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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.
Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta
aineistosta. Aineiston toimitusosoite on:

jouni.vierimaa@scch.fi
Ilmestymistavoite on neljä numeroa
vuodessa.
Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat
kirjoittajien eivätkä välttämättä samoja kuin
Sports Car Club of Helsinki r.y:n hallituksen.
Päätoimittaja: Jouni Vierimaa,
p. 040 541 0885
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.
SccH:n kerhotunnuksia on
saatavilla seuraavasti:
Vaunumerkki Uusi
30,00
Ommeltava kangasmerkki
2,00
(Siipimutteri)
Rekisterikilven tausta
5,00
Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
SccH ikkunatarra
ilmainen
Rintamerkki /pinssi Uusi
4,00
Avaimenperä Uusi
4,00
SccH seinäkalenteri 2020-2021 15,00

Kansikuva: Corvette Z06 LS7-moottori
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 3/2020
Tämän erikoisen vuoden ajokausi on saatu päätökseen, eikä vuottakaan ole jäljellä kuin muutama kuukausi. Viime syksynä kerroin ajelleeni Corvettellani yli
4000 km kesän 2019 aikana. Tänä ajokautena tuo luku
parani vielä entisestään, kun kesän 2020 ajomäärä oli
5500 km. Jatkoin edelliseltä kesältä tuttuja ilta-ajeluita ihan ajamisen ilosta. Tänä kesänä nuo ajelut olivat
vastapainoa kotona vietetyille etätyöpäiville. Ajokeleissäkään ei ollut mitään moittimista, vaikka mitään
helleviikkoja ei varsinaisesti ollut. Joku teistä lukijoista
varmaankin sanoo, että lähes aina satoi viikonloppuna? Minäkin toki muistan sateisia päiviä ja viikonlopJouni Vierimaa
puja, mutta kun ajelin lähes joka päivä tai ilta, niin noita sadepäiviä oli erittäin vähän. Ainoat kerrat kun lähdin katto päällä liikenteeseen olivat ne kolme sateista
SBC-lauantaita, jolloin lähdin paikan päälle liikenteenvalvojaksi. Yhden kerran jouduin kesken ajon laittamaan katon päälle. Aika lailla siis avoautokelejä minun kesämuistoni.
Mietin kevään, kesän ja tämän syksyn aikana varsin paljon SccH:ta ja toimintaamme. Selvisimme hienosti
kesästä, ja saimme poikkeusoloista huolimatta järjestettyä tapahtumia. Torstai-tapaamisetkin saatiin pienen tauon jälkeen käyntiin uudelleen. Kerho on kasvanut reilusti jäsenmäärältään 12 vuotena, jotka olen
ollut kerhon toiminnassa mukana. Tuosta ajasta olen istunut 11 vuotta kerhon hallituksessa ja ollut yhtä
kauan tämän lehden päätoimittajana. Moni asia on vuosien varrella muuttunut, mutta SccH on edelleen se
sama, mukava kaikille urheiluautomerkeille yhteinen kerho. Itselleni tuli nyt kuitenkin sellainen tunne, että
olen tyhjentänyt energiani ja ideani niin kerhon hallituksessa kuin tämän jäsenlehden, Siipimutterin päätoimittamisessa. Ajattelen, että nyt on oikea hetki antaa tilaa muille ja jättäytyä kerhon rivijäseneksi. Päätökseeni ei liity mitään dramatiikkaa, totesin vain itselleni että jos intohimo katoaa, niin silloin on hyvä hetki
lopettaa. Jatkan päätoimittajana tämän vuoden loppuun asti ja hallituksessa seuraavaan vuosikokoukseen
saakka. Tästä Siipimutterista löytyy ilmoitus uuden päätoimittajan löytämiseksi.
Tämän lehden juttuja on kaivettu niin kesän tapahtumista kuin arkistojen kätköistä. Mannisen Esa löysi jälleen 60-luvun AutoCar-lehdistä mielenkiintoisia ilmoituksia autojen lisävarusteista. Löytyipä noista mainoksista jotain yhteyttä SccH:n 80-luvun alussa Helsingin Autotalossa järjestämään Urheiluautonäyttelyyn ja sen
autoihin. Samanlaista nostalgiaa löysi puheenjohtajamme Kaitsu vieraillessaan kesällä Vaasan auto- ja moottorimuseossa. Kesän yhteisajelu suuntautui tällä kertaa Keski-Suomeen erään tunnetun autoharrastajan kokoelmia katsomaan. Paikkaa ei saanut mainita, eikä autoista ottaa kuvia. Kerhomestarimme Hantte kuitenkin
kirjoitti jutun matkatunnelmista parin valokuvan kera. Kerhomme täytti 45 vuotta virallisesti 16.7.2020, mutta
merkkipaalua juhlistettiin 26.9. iltajuhlan merkeissä Vantaankosken rannalla Vanhassa Viilatehtaassa. Korona
hillitsi osanottoa ja muutamia viime hetken peruutuksiakin luonnollisesti tuli. Osallistujamäärä oli kuitenkin yli
30. Pasi Marjamaa raportoi juhlista. Kiitokset jutuista Esalle, Kaitsulle, Hanttelle ja Pasille!
Vuoden viimeisen Siipimutterin pääkirjoituksessa täytyy minunkin laittaa tuo muisteluvaihde päälle ja kertoa tarinaa menneeltä 11 vuodelta. Täytyy koittaa kertoa jotain mitä ei olisi jo kerrottu, ja jota ei löytyisi
uusituilta nettisivuiltamme (www.scch.fi) Siipimutterien kattavasta lukuarkistosta.
Mukavaa loppusyksyä ja alkavaa talven odotusta!
Jouni ”Jone” Vierimaa
päätoimittaja ja SccH varapuheenjohtaja
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Puheenjohtajan palsta

Päätoimittajaa etsitään!

Moi!
Sellaista olen tässä mielessäni pähkäillyt, kun
kanssa ihmisten suhtautumista urheiluautoihin ja niiden kuljettajiin. Olen tehnyt huomioita siltä pohjalta, kun on omistuksissani ollut
erilaisia urheilu- ja gt-autoja. Mielenkiintoisimmat huomiot tuli aikanaan, siis muutama vuosi
sitten lainvalvojilta, kun omistin Nissanin 200
SX -mallin, jossa oli aika rouheat soundit. Käytännössä joka kerta, kun autolla ajoin, niin lainvalvojat liimautuivat kantaani ja ajoivat rinnalle; kun sitten kurkkasivat kuskia näin heidän kasvoiltaan ihmetyksen, kun kuski ei
ollutkaan nuorehko mieshenkilö, vaan varttuneempi veikkonen. Maseratin omistajana jouduin jatkuvien saksalaisvalmisteisten autojen ja heidän kuskiensa hyökkäysten kohteeksi. Heidän näin jopa tekevän u-käännöksiä minut nähtyään ja perään kiinni ja eikun rinnalle tekemään kiihdytyksiä ja provosoimaan, että eikö se
laitteesi kulje. Ihmiset myös kadun varsilla katsoivat toisaalle ja peukutuksia ei
paljon näkynyt. Nyt olen sitten löytänyt vihdoinkin sellaisen pelin, Cobra Replica,
jota voi ajaa rauhassa ja peukutuksia tarjoillaan, niin vanhempien, kun nuorempienkin kanssakulkijoiden taholta. Aina, kun menen tankkaamaan tulee joku juttelemaan ja sävy on hyvin positiivinen ja iloinen. Ajaessani kehä kolkkia, rinnallani vilkutellaan ja käytännössä aina joku kuvaa minua. Tällä pelillä ajaessani, siis
tarjoan kanssaihmisille iloa ja hyvää mieltä.
Tästä toiminnasta olen päässyt seuraavaan lopputulemaan. Urheiluautonkin pitäisi mitä ilmeisemmin olla sellainen, kun se olisi sarjakuvasta nykäisty ja varustaa se kilpanumeroilla ja rallitarroilla. Kaikki muu aiheuttaa joko närästystä tai kateutta. No mitä tässä nyt, siis pitäisi tehdä? Pitääkö kaikkien 45-vuotta vanhan
kerhomme jäsenien naamioida automme mitä erilaisemmilla kisatarroilla ja rallinumeroilla? Hei, ajakaa kaikki juuri sellaisilla autoilla kun tykkäätte, mutta varautukaa siihen, että autonne voi ärsyttää muita ihmisiä. Ei lähdetä kaikkiin provosoiviin liikeisiin mukaan. Hyvällä itsetunnolla varustettu urheiluautoilija nauttii
autostaan ja sen tuomasta tyydytyksestä siitä huolimatta mitä muut ajattelee.
Yksi ratkaisu on myös omistaa uudempi urheiluauto vähän arkisempiin ja pidemmälle suuntautuviin ajoihin ja vanhemmalla hassunhauskalla paukuttimella voi
ajella lähialuepörräilyä. Tämä on ainakin omalla kohdallani ratkaisu tällä hetkellä.
Eipä kait tässä muuta, kun hyvää syksyn jatkoa ja nautitaan niistä viimeisistä ajokeleistä. Hymyillään, kun tavataan!
Urheiluautoterveisin,
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH
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Jäsenlehtemme Siipimutteri etsii nyt uutta päätoimittajaa aloittamaan tehtävässään vuoden 2021 alussa. Nykyinen päätoimittaja on päättänyt siirtyä
sivuun ja antaa tilaa toiselle kerhomme jäsenelle tässä arvostetussa tehtävässä.
Hakijalle luetaan eduksi kiinnostus kirjoittamiseen ja valokuvaamiseen, sekä
aktiivinen kerhon toimintaan osallistuminen. Tehtävästä ei makseta palkkaa,
mutta tunnustusta ja näkyvyyttä saat varmasti itsellesi, niin kerhon jäseniltä
kuin yhteistyökumppaneiltakin.

Päätoimittajan tehtäviin kuuluvat:
• Lehden pääkirjoituksen laatiminen
• Lehden juttujen hankinta kerhon jäseniltä, hallitukselta ja
yhteistyökumppaneilta
• Lehden mainosten pyytäminen yhteistyökumppaneilta
• Saadun aineiston läpikäynti ja päättäminen juttujen julkaisusta
• Aineiston toimittaminen lehden taittajalle
• Postitusrekisterin toimittaminen painotaloon
• Lehden painatuksesta ja jäsenille lähetyksestä sopiminen
painotalon kanssa
• Muiden mahdollisten kerhon tarvitsemien painotuotteiden hankinta
painotalosta
• Kerhon hallituksen kokouksiin osallistuminen (kerhon vuosikokouksen
päätöksen jälkeen myös hallituksen jäsenenä toimiminen)
Päätoimittajan toimenkuva saattaa jonkin verran muuttua tehtävään löytyvän ja valittavan kandidaatin mukaan. Tehtävän hoito edellyttää kuitenkin
hyvää tai vähintään kohtuullista osaamista valokuvauksesta, kuvankäsittelystä tietokoneella, sekä Word- ja Excel-ohjelmista.
Jos tehtävä herättää kiinnostuksesi, niin voit ottaa yhteyttä nykyiseen päätoimittajaan tai kerhon puheenjohtajaan sähköpostitse tai puhelimella.
Jouni Vierimaa, p.040-541 0885, jouni.vierimaa@scch.ﬁ tai
Kai Luoma-aho, p.0500-777 540, kai.luoma.aho@scch.ﬁ
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SccH:n 45v. juhlat 26.9.2020
Teksti ja kuvat: Pasi Marjamaa

Vuonna 1975 perustettu autokerhomme
Sports Car Club of Helsinki täytti tänä vuonna jo 45 vuotta. Kerho on perinteidensä mukaan järjestänyt viiden vuoden välein juhlatilaisuuksia. Näin tapahtui tänäkin vuonna,
mutta hieman pienempimuotoisena kuin
edellisten rajapyykkien juhlat. Kerhon jäsenistö ja hallitus olivat jo ennakkoon päättäneet että viiden vuoden päästä häämöttävä
suuri 50-vuotisjuhla olisi se seuraava näyttävä tapahtuma. Luonnollisesti ajankohtaisen koronapandemia aiheutti juhlan järjestämiselle ja toteutukselle omat haasteensa.

Juhlaporukkaa puheenjohtajan, sihteerin ja
kerhomestarin pitkästä pöydästä

Illallistilaisuus järjestettiin lauantai-iltana
26.9.2020 historiallisella Vanhalla Viilatehtaalla Vantaankosken rannalla. Osallistujamäärä
oli ennakolta rajattu 40 henkilöön ja mukaan
otettiin jäseniä ja yhteistyökumppaneita ilmoittautumisjärjestyksessä. Lopullinen osanottajamäärä jäi muutaman ymmärrettävän peruutuksen jälkeen hieman yli 30 henkilöön.

Viilatehtaan pihalle oli parkkeerattu jäsenistön toimesta muutama urheiluauto
tilaisuutta juhlistamaan. Syysruskaisen
alkuillan aikana paikalle saapuikin hyväntuulisia osallistujia. Tilaisuus alkoi tervetuliaisjuomilla. Kerhon puheenjohtaja Kai
Luoma-aho ja sihteeri Monica Joutsenjärvi pitivät alkupuheet ja KuninkaanLohien henkilökunnan edustaja esitteli tunnelmallisen paikan historiaa.
Näiden tervetuliaisten jälkeen päästiin aloittamaan buffet-illallinen, jonka
lomassa myös trubaduuri Antti Kajander aloitti musisoinnin. Ennen jälkiruokaosuutta ja trubaduurin jälkimmäistä
soittosettiä haastateltiin kerhon perustajajäseniä ja muita paikallaolleita vanhimpia jäseniä kerhon historiasta. Illan
aikana valkokankaalla pyöri myös valokuvaesitys kerhon historiasta ja menneistä tapahtumista. Se näytti kirvoittavan

Puheenjohtajan käyttöurheiluauto
yksi pihalle tuoduista autoista
Käsidesi oli asianmukaisesti ovensuussa tarjolla

Viilatehtaan tyylikäs baaritiski

Juhlakansaa salin toisessa pitkässä pöydässä.

SccH Juhlabanneri ravintolan edustalla
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myös mukavasti keskustelua pöytäkunnissa. Rohkeimmat kävivät myös upeasti tanssimassa trubaduurin esittäessä musiikkiaan. Illan aikana oli mukavaa
keskustelunsorinaa eri pöydissä pienissä
ryhmissä, mukavan taustamusiikin lisäksi. Ilta meni mukavasti ja tilaisuus oli ohi
yllättävän nopeasti. Tilaisuus päättyikin
jo ennen puoltayötä.

SccH autokalenteri 2020 – 2021
Edelleen saatavana
SccH julkaisi upeaa autokalenterin kerhomme jäsenten omista autoista. Seinäkalenteri alkaa heinäkuusta 2020 ja päättyy 2021 loppuun, eli kyseessä on ns.
puolentoista vuoden kalenteri.

Kiitokset kaikille osallistujille ja tervetuloa juhlimaan SccH:n pyöreitä viisikymppisiä vuonna 2025!

Tämä kannattaa nyt hankkia tallin tai työhuoneen seinää koristamaan tai ostaa lahjaksi urheiluautoja arvostavalle ystävälle.
Ohessa kuva kalenterin kannesta, jossa näkyy kalenterissa esiteltävät autot.

Perustajajäsenistä paikalla olivat Hans Nordström
(keskellä ylhäällä) ja Markku Korja (selin keskellä)

Kalenterin myyntihinta on
15 Euroa.
Kerhomestarimme Hannu Lehmussaari myy kalenteria tapahtumissamme. Sen voi toki tilata
myös postitse kotiosoitteeseen,
mutta silloin lisäämme postimaksun kalenterin hintaan. Kalenterin postituskuori sisältyy kalenterin hintaan.
Voit tilata kalenterin sähköpostilla:
hannu.lehmussaari@scch.ﬁ

Musiikki vie tanssilattialla

Puheenjohtaja Kaitsu, sihteeri Monica ja taustalla
trubaduuri, sekä illan valokuvien esityskalusto

2020-2021
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Vierailu Vaasan auto- ja
moottorimuseossa kuumana
heinäkuisena päivänä
Teksti ja kuvat: Kai Luoma-aho

Historia

Vaasan auto- ja moottorimuseon omistaa
Vaasan Veteraaniautoseura ry. Museo on
kunnostettu ja pyörii nykyäänkin hyvin pitkälti talkootyöllä. Viime vuosien aikana kävijämäärät ovat kasvaneet ennätyslukemiin.
Vaasan auto- ja moottorimuseo avasi ovensa vuonna 1981.
Osoite: Myllykatu 18 B, 65100 Vaasa.

Viime kesänä lomilla ollessani perheeni kanssa lähdimme mökiltämme päiväreissulle Vaasaan. Siinä
sitten nähtävyyksiin tutustuessamme päätimme
aloitteestani myös käydä tutustumassa Vaasan
auto- ja moottorimuseoon. Siellä on näyttelyitä
kolmessa eri kerroksessa. Autojen lisäksi näyttelytiloista löytyy suuri kokoelma moottoripyöriä,
mopoja, polkupyöriä, maamoottoreita, lentokoneiden pienoismalleja ja paljon muuta kiinnostavaa. Museo tarjoaakin jokaiselle jotakin.
Museo sijaitsee aivan Vaasan keskustan kupeessa, punatiilirakennuksessa ja museon pihasta
löytyy tilavat pysäköintialueet minne saat kulkupelisi paikoitettua ilmaiseksi.
Kauden uutuutena oli nähtävillä Brittiläisen autoteollisuuden nousu ja tuho -näyttely. Toisessa
kerroksessa on Motorsport-näyttely ja kolmannessa kerroksessa Vintage Heaven.
Museon ensimmäisessä kerroksessa on perinteisesti ollut esillä vuosittain vaihtuma teemanäyttely. Tällä kertaa siis brittiläistä rautaa. Muutama
urheiluautokin oli eksynyt joukkoon; sykähdyttävin laite oli mielestäni aito Lotus Cortina. Ensimmäisestä kerroksesta löydät myös pysyvät näyttelyosat, jotka koostuvat useista eri ajoneuvoista
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1900-luvun aluilta aina 1940-luvulle saakka.
Hieno kokoelma bensapumppuja jäi mieleeni.
Toisen kerroksen Motorsport-näyttelyssä
on esillä kilpa-autoja ja moottoripyöriä. Moottoriurheilua esittelevän näyttelyn helmiä ovat
mm. Suomen legendaarisin Ford Escort, jolla
Kyösti Hämäläinen voitti kahdeksan Suomen
mestaruutta, maailmallakin erittäin harvinainen tehtaan kilpa-osaston rakentama Moskvits Ralley, sekä kuusi erilaista Fiat Abarthia.
Näyttelyssä on esillä myös menestyneen vaasalaisen ratakuljettajan Leif Wiikin Nissan Skyline sekä hänen palkintojaan. Täytyy kyllä mainita, että tämä oli minun mielestäni näyttelyn
paras osuus Abarth moottoreineen ym. oheistarvikkeineen. T-Ford kilpuri oli myös hieno.
Näyttelytiloissa oli myös laaja kattaus polkupyöriä ja moottoripyöriä.
Kolmannessa kerroksessa on kaikkea muuta vanhaa tavaraa, kuten veneen moottoreita,
vanha kauppa ja olohuone miljöö. Museoon tutustuminen vei parisen tuntia ja oli mielestäni käymisen arvoinen. Kahvila oli kiinni koronahässäkän takia.
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Pernod Cup -karting -kisa
26.11. klo 18.00

Vuosi lähestyy loppuaan ja ajokauden viimeinen koitos on vielä edessä.
Kyseessä on siis, perinteinen karting-kisa, jossa ratkotaan SccH:n kovin ratinvääntäjä. Vaikka tämä on
kilpailu maineesta ja kunniasta, niin mukaan saa tulla cruisailemaan omaksi iloksi, jos haluaa nauttia
vain ajelusta. Aika-ajoissa erotellaan cruisailijat ja kilpakuskit hyvässä yhteishengessä.
Kisa ajetaan VM Karting Centerin radalla lentokentän läheisyydessä.
Osoite: Myllykyläntie 3, 01760 Vantaa.
Hinta: 35 € per kuski.
Tälläkään kertaa ei ole mahdollisuutta syyttää auton löysää konetta tai huonoa kytkintä, sillä allamme ovat hyväksi koetut sähköautot. Maksun voit hoitaa paikan päällä kortilla. Ensimmäinen karsinta
on jo ilmoittautumisessa, sillä vain 24 nopeita ilmoittautujaa mahtuu mukaan. Muut ovat tietysti tervetulleita kannustamaan ja kyttäämään peruutuspaikkoja. Pääpalkintona tietysti pöyhkeä, nimenmukainen puteli. Suosittelemme ottamaan oman kypärän matkaan, niin ei tarvii muiden pitämiä käyttää.
Koronan takia ei myöskään ole haalaripakkoa. Gp kestää aika-ajoineen ja
karsintoineen 1,5 tuntia, kaikki saavat
siis ajaa vähintaan kaksi kertaa. Paikan
jääkaapista jokainen kuljettaja saa kylmän juoman.
Ilmoittautumiset kerhomestarille,
eli Hannulle:
hannu.lehmussaari@scch.ﬁ.
Ilmoittautumiset 19.11.2020
mennessä.

14

Siipimutteri

Siipimutteri 15

Ajosimulaattorilla harjoittelua
vs. peliaddiktiota?
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa
Olen joskus nuorena miehenä pelannut muutamia
autopelejä tietokoneella. Silloin kaikki autopelit olivat grafiikaltaan ja toiminnoiltaan varsin vaatimattomia ja pelin toimintakin oli kovasti riippuvainen
kotona olevan tietokoneen prosessoritehosta ja
keskusmuistin määrästä. Silloin nykyisen kaltaisista
livepeleistä verkossa saatiin vain haaveilla. Alkeellista verkkopelaamista oli toki silloinkin jo tarjolla.
Kehitys peleissä ja tietokoneissa oli silloin todella
huimaa. Uusi peli vaati yleensä aina uuden tietokoneen. Pari vuotta vanhalla koneella ei yleensä päivittämälläkään saanut uusimmasta pelistä parasta
grafiikkaa ulos. Tuon aikaisilla Pentium -tason koneilla tuli pelattua mm. Nascar-, Indycar- ja F1-pelejä.
Urheiluautojen klassikkopeli Need for Speed aloitti tuolloin päättymättömän saagansa, ja oli luonnollisesti pakkohankinta urheiluautoista kiinnostuneille. Pelasin silloin aluksi autopelejä joystickillä, niin
kuin moni muukin. Nopeasti oli kuitenkin selvää ettei autolla ajamiseen saa oikeaa tunnelmaa, jos ei
ole rattia ja polkimia. Niinpä sellainen setti piti tietokoneeseenkin liittää. No olihan se hienompaa, mutta paljon jäi puuttumaan aidosta.

Tuon 90-luvun lopun tietokoneella pelaamisen
jälkeen mitkään pelit eivät juuri kiinnostaneet
minua vuosiin. Omille pojille 2006 jouluksi
hankkimani Xbox 360 -pelikonsoli ja uusi plasmatelkkari näyttivät HD-tasoisen grafiikan ja
varsin aidon tuntuisen fiiliksen auton käyttäytymiseen isoissa nopeuksissa. Minulle ongelmaksi muodostui jälleen se Xboxin (ja muiden
pelikonsolien) langaton ohjain, jolla ajamisen
fiilis katoaa varsin pian sormien puutuessa ohjaimen joystickin ja painikkeiden käsittelyssä.
Tässä vaiheessa ei tullut kysymykseen hankkia asuntoon autopelien vaatimaa Playseatia.
Sen olin jo noiden 90-luvun autopelien kanssa
todennut, että työpöydän reunaan kiinnitetty
ratti, pöydän alla lattialla oleva pedaalilevy ja
työtuoli istuimena ovat kaikkea muuta kuin auton ohjaamo. Konsolipelaaminen ei näin ollen
suuremmasti kiinnostanut.

Pelikonsolin ja Playseatin
hankinta

F1-pelit
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Legendaarinen Need
for Speed ja Nascar

Kiinnostus ajosimulaattoreihin ei kuitenkaan
kadonnut kokonaan. Parin viime vuoden aikana telkkarista, netistä ja
YouTubesta katsotut auto-ohjelmat, autotestit
ja autojen esittelyvideot,
sekä Formula 1 -autojen
upeat Incar -kamerakulmat
saivat minut pohtimaan
asiaa uudelleen. Saatuani itselleni mukavan harrastustilan talomme alakerrasta vajaa vuosi sitten, aloin

Playstation 4

pohtimaan pelikonsolin hankintaa. Edelleen pohdintaa aiheutti se Playseat ja sen sijoittaminen
järkevästi. Harrastetilani on kuitenkin pyhitetty
musiikin kuunteluun ja elokuvien katsomiseen.
Vaikka tilaa onkin riittävästi, niin en halunnut sinne isoa metallihäkkyrää ajotuolin kera, mikä sitten olisi enimmän aikaa tiellä. No, se kipinä oli
kuitenkin jo syttynyt ja projekti alkoi Playstation
4 konsolin metsästyksellä Torista. Ajattelin että
jos homma ei kiinnostakaan riittävästi, niin käytetty konsoli ei paljon kirpaise. Noita Plekkareita oli paljon käytettynä myynnissä, joten hyväkuntoinen Pro-malli (1Tb:n kiintolevy ja 4K-pelien
HDR-tuki) oli se etsitty laite. Muutamien laitteita
myyvien kanssa keskusteltuani löysin sattumalta hyvän laitteen fiksuun hintaan myynnissä entisellä naapurillani. Osittain tuttu kaveri siis helpotti valintaa. Pakettiin sain mukaan useamman
ohjaimen ja Gran Turismo Sport -pelin (se uusin
versio). Konsoli telkkariin ja leffasysteemiin kiinni
ja Gran Turismo koneeseen…. niin päätin kuitenPlayseat käyttövalmiina

kin kokeilla miten pelaaminen onnistuu sillä ennakkoon vihaamallani ohjaimella. Tuo kokeilu ei
muuttanut käsitystäni ohjaimesta, mutta pelihän
oli mainio ja grafiikkaa todella uskottavaa. Sitten
alkoi pari iltaa kestänyt googlailu sopivan rattiohjaimen ja Playseatin löytämiseksi. Rattiohjainsetti löytyi nopeasti Torista, kun olin niitä jo konsolin
etsinnän yhteydessä hieman katsellut. Päädyin
hankkimaan Trustmasterin valmistaman T80 -ohjaimen, josta löytyi Playstation 4:lle virallisesti
hyväksytty Ferrari 488 GTB Edition. Toimii tosiaan ilman mitään erillistä hakua ja asettelua kaikissa kokeilemissani peleissä, vaikka ei olekaan
esim. Gran Turismon suosittelema ykkösohjain.
Ohjaimen materiaaleissa ja rakenteessa on tosin
ilmeisesti kustannussyistä hieman tingitty. Johtuuko mahdollisesti Ferrarille maksetuista lisenssimaksuista? Toimiva ohjain silti ja nuo vaihteenvaihtovivut ratin takana ovat onneksi alumiinia
(vanhasta tietokoneen Trustmaster ohjaimesta
aikoinaan sellaisen pelin kiihkeydessä katkaisin).
Heikko kohta tästäkin kuitenkin löytyi. Pöytäkiinnitysmekanismi on ns. ruuvattava klamppi (muovia). Klampin kiristysruuvi on metallia, mutta itse
lukitusvipu muovia. Onnistuin tuon vivun katkaisemaan, kun koekäytin rattia sohvapöytään kiinnitettynä. Olin jo varautunut ostamaan sellaisen
kiskoille asennetun Racing Seatin, mutta sitten
silmiini osui kevyt kokoontaitettava malli, joka
löytyi eräästä pelikaupasta heidän Helsingin
myymälän hyllystä heti. Tämä Playseat ChallenPlayseat Challenge
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ge vaikutti nettivideoiden perusteella fiksulta, joskin
kevyt putkirakenne ja istuimen mahdollinen epämukavuus arveluttivat hieman. Nämä epäilyt osoittautuivat käytännössä vääräksi, sillä penkki on yllättävän mukava istua useammankin tunnin ajosession
ajan ja putkirunko pysyy tukevasti pystyssä. Ajoasentokin on jonkin verran säädettävissä. Ainoa
haaste oli tuo Trustmasterin rattiohjaimen kiinnitys
sille tarkoitettuun peltilevyyn. Playseatin valmistaja
on ajatellut suositelluksi kiinnitystavaksi oikeaoppisen ja jämäkän ruuvikiinnityksen alapuolelta peltilevyn läpi rattiohjaimen pohjaan. Tätä kiinnitysmahdollisuutta tässä Trustmaster T80 Ferrari 488 GTB
Editionissa ei kuitenkaan ole. On vain se onneton
ruuvattava klamppi. Playseat oli tehnyt rattialustasta fiksusti kallistettavan. Tuon kallistuksen mahdollistava säätöputki osuu tason alla noiden ratin kiris-

Trustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition
Ferrari 488 GTB-ratti

tysklamppien kohdalle, joten kiristystä ei saa
lukittua parhaalla mahdollisella tavalla. Playseatin valmistaja on kuitenkin ajatellut ja luvannut
yhteensopivuuden kaikille tunnetuille rattiohjaimille. Ratkaisuna ongelmaani oli Playseatin
mukana tulleet pari jämäkkää Velcro -nauhaa.
Nauhojen toiset kappaleet liimataan rattiohjaimen pohjaan ja toiset Playseatin metalliseen
rattilevyyn. Kun Velcro -nauhan puoliskot painetaan yhteen, niin ratti pysyy alustassa kuin tauti.
Klamppikin kiristyi tukiputkea vasten sen verran
hyvin että ratti ei irtoa vääntöliikkeestä. Kun pelaaminen loppuu niin Playseat taittuu nippuun,
jolloin sen voi kevyesti nostaa sivuun ja laittaa
tarvittaessa vaikka komeroon katseilta piiloon.

Autopelit

Niin, entäs ne pelit sitten? Onko ajamisessa nyt
fiilistä? Ero peliohjaimella ja ratti-poljinyhdistelmällä pelaamisessa on huomattava. Löytyy varmasti monia, jotka tottuvat langattomalla ohjaimella pelaamiseen, mutta minulle se ei vaan
sopinut. Se ajotuntuma ratilla on varsin hyvä ja
useimmissa tapauksissa myös ratin liike vastaa ruudulla nähtävää auton liikettä. Havaitsin
myös Gran Turismo ja Assetto Corsa peleissä,
että eri autojen ajo-ominaisuuksissa ja käyttäytymisessä on varsin todenmukaisia eroja. Ajettavuudeltaan vaikeiksi ja hieman arvaamattomiksi autoiksi tosi elämässä luokitellut Ferrari
F40 ja Ford GT40 ovat sitä myös näissä peleissä. Olen toistaiseksi hankkinut kolme autopeliä.
Tässä hieman arvioita niistä.

Gran Turismo Sport:

Tämä paljon kehuja maailmalla saanut peli saa
kehuja minultakin. Peli soveltuu niin aloittelijalle kuin jo enemmän pelanneelle. Huikea valikoima erilaisia urheilu- ja kilpa-autoja Amerikasta, Euroopasta ja Japanista, käytännössä
kaikki tunnetuimmat automerkit ja mallit löytyvät tästä pelistä. Myös kaikki tunnetuimmat
kilparadat niin vakioautojen kuin formuloidenkin puolelta löytyvät. Kaikissa nykypeleissä
ideana on luoda uraa kilpa-ajajana. Edistymisestä palkitaan rahapalkinnoilla, autoilla ja
saavutuksina uralla. Usein myös verkkope-
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laaminen livenä muita vastaan on edellytys uralla
etenemiseen. Gran Turismosta voi kuitenkin nauttia, vaikka ei haluaisi noudattaa ”urapolkua”. Kaikista kilpailuista palkitaan vaikka pelaisi ns. konetta vastaan. Hauskana lisänä huomasin että noissa
kisoissa oli mukana paljon suomalaisia nimiä ihan
Suomen lipun kera. Pelissä on aloittelijalle myös
moniportainen ja useampitasoinen ajo-opetusohjelma, jossa kilpa-ajamisen erilaisia perusoppeja
ja ajotapoja käydään huolellisesti läpi. Se grafiikka
tässä pelissä on erittäin upeaa. Joissakin kohdissa se näyttää jopa elokuvantarkalta ja todellisuutta hipovalta.

Assetto Corsa:

Tämä peli on italialaisen Kunos Simulazionin yhdessä maineikkaampien autonvalmistajien kanssa
tekemä ajosimulaattoripeli. Kunos tekee muuten
autonvalmistajille myös kaupallisia autosilmulaattoriohjelmia. Kilpaa tässäkin ajetaan luonnollisesti,
mutta tässä voi myös vain harjoitella ja ajaa yksin
ratoja ympäri testaten eri autoja. Kun tuntuu siltä
että auto ja rata ovat hallussa, voi kokeilla Time Attack modea ja ajaa kelloa vastaan. Tämän ideana
on tietenkin kierros kierrokselta parantaa niin sektori- kuin kierrosaikoja. Sehän luonnollisesti päättyy lopulta epäonnistumiseen. Tämä peli ei ole välttämättä helpoimmallakaan tasolla ihan aloittelijalle
sopivin. Pelin tekijän luoma urapolku on vaativa heti
alusta lähtien, eikä esim. jarru- ja ohjausapuja ole
käytössä edes aloittelijalle, kuten Gran Turismossa.
Peli ei hyväksy minkäänlaisia rataoikaisuja tai edes
radalta poistumisia, vaan rankaisee niistä armotta.
Kelloa vastaan ajaessa oikaisun tai radalta poistumisen jälkeen kyseisen kierroksen aika poistetaan ja
kilpailussa peli jakaa 5-15 sekunnin aikasakkoja oikaisun jälkeen. Aikosakko tarkoittaa että ko. ajaksi
auton vauhti pitää pudottaa nollaan ja odottaa radalla. Jos et hidasta vauhtia, niin peli liputtaa sinut
ulos kisasta mustalla lipulla. Erittäin hauska ja koukuttava peli tämäkin.

ty aloittelijoille. Uraansa aloitteleva kuski heitetään
ns. ”syvään päähän” heti alussa. Pelaaja laitetaan
F2-kauden ratkaisuhetkiin mukaan ns. kuumana
kuskina, joka taistelee toista kuskia vastaan kauden mestaruudesta. Tämä taistelu alkaa kesken kisan, tilanteesta josta kisaa ei voi voittaa. Kauden
viimeinen kisa on tuota edellistä vastaava. Ei noilla F2-kisoilla toki ole pelinuran kannalta merkitystä, koska seuraavaksi päästään neuvottelemaan
F1-sopimuksesta. Yllättäen kuskin paikan voi valita
mistä tahansa teamista, ja kumman tahansa vuoden 2019 ko. teamin kuskin tallikaveriksi. Tietysti
tallin odotukset kuskin sijoittumiselle kisoissa noudattavat kyseisen tallin odotettua menestystä, eli
aloittelevana kuskina esim. Mersulla ei välttämättä johda koko kauden pestiin. En ole päässyt tässä pelissä vielä alkua pidemmälle, eli en tiedä vielä
miten minulle käy Australian aika-ajoissa Alfa Romeon ratissa. Viralliset harjoitukset on vasta ajettuna. En löytänyt tästä pelistä mitään kunnollista harjoitteluohjelmaa, eikä F1-auton hallintakaan
vaikuta kovin helpolta aloittelijatasolla. Saa nähdä
miten edistyn ja tuleeko tästä kuitenkaan niin kiinnostavaa peliä.
Gran Turismo Sport,
Assetto Corsa ja F1 2019

F1 2019:

Tämä peli oli hankintalistallani se must-peli. Odotin
kovasti pääseväni testaamaan eri formularatoja eri
teamien autoilla ja treenaamaan ajamista F1-autolla. Tätä peliä ei kuitenkaan ole selvästikään teh-
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Glimpse into the 60’s
Teksti: Esa Manninen
Kuvat: Esa Manninen ja Autocar
Auton lisävarusteet ja tarvikkeet ovat kiinnostaneet ja ehkä kiinnostavat autoilijoita edelleenkin. 1960-luvulla tarjolla olleista autovarusteista
voi poimia esiin joitakin, jotka saattavat nykyvinkkelistä olla hiukan outoja ja yllättäviäkin.
Muutamat silmäilyt varusteisiin ovat tässä brittiläisestä Autocar-lehdestä.

virtausta, kun sisällä autossa on Thunderboltin
hankinnan jälkeen ilmeisen viimaton tunnelma.
(Autocar 7.7.1961)

Hyödyllisiä tai muita autoilutarvikkeita ja auton lisävarusteita

Auton istuimet on kannattavaa suojata likaantumiselta. Siihen on ratkaisuna mainio läpinäkyvä, kristallinkirkas ja vahva muovisuojus. Se
suojaa istuinpinnan peittämättä sen alkuperäisiä värejä ja kuviointeja. Suojus voidaan puhdistaa hyvin helposti kostealla kankaalla pyyhkimällä. Tuoteominaisuudet ovat lupaavat, kaikki
näyttää olevan kohdallaan, paitsi jos istuimella
olisi tarkoitus istua. Mieleen nousee kuvitelma
siitä tunteesta, kun tuohon asettuisi istumaan
talvipakkasella tai kun kesähelteellä ajelisi istuimet puhtaana, mutta housut ja paita märkänä.
Ehkä enää 60-luvun nylon-paita voisi viedä kesäajelun tuntumaa lähemmäs aivan äärimmäistä kokemusta. (Autocar 10.2.1961)
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Ikkunan höyrystyminen haittaa luonnollisesti näkyvyyttä. Siihen on ratkaisu, kosteuden kondensoitumista estävä suoja, jonka kiinnittämiseen
ei tarvita asennusliimoja tai erillisiä tiivisteitä.
Suojia on saatavana niin auton takaikkunaan
kuin tuulilasiinkin sopivina kokoina. Tässä mainoskuvassa liikkuvan seurueen auton takaikkunan höyrystymissuojan teho on helppo todeta,
takaistuimelle sijoitettujen rouvien upeat kiharat eivät peity usvaan. (Autocar 10.2.1961)

Thunderbolt de luxe -jokasäänsuoja ei sovellu avoautoon, mutta jos urheiluvaunusi
sattuisi olemaan joku ilmoituksessa listatuista merkeistä, voisi jokasäänsuoja tuoda säväyksen autoilunautintoon. Reikiä poraamatta kiinnitettävä, valinnan mukaan
joko sinisen tai vihreän häikäisysuojan antava ilmanohjain mahdollistaa autoilun sivuikkuna avoimena säällä kuin säällä. Kuvan
automieskin tunnustelee sormellaan ilma-

Turvavyö tekee tuloaan 60-luvun alussa. Viidettä vuotta markkinoilla olevalla Delaney Gallay
Safety Belt -turvavyöllä on jo tuhansia käyttäjiä. ”Estää loukkaantumisia, pelastaa ihmishenkiä” vakuuttaa mainos, mikä näin yli 60 vuotta
myöhemmin todettuna on kiistatta selvää. Kuvan mieshenkilö olisikin ilman turvavyötä todellisessa vaarassa, mikäli aikoisi tällä ovettomalla
autollaan lähteä liikenteeseen. Nyt kyllä kelpaa
nelipistevöissä peukuttaa!
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Mielenkiintoinen lisävaruste on auton valojen toimintakuntoa ilmaiseva Checklite-laite. Vikaantuneet valot saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, ja
tämän vaaran välttämiseen ja vikaantuneen valon havaitsemiseen on nyt olemassa vikailmaisinjärjestelmä. Ilmaisin koostuu kolmesta yksiköstä,
kytkentärasiasta, herkkyyssäätimestä ja kojelautaan kiinnitetystä ilmaisinelementistä, jonka häikäisemättömät vihreät merkkivalot indikoivat
auton valojen toimintatilaa. Autocar toteaa tuotteen antavan viimeistelyltään, rakenteeltaan ja
tekniikaltaan hyvän vaikutelman. Ilmaisin on melko kallis (5 puntaa, 7 shillinkiä, 6 pennyä täydellä johdotuksella ja ohjeilla) mutta se tekee kyllä
tehtävänsä. Eipä tainnut tästä ilmaisimesta kuitenkaan tulla mitään hittituotetta.

Kiinnostus auton siisteydestä ja ehkä jonkinlaisena piiloviestinä siisteysvastuukin
esitetään Autocarin ilmoituksissa varsin kaavoittuneesti naiselle
kuuluvaksi. Sekä auton
akkua virtalähteenään
käyttävä kätevä pölynimuri kuin lämpimät,
helposti puhdistettavat ja pölyä sitovat Typrod-matot esitellään naishahmojen avustuksella. Siisteys on tärkeää, sopivat tuotteet
tuovat siihen apua. (Autocar 17.2.1961 ja
Autocar 12.10.1967)
Pekka Harjunpään Austin Healey Sprite, ”Frogeye” sai näyttelyssä huomiota sympaattisella
ilmeellään.
Healey Spriteen, kuten toki moniin muihinkin
brittiläisiin avourheiluautoihin on saatavana
monenmoisia mallikohtaisia varusteita. Muiden muassa irrotettava kova katto sopii auton
olemukseen hienosti.

Muutama muisto SccH:n
urheiluautonäyttelystä

Vuoden 1961 Autocarin ilmoituksessa pikkuHealey esiintyy yhteiskuvassa isoveljen Austin
Healey 3000:n kanssa. Kuvassa on mukavaa
urheiluautotunnelmaa, ja katsokaapa iskevää
loppulausetta, ”real sportsmen’s cars”!

SccH järjesti ensimmäisen vuosikymmenensä aikana useitakin urheiluautonäyttelyitä.
Eräs näyttelyistä pidettiin 1980-luvun alussa Helsingissä Autotalossa. Näiden näyttelykuvien arkistoon ei harmi kyllä ole jäänyt
talteen tarkkaa ajankohtaa. Muistatko sinä?
Muutamat näytteillä olleet urheiluautot kiinnitetään tässä aikakauteensa Autocarin ilmoitusten sekä artikkelien, ja eräs niistä
myös kilpa-ajo-ohjelmalehden kautta.
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Honda S800 oli pirteä ja ainakin Brittimarkkinoilla kilpailukykyinen auto. Autocarin Roadtest-artikkeli vertailee Hondaa Triumph Spitfireen ja BMC:n ”Spridgeteihin”
(MG Midget ja Austin Healey Sprite). Hondan vakiovarusteet ovat Britti-kilpailijoihin
nähden jopa ylivertaiset, moottori on pieni,
mutta tehokas ja hinnaltaankin kilpailukykyinen Honda löytää paikkansa pienten urheiluvaunujen markkinassa.
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Raimo Patrakan vuoden 1951 mallisella
Jaguarilla oli kilpailuhistoriaa monista kilpailuista. Vuonna 1953 auton silloin omistanut Tauno Vuorio osallistui Hyvinkään
Vauhtiajoihin, ilmeisesti tämän Jaguarin
ensimmäiseen kilpa-ajoon. Hyvinkään ajo
ei mennyt kovin hyvin, matka päättyi keskeytykseen. Vuorio ilmoittautui myös vuoden 1954 Eläntarhanajoihin, mutta Eläintarhassa kuitenkin kilpaili jo Jaguarin uusi
omistaja Matti Kolehmainen. Kilpailun ohjelmalehtiseen on ajoja tarkoin seurannut
katsoja merkinnyt Tauno Vuorion sijaan
osallistujaksi Matti Kolehmaisen. Kolehmainen sijoittui kilpailussa yhdeksänneksi.
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Vuoden 1967 Morgan 4+4 Dropheadin toi näyttelyyn Leif Nylund. Vaikka näyttely-Morgan on vuodelta 1967, Autocarin vuoden 1962 ilmoitus kelpaa kyllä kuvaamaan Morgania, kaikin tavoin erinomaista autoa. Kevyt ohjaus ja erinomaiset levyjarrut, auto näillä ominaisuuksilla jo vuonna 1962.
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Punainen Sunbeam Alpine on nähty SccH:n tapahtumissa 80-luvun alun
näyttelyn jälkeenkin usein. Autocarin ilmoituksessa Sunbeamia esitellään Le
Mans -kilpailussa menestyneenä kilpa-autona. ”Kannattaa ostaa voittaja”,
höystää maailmanmestari Jack Brabham pikku-Alpinen ylivertaisuutta.
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