät ajo-ominaisuudet ja matkustusmukavuus: ”Koeajettu auto oli
täysin vakaa vielä 230 km/t nopeudessa – mikä
ei suinkaan ollut sen huippunopeus – ja erittäin
tarkka ohjattava mutta kovassa vauhdissa tiukoissa kaarteissa kokonaisuus kärsi siitä, että vanhan
600-sarjalaisen kori ei ole yhtä jäykkä kuin tulevassa 850i:ssä, johon alusta on tarkoitettu ja niinpä
ajokokemus jätti kaipaamaan kovassa kaarreajossa urheiluautojen luonteeseen kuuluvaa tiukkuutta. Muuten se oli täysi kymppi.”
Kun vähän myöhemmin 850i:n tultua markkinoille sain kokeilla sitä Uniroyalin uuden rengasmallin esittelyssä Nürnburgringin uudella radalla,
huomasin että suunnittelukeskus FIZ:n kevyt hurjimus oli paljon urheilullisempi auto kuin rata-ajoon
liian raskassoutuinen uutuusmalli.

Rajoituksista välittämättä

Nykyään autonvalmistajien edustajat korostavat lehdistömatkojen kohteissa nopeusrajoitusten noudattamista ja todella kovaa ajavat autotoimittajat ovat vähentyneet. Vieläkin eri maiden
toimittajissa on eroa, mutta suomalaiset pääsääntöisesti noudattavat rajoituksia.
Ennen oli toisin. Koeajoautoilla ajettiin todella kovaa, vaikka ne monessa tapauksessa
olivat ajettavuudeltaan kaukana nykyautoista ja moottoritiellä oli 130 tai 140 km/t nopeusrajoitus kuten Ranskassa ja Italiassa. Tekstissäkin saatettiin kertoa, miten ”italialaisella
moottoritiellä uusi Tipo istui vielä 200 km:n
tuntivauhdilla tiehen kuin piki” kuten Iltalehden Pentti Rönkkö kuvaa Fiat Tipon 16-venttiilisen kaksilitraisen version kyytiä ensimmäisellä koeajomatkallaan autotoimittajana
maaliskuussa 1991, jolloin allekirjoittanut oli
hänen mentorinaan.
Autovalmistajien takavuosikymmenien suhtautumista nopeusrajoituksiin kuvastaa hyvin Moottorin taannoisena päätoimittajana saamani vastaus,
kun kerran 1990-luvun alkupuolella kysyin Alfa Romeon PR-ihmisiltä, että entä jos poliisi osuu paikalle, kun ajan nopeusrajoituksista välittämättä paikallista autostradaa yli kahtasataa. ”Kerrot vain että
tämä on corso di prova – testiajo – kyllä ne ymmärtävät”, Alfa Romeon edustaja neuvoi.
Vastaus oli helppo uskoa, sillä muutamaa
vuotta aiemmin kun Alfa Romeo oli esitellyt 164-mallin,
Yksi erikoisimpia koeajettuja urheiluautoja oli otsikon
vieressä näkyvä BMW:n suunnittelukeskuksen FIZ:n
Mauri Salo kertoi Tekniikan
sekasikiö, jossa levikkeillä varustettu 600-sarjan koppa
Maailmassa, että koeajoaukätki alleen 850i:n alustan ja voimalinjan.
ton nähdessään vanhalla Alfa
75:llä liikkunut poliisipartio oli
pysäyttänyt hänen ajamansa
Alfan ja vaatinut autotoimittajaparia kokeilemaan, mihin
kahden litran Twin Spark -koneella varustettu versio pystyy! Valmistaja oli luvannut
sen huippunopeudeksi 210
km/t ja poliisit mittasivat tutkalla, että kyllä Alfa sen kulkee
mitä pitikin. Se ei partiota haitannut, että autostradalla oli
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140 km/t nopeusrajoitus – poliisit olivat iloisia,
että uusin italialaisten ylpeys 164 saavutti vaivattomasti yli kahdensadan nopeuden.

Bora häipyy horisonttiin
Koeajomatkoilla sattuu muutenkin kaikenlaista: tulevassa historiikissa kerrotaan muun muassa, miltä
pojista – Moottorin Lauri Ahtiainen ja Teknavin Mikko Autio – tuntui, kun he muutama vuosi sitten lähtivät Stuttgartista etelään neljältä aamuyöllä kokeilemaan Porsche 911 GT3:sta ja tunnelissa vierelle
ilmestyi amisrassin näköinen Volkswagen Bora. Tunnelin suulla Mikko lähtee kiihdyttämään vauhtia ja
kun sitä on kaksisataa, he näkevät kuinka Bora lähtee ja häipyy vähitellen horisonttiin – ei auta vaikka Porschen vauhti nousee 260-270 km/t paikkeille… Tai miten Vauhdin Maailmaan vuosikymmeniä
kuvannut ja kirjoittanut Marko Mäkinen onnistui Audilla alittamaan pujotteluradalla tehtaan testikuljettajan ajaman tavoiteajan alle ja sai isäntien konseptit sekaisin… Sekin kerrotaan, kuinka BMW
Motorsportpressen Friedbert Holz ei voinut ymmärtää, että Z1-mallin lehdistökoeajolla kilpailevien leh-

tien edustajat Moottorin Juha Partanen ja Tuulilasin
Markku Juntunen istuivat sulassa sovussa samassa
autossa, jopa ajoivat autoa toistensa ohjeiden mukaan ajokuvien saamiseksi uutuudesta… Ja kuinka reportaasia klassikkoautojen kaupasta tehtäessä
Dunhill-veljesten liikkeestä Lontoosta löytyi keväällä
1990 tuttu Aston Martin DB4 – sama auto, jolla olin
ajanut Suomessa 4-5 vuotta aiemmin…. Sekin kerrotaan, kuinka Moottorin silloinen toimituspäällikkö
Hannu Kuosmanen pääsi 1980-90-lukujen taitteessa ajamaan laillisesti Volvolla kahtasataa ruotsalaisella moottoritiellä, missä ruotsalaistoimittajat kaatoivat autonsa… Ja kerrotaan, kuka autotoimittaja
tempaisi vuonna 2010 yli 300 000 euron SLS AMG
-Mercedeksen Ahvenistolla kaiteeseen.
Autojournalismin historiikkiin tulee valtava määrä muitakin tarinoita ja vaikka pääosa niistä koskee
tavallisia autoja, urheiluautotkin saavat osansa. Tekniikan Maailman vanhojen juttujen osalta on mainiota, että ne ovat perustamisvuodesta 1953 lähtien lehden tilaajien luettavissa TM:n digiarkistosta,
jossa on kaikki ilmestyneet numerot näköislehtinä.
Sieltä löytyvät tässäkin jutussa mainitut Tekniikan
Maailmaan liittyvät tarinat.

Ajoittain urheiluautoja saa ajettavakseen koeajopäivissä kuten BMW:n maahantuojan järjestämässä Experience-päivässä Premier Parkissa toukokuussa 2013
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SUURI SUOMALAINEN
KLASSIKKOAJONEUVONÄYTTELY

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

motonet

