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Vuoden 2016 ensinmäinen Bensaa SUAnissa-lehti on taas saatu valmiiksi.
SUA:n päätapahtumista on Talvipäivä/jäärata tapahtuma jo tämän vuoden
osalta pidetty ja siitä Krister on tehnyt jutun lehteen. Kiitos Kristerille. Leh-
destä löytyy Erkin juttu hienosta Alfa Romeo museosta. Sami pääsi tutustu-
maan McLaren Technology Center: iin josta myös juttu lehdessä. Jensin
restauroiti juttu jatkuu ja sen toinen osa tässä lehdessä. Kiitos kaikille lehteen
jutun tehneille.

SUA osallistuu Lahden Classic Motorshow tapahtumaan ja SUA:n osastolle
on tulossa taas jotain "yllättävää" nähtävää. Seuraavaan lehteen saataneen ta-
pahtumasta raportti. Kesäkuussa on taas Turussa Classic Sportscar Concours
d'Elegance jonne SUA myös kerhona osallistuu. Toivottavasti Turun tapahtu-
masta saatanee myös juttu lehteen. Lisäksi kesän aikana järjestettänee muita-
kin SUA:n tapahtumia joista lisää SUA:n tapahtumakalenterissa.

SUA:n hallituksessa on tapahtunut valitettavasti muutoksia vuosikokouksen
jälkeen. Kari ja Krister ovat päättäneet omasta pyynnöstään erota hallitustyös-
kentelystä ja heidän toimiansa tekevät muut hallituksen jäsenet oto:lla kunnes
selviää miten tehtävät jaetaan loppuvuoden osalta.

Hyvää kevään jatkoa lukijoille.

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan jupinat

Lahti on kohtsillään ovella, eli Clas-
sic Motor Show – ellet lue tätä juuri
siellä. Säät vaihtelevat nykyään niin
nopeaan ettei illalla tiedä onko aa-
mulla suvi vaiko paksuluminen talvi.
Onneksi ei tarvitse vaihtaa renkaita
joka lähtöön.

Meinasi tosin käydä ohraisesti. Pa-
remmalle puoliskolle tuli ehdotettua,
josko vaihtaisin renkaat tämän olles-
sa pidemmällä matkalla. Illalla ajatus
tuntui hyvältä, vaan kun aamun koi
pilkisti, tienoo oli muuttunut lumi-
puuteriksi. Mietin miten olisin aa-
mulla toiminut – olisinko vaihtanut
talvikurrat uudelleen alle, vaiko py-
jamassa pinkaissut rattiin ja lähtenyt
viemään jälkikasvua sekä Hallitusta
työpaikoilleen. Päänsärky moisesta
miettimisestä olisi syntynyt. Lienee
parempi jatkossa vain tyytyä kitkoi-
hin, niin eipä tarvitse alvariinsa
miettiä milloin renkaat vaihtaa – tai
vaihtaako. Kitkat vievät puoli litraa
vähemmän satasella nastoihin ver-
rattuna, vaikkakin peilikirkkaalla au-
ton kyljet ovat koetuksella.

Talvi karkasi alta ja saimme ainakin
yhden upean talvipäivän pakettiin,
kun toisen kohdalla oli kenttä muut-
tunut kuravelliksi. Sellaisessa möm-

mössä pienimaavaraisia ei olisi saatu
enää traktorihinauksellakaan ihmis-
ten ilmoille ja pelto olisi ollut kar-
keakuvioisilla kyntöurilla. Mukavaa
kuitenkin ensimmäisellä kerralla oli
ja vauhtia riitti, ensi vuonna uudes-
taan.

Olisi kaveripyyntö. Tarvitsisin järjes-
tyksenvalvojakurssin käyneitä avuksi
tapahtumiimme, kun tilaisuuteemme
ovat vähitellen kasvaneet yhä suu-
remmiksi. Jotta kaikki sujuisi oikeus-
oppineiden laatimalla tarkkuudella,
kaipaisin kurssitettuja JV:tä apuun.
Muistanet ettei järjestyksenvalvoja
saa tehdä mitään muuta kuin valvoa
järjestystä, joten homma sopii sellai-
selle, joka halajaa päästä näkemään
hienoja tapahtumiamme aitiopaikal-
ta, ilman muita velvoitteita. Kiinnos-
tuitko? Otapa saman tien puhelin
kouraan ja soita Jarmolle. Numeron
löydät ainakin tämän lehden apina-
laatikosta, pääsivun takaa.

Kevät on pitkällä, tienoo törähtää ai-
nakin viikonloppuisin urheiluautojen
kevätärinästä. Tottahan toki kiituril-
la on tielle hinku, niin kuin millä ta-
hansa talven karsinassa viettäneellä.
Eikun puunaamaan, jos autosi ei jo
ole tien päällä.

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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Milanon matkamessuilla ja Alfa Romeo-museossa.

Sain jälleen kutsun vuosittain hel-
mikuussa pidettäville BIT-matka-
messuille (Borsa Internazionale del
Turismo) Italian Milanoon. Kutsu
oli Millenium Ski Club Finland:ille,
mutta laskettelumatkojen ohella oli
oiva tilaisuus tutustua myös muu-
hun tarjontaan. Majoitus oli muka-
vasti noin 100 metrin päässä
messujen sisäänkäynnistä. Hotelli-
huoneet olivat kahdessa korkeassa
tornissa, jotka ovat noin 5 astetta
vinossa.

Useammallakin näytteilleasettajalla oli tarjolla mahdollisuus ajella Ferrarilla
10 minuutin lyhyestä tutustumisajosta pidempiin lenkkeihin riippuen lom-
pakon paksuudesta. Yleensä mukana on aina ajon tarjoavan yrityksen edus-

taja. Mallivalikoima on laaja ja
hinta riippuu valitusta automal-
lista sekä ajon kestosta. Jos valit-
see auton, joka on rekisteröity
useammalle kuin kahdelle, esim.
Ferrari California, niin kaverinkin
voi ottaa kyytiin. Yhdellä yrityk-
sellä oli puolestaan tarjolla mah-
dollisuus ajella vanhemmilla 60-
ja 70-luvun klassikkoautoilla.
Useilta eri osastoilta löytyi tietoja
Italian automuseoista. Paikallinen
limusiinipalveluja tarjoava yritys
oli tuonut paikalle Italian ainoan

Alfa romeo museo

BC 2300 Corto "Mille Miglia" , 1932

Tästä kaikki alkoi.. .
A.L.F.A. 24HP , vuodelta 1910
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Mercedes-Benz Maybach:in. Ras-
kaan kaluston puolelta löytyi 2-
kerroksinen bussi, jossa puolet
alakerrasta täytti täydellinen
keittiö. Yläkerran kaikki paikat
oivat pöydän ääressä eli siellä
nautitaan alakerran kokkien
loihtimat herkut. Myös reilun 10
minuutin ajomatkan päässä mes-
suilta sijaitsevalla Museo storico
Alfa Romeolla oli messuilla oma
osastonsa. Matkan kohokohta oli
perjantai-iltana messujen jälkeen
järjestetty yksityistilaisuus museossa.

Museo oli kivenheiton päässä messuilta ja matka sinne kesti arviolta noin 15
minuuttia. Museo on perustettu jo
40 vuotta sitten, mutta se oli neli-
sen vuotta suljettuna ja avattiin
täysin uudistettuna uuden Alfa
Romeo Giulian julkistuksen yh-
teydessä 24.6.2015. Rakennukses-
sa on myös paljon muita
toimintoja. Siellä on esimerkiksi
useita erikokoisia tiloja tilaisuuk-
sien järjestämiseen. Suurimpaan
eli siihen, jossa järjestettiin Giu-
lia-mallin ensiesittely, mahtuu jo-
pa 800 ihmistä. Sieltä voit myös
halutessasi käydä noutamassa

oman uuden Alfa Romeosi. Lyhyen tervetuliaistilaisuuden jälkeen lähdimme
pienemmissä ryhmissä oppaiden opastuksella kiertämään museota. Upeiden
autojen lisäksi siellä oli elokuvateatteri, jossa jokainen istui omalla Sparco:n
istuimella, jotka liikkuivat esityksen aikana. Autojen ajaessa vesilätäköistä
kastuivat katselijoiden jalat. Autot olivat ryhmiteltynä eri huoneisiin teemo-
jen mukaan. Yhdessä oli vain erilaisia prototyyppejä ja toisessa taas pelkkiä
kilpa-autoja. Siellä oli mm. Alfa Romeo 155 V6 2.5 TI DTM, jolla Nicola Larini
voitti DTM-mestaruuden vuonna 1993. Esillä olevien autojen lukumäärä on
noin 70, mutta se on vain murto-osa tehtaan kokoelmasta. Museossa on

C52 Disco Volante

8C 2900 B Lungo , 1938
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myös tilapäisiä näyttelyitä, esi-
merkiksi maaliskuun lopusta vuo-
den loppuun on 'Arese, Alfa
Romeo. Forty years of Passion' .
Kierroksen jälkeen oli tarjolla mo-
nenlaisia italialaisia herkkuja.
Isännät ja emännät olivat mielis-
sään kun kerroin terveisiä Suo-
men Alfa Romeo-kerhosta ja
näytin heille jäsenkorttini. Museo
on avoinna yleisölle muina päivi-
nä paitsi tiistaisin 10-18, torstaisin
22:00 asti. Siihen on mahdollisuus

tutustua myös normaalien aukio-
loaikojen ulkopuolella kuten me-
kin teimme.

Juttu löytyy myös verkosta osoit-
teesta

www.iki.fi/era1/bit2016

Sieltä löytyy mm. lisää kuvia ja
juttuun liittyviä linkkejä.

Teksti: Erkki Lehmuskallio

Iguana , 1969

6C 2300 C
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SUA JÄÄRATAPÄIVÄ 6.2.2016 Hämeenlinna

Sarjassaan toinen SUA jäärata
tapahtuma toi paikalle niin SUA
jäseniä kuin ulkopaikkakunta-
laisiakin aina Jyväskylästä asti.

Jääradat perustetaan peltomai-
semaan josta löytyy myös kor-
keuseroa. Radat 4 kpl, Iso
ympyrä d=300m, Suora rata pi-
tuus 400m, päärata1 pituus
650m, päärata2 pituus 600m.

Suora rata oli keiloin varustettu ns. pujottelurata. Erittäin hyvää ajoreeniä ja
tuntui olevan ruuhkaakin päivän mittaan.

Ratojen pinnat jäädytyksen osalta olivat myöskin priimaa laatua ja iso peuk-
ku radan omistajalle Seppo Kerviselle.

Päivä oli kuin tilauksesta pienen pakkasen purema ja toisinaan hyvinkin kir-
kas. SUA Ratamestari oli myös onnistunut rataprofiileissa ja nämä saivatkin
osakseen paljon kehuja.

Jyväskylän autokunta oli liikkeellä 3
auton voimin. Audi TT, Bmw M3,
Mazda MX-5 Miata. Ryhmä olikin
kenties koko päivän ahkerin ratojen
koluaja ja veikkaan että hikikarpa-
lokin saattoi olla kuskeilla otsalla
päivän päätteeksi olivathan ajolinjat
olleet hyvinkin vauhdikkaan oloisia.

SUA Jääratapäivä
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Respect Jyväskylä ja kiitos ja ter-
vetuloa ensi vuonnakin kurvai-
lemaan samoihin maisemiin ;)

Harvinaista herkkua myös näh-
tiin radalla kun Teknisen kor-
keakoulun sähkökilpuri ERA oli
mukana. Ryhmä tykitti laitteella
koko päivän hallitussa sladissa ja vieläpä jäätävällä nopeudella olipa ra-
taprofiili tai mutka kuinka tiukka tahansa.

Radoilla oli myös avoautoja. TVR ja Porsche kuljettajat eivät talvea ujostel-
leet vaan antoivat palaa kuin kesällä konsanaan. SUA iso peukku ;)

SOS hinauksen kalustokin oli mukana
menossa ja kävi myös radankin testaa-
massa.

Kalustoahan oli radalla eri merkkien
voimin hienosti edustettuna. Lotus, Ja-
guar, Alfa Romeo, Porsche, Audi, Bmw,
Tvr, Era, Mazda, Pontiac.

Grillikodassa paloi puuta päivän ajan ja kuskit pääsivät ajelujen lomassa
nauttimaan tarpeen mukaan kodan lämmöstä ja nauttimaan eväänsä.

Kokonaisuudessaan onnistunut päivä
mukavassa seurassa. Kiitokset kaikille
osallistujille ja otetaan uusiksi ensi
vuonna.

Jäsenvastaava

(Teksti: Krister Harju
Kuvat: Hessu Vainio)

P.S. Lisää erittäin hienoja kuvia tapahtumasta: Tero Niemistö / senna.galle-
ria.fi Linkki sivulle http://goo.gl/y3lM9D
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#5 URHEILUAUTOILIJAT VANAJANLINNASSA

Kevät on jo pitkällä ja viidettä Ur-
heiluautoilijat Vanajanlinnassa ta-
pahtumaa on tehty ja suunniteltu jo
jonkun aikaa. Tapahtuman aika on
27.8 lauantaipäivä, näyttely alkaa kello
11.00 ja päättyy noin kello 16.00-17.00,
riippuen palkintojenjako tilaisuuden
kestosta.

Tämän vuoden teemat tapahtumassa
on Urheiluautot, GT autot ja Classikko
autot, joista koostuu tapahtuman
runko näyttelylle. Näyttelyssähän au-
tot ovat pääsääntöisesti 2 ovisia mutta Classikkojen kohdalla myös 4 ovisia
autoja hyväksytään näyttelyyn.

Linnanpihan Juhlateemat on tänä vuonna.

- Volvo P1800 Pyhimys
55 Vuotta siitä kun ensimmäinen P1800 tuli tehtaalta ulos Englanissa.

- Jaguar E Type täyttää myös 55 Vuotta. Josta on sanottu: "Kaikkien aikojen
suurin autosensaatio".

- Triumph GT 6
Täyttää tasan 50 vuotta.

- Austin Healey
Johon käy kaikki Healey mallit.

Lisäksi teemat

- Urheiluauto replikat
- Kilpa-auto replikat

Tapahtumassa on ollut 2300 - 6500 ihmistä per kerta ihailemassa kauniita
autoja ja tapahtumaa näinä neljänä aiempana kertana, kun SUA on järjestä-

Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa
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nyt tapahtuman Vanajan-
linnassa.

Tapahtumassa on ollut
mukana myös piirustus-
kilpailu näytteillä olevista
autoista, muotinäytöstä,
pitkällä autoradalla ajelua,
ja lapsille omaa ohjelmaa.
Tapahtuma on maksuton,
eli tarkoittaa myös sitä,
että kaikki autot jotka ovat
näyttelyssä on tuotu ilman korvausta tapahtumaan.

Pääsääntöisesti kaikki autot, jotka ovat olleet linnanpuistossa tai linnanpi-
halla, ovat olleet kutsuttuja autoja tai henkilö on ottanut meihin yhteyttä,
että haluaa tuoda auton näyttelyyn. Siis rohkeesti yhteyttä sähköpostilla ku-
van kera sua.fi.ry@gmail.com tai puhelimella Tapahtumasuunnittelijaan
Heikki Vainio 050 369 5663

Tänä vuonna etupihan teema menee Englannissa valmistettujen autojen pi-
halla, vaikka kelpuutamme Volvoissa kyllä Ruotsissakin tarkastetut ja val-
mistetut autot paikalle.

E Type Jaguareja löytyy Suomesta paljon ja se on 55 vuotta täyttävä hieno-
korinen auto.

GT6 Triumph. Uusi auto esiteltiin vuonna 1966 ja nimettiin, Triumph GT6.
Uusi oli tyylikäs fastback, tämä antoi GT6 lempinimen "Poor miehen E-Ty-
pe"

Urheiluauto replikoita, on Suomessa suhteellisen paljon. Näitä replikoita,
kun ei hyväksytä moneenkaan näyttelyn, niin nyt nekin ovat tervetulleita.
Näitähän on tässä maassa rakennettu vaikka minkälaisia kuplan-, taunuk-
sen-, fierron- ja ties minkä alustalle. Tässä kategoriassa hyväksymme tallien
aarteitakin tai puoli valmiita autoja.

Kilpa-auto replikat ovat myös kovaa kasvava rakentelumuoto tänä päivänä
ja erittäin hienoja kilpa-autojen kopioita on maassamme tulossa paljon.

Vanajanlinnan Lehmuskuja toimii harrasteajoneuvo parkkina, jonne pääsee
Urheilu-, GT- ja Classikko autolla eikä vuosiluvulla ole väliä. Tämän päättää
portilla oleva liikenteenohjaaja onko auto Lehmuskuja parkkiin sopiva vai
yleiselle parkkipaikalle kuuluva. Tämä normaali autoille tarkoitettu parkki-
paikka maksaa 5e, johon ainakin kuului viime vuonna Vanajanlinnassa kah-
vittelua.
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Hotellihuoneiden varauksen
hoitaa Vanajalinna ja kannattaa
ilmoittaa varatessa, että tulee
Urheiluautoilijat Vanajan- lin-
nassa tapahtumaan.

Lauantai iltana on tapahtuma il-
lallinen, jonka jokainen maksaa
itse Vanajanlinnalle.

Näyttely autojen kokonaismäärä
Linnan etu- ja sisäpihalla on ol-
lut noin 100-120 ajoneuvoa. Au-
toja mahtuu ainakin 250 näille

alueille ja sen takia tänä vuonna onkin enemmän teemoja, että saisimme
myös Linnan sivustan näyttely autoilla täytettyä. Lehmuskujalla vaihtuu
päivän aikana sadoittain harraste- urheilu- ja classikko autoja.

Suunnitteilla on myös käyttää Vanajanlinnan sisätiloja näyttelyn aikana pa-
remmin, aiheeseen liittyvillä valokuva- ja piirustus taidenäyttelyillä ja ur-
heiluautoihin liittyvien juttujen myötä.

Hieman Vanajanlinnan tapahtuman historiaa. Mietin jo 2000 luvun alussa,
kun tein erästä toista kesätapahtumaa täällä Hämeessä, että Vanajanlinnaan
pitäisi tehdä tämmöinen joku auto tapahtuma. 10 vuotta alustavaa suunnit-
telua, mitä tehdä ja milloin ja kenen kanssa. Esittelin idean 2011 syksyllä Ti-
mo Luotsille, joka oli myös urheiluautoista kiinnostunut ja siittä aloimme
suunnittelemaan ensin uutta kerhoa Suomeen, johon saimme mukaan suun-
nittelemaan Kari Vainion, Jani Hottolan ja Jarmo Heinosen ja meitä oli nyt 5
kaveria ideoimassa asiaa ja näin syntyi syksyn aikana SUA, eli Suomen Ur-
heiluautoilijat. Keväällä saatiin helmikuussa kerho rekisteröityä ja siittä 6
kuukauden päästä meillä oli ensimmäinen Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa
tapahtuma ja nyt jo viidettä tapahtumaa suunnitellaan ja kaikkia ideoita ta-
pahtumansuhteen ei ole vielä edes käytetty. Eli teemme suurella sydämellä
tapahtumia toisille harrastajille ja ilman kalliita pääsymaksuja.

Välillä tuntuu, että aivan hullua tehdä muutaman tunnin takia, näin paljon
hommia 5 tunnin näyttelyn eteen.

Jos tuntuu, että kuulut joukkoon, niin liity SUA kerhoon www.sua.fi . Meillä
ei ole kerhossa autolistaa, siitä millainen auto kelpaa kerhoon, vaan meille
riittää että ajatus on kohdallaan.

Teksti ja kuvat: Hessu Vainio
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18.3.2016 , MCLAREN TECHNOLOGY CENTRE – ”MTC” - WOKING

Matkaseura : Allekirjoittanut +
Esa Manninen + Matti Kerätär
The Host : Stephen Donnell
Valokuvaus oli ikävä kyllä kiel-
letty. Saimme vain yhden kuvan
muistoksi vierailustamme
MTC:ssä. Jos McLaren Techonolgy
Centre kiinnostaa kuvina,
Googlen kautta löytyy paljon
materiaalia.

MIKÄ ON MTC?

McLaren Technology Centre:n rakennusprojekti alkoi vuonna 1999 ja sitä oli raken-
tamassa noin 4000 rakennusmiestä. Englannissa ; Woking Surrey:ssa sijaitseva
McLaren sai rutkasti julkisuutta projektin käynnistämisen jälkeen. Financial Times
kirjoitti aiheesta myös niinä aikoina ja ilmeisesti tämä rakennusprojekti oli yksi Eu-
roopan isoimmista yksityisistä rakennusprojekteista. Rakennus vihittiin käyttöön
toukokuussa 2003, huhuista huolimatta McLaren ei ole antanut julkisuuteen mitään
tietoa rakennusprojektin kustannuksista. Sen on arvioitu maksaneen noin 300 mil-
joonaa GB puntaa. Vuonna 2011 MTC:tä vastapäätä rakennettiin McLaren Produc-
tion Center, joka huolehtii siis McLarenin katuautojen rakentamisesta.

Rakennus on siis McLarenin pääkonttori näin Suomeksi sanottuna ja sieltä löytyvät
kaikki McLarenin eri toimialueiden yritykset. Pinta-alaa löytyy yhteensä 500 000
neliömetriä. Rakennuksen suunnittelusta vastasi herra nimeltä Norman Foster ;
Forster and Partners yrityksestä. Työntekijöitä rakennuksessa on noin 1000 ja ku-
ten arvata saattaa ; tämä on koti McLrenin Formula 1 tallille ja kaikkeen sen ympä-
rillä toimivaan liiketoimintaan. Nyt myöhemmin mukana ovat myös siis
urheiluautot.

Rakennus arkkitehtuurisesti futuristinen ja sitä hallitsevat runsaat lasipinnat. Ra-
kennuksen oikealla puolella on myös järvi, joka pitää sisällään 50 000 kuutiometriä

"MTC" - Woking

Ainoa kuva, jonka saimme muistoksi oli tämä,
allekirjoittanut keskellä.
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vettä. Veden tarkoituksena on totta kai jäähdytys ; tuulitunneleiden toimintaa
jäähdytetään järvestä saatavalla vedellä. Rakennuksesta löytyy myös 700 hengen
ravintola, kahvibaari, uima-allas sekä kuntokeskus.

McLaren luonnollisesti testaa myös itse autonsa. 145 metriä pitkä suorakulmainen
rata varustettuna tuulitunneleilla sijaitsee yhden rakennuksen sisällä. Rataa käyte-
tään pääasiassa aerodynaamisiin testeihin niin osien kuin säätöjenkin osalta. Itse
tunneli sisältää 400 tonnia terästä ja ilma sinne johdetaan 4 metrin halkaisijaltaan
olevalla tuulettimella, joka voi ottaa maksimissaan 600 kierrosta minuutissa.

MITEN SINNE PÄÄSEE?

Vain henkilökohtaisella kutsulla, jota ei tosin saa soittamalla vaihteeseen. Itselläni
kävi tuuri tämän asian kanssa, moni palanen naksahti sopivasti kohdalleen.

MISTÄ KAIKKI ALKOI?

Nyt varmasti te kaikki mietitte, että ”miten hemmetissä sinä sinne oikein pääsit?!”
Viime vuonna kirjoitin kerhon lehteen ison jutun Goodwoodin Members Meetin-
gistä. Ne, jotka ovat tulleet kerhon toimintaan mukaan talven aikana – haluan kir-
joittaa pienen pohjustuksen.

Kaikki alkoi joskus marraskuussa 2014. Tiesin tulevasta Members Meetingistä, joka
olisi toisen kerran avoin yleisölle, eikä vain GRRC:n jäsenille kuten aiemmin. Myös
siitä, että siellä isompia unelmiani tulisi toteen, MIKÄLI löytäisin sinne vain luotet-
tavaa matkaseuraa. Joka hoitaisi asiat ja tietäisi suurin piirtein miten Brittilässä toi-
mitaan. Kun itse kokemattomana ei nyt ihan uskalla Britteihin lähteä tosta vaan.....

Sattumien kautta sellainen löytyi ja maaliskuussa 2015 löysimme itsemme 4 hen-
gen porukalla Norwegianin B737:sta päämäärämme Goodwoodin 73rd Members
Meeting. Siellä kokoontui 16 kappaletta McLaren F1 GTRIä ja kaikkea muuta oheis-
tavaraa.

Kaikki alkoi siis tuosta uskomattomasta viikonlopusta. Itselleni koko matkan pää-
asia - tarkoitus oli nimenomaan mennä sinne niiden 16 auton takia ja niiden kuvaa-
miseen, ihmettelyyn ja pohdiskeluun käytin varmasti yli 60% koko viikonlopun
ajasta Goodwoodin radalla. Kuitenkin 20 vuotta olen näitä tiettyjä autoja seuran-
nut....

Missasin varmasti siis vähintään riittävästi radan tapahtumista päivystäessäni
McLaren Paddockin nurkilla. Siinä tuli tavattua useampi nimekäs kuljettaja, istut-
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tua näissä autoissa ja tavattua eräältä nettifoorumilta useampi jäsen. Lauantain jäl-
keen pohdiskelin hotellille ajellessamme mielessäni - mitäs sunnuntaina ; mitä jäi
lauantaina tekemättä? Ajatuksia pyöri ilmassa ja tiesin, että voin paria korttia käyt-
tää ehkäpä vielä....Ja kokeilla kepillä jäätä. Koskaan ei tiedä....

YRITTÄMINEN JA REHELLISYYS KANNATTAA AINA

En halua tätä kuviota lähteä liian detailisti avaamaan, mutta sanotaanko näin että
suhteista ja rehellisyydestä on apua. Ne kannattaa aina olla kunnossa, etenkin re-
hellisyys. Melko tipalle se meni, ettei mistään olisi tullut mitään. Kyse oli nimeno-
maan tuurista. Joka tapauksessa ilman vuosien varrella karttuneita suhteita
tiettyihin tahoihin, tästä ei olisi tullut yhtään mitään. Avoimuus ja rehellisyys ovat
olleet isossa roolissa.

Tässä kohtaa palaan yli 10 vuotta taaksepäin ; rekisteröityessäni eräälle nettifooru-
mille halusin vakuuttaa olevani tosissani asiassa ja rekisteröidyin sinne omalla ni-
melläni. Nyt ajateltuna ; se kannatti. Oman nimen käyttö tuossa nettifoorumissa jää
paremmin mieleen kuin satunnainen keksitty nimimerkki.

Tapahtuman jälkeen kesän kuluessa kirjoitin kaikista kuvaamistani GTR McLare-
neista historiat kuvien kera. Haave, jonka sain viimein toteuttaa. Kertoa suomalai-
sille moottoriurheilun ystäville näistä autoista, Suomeksi. Kirjoitin tekniikasta
vuosimal- leittain, kuin myös autokohtaiset kisa historiat nykytilan- teineen ja
mahdollisesti jotain muuta detailitietoa. Näiden historioiden blogisivujeni linkki
päätyi lopulta McLarenille asti. Vaikka pääosin teksti on Suomeksi, viesti meni pe-
rille. Kannatti nähdä vaivaa ja aikaa. Joskus käy tuuri. Syksyn kolkutellessa ovelle,
asia varmistui. Henkilökohtainen kutsu MTC:lle oli totta.

PERJANTAI AAMU 18.3.2016

Norwegianin lento Gatwickkiin kutsui heti aamulla 18. maaliskuuta. Oltiin hyvissä
ajoin EFHK:lla ja viimeisen päälle puettuina. Pukukoodihan McLarenille on Smart
Casual, joten ali pukeutua voi, muttei oikeastaan yli, joten olo oli turvallinen. Boar-
ding completed suht aikataulussa ja siitä sitten De-Icingiin - takeoff tapahtui kiito-
tieltä 04R kohti Tuusulaa. Gatwickissä oltiin suht aikataulussa ja siitä sitten suoraan
autoa vuokraamaan. Autovuokraamo oli sählännyt jotain varauksen suhteen, joten
saatiin sitten hieno edustuspurkki S80 D4 Volvo alle, jolla oli ihan oikeastaan mie-
hekästä mennä paikkaan nimeltä McLaren Technolgy Centre. Keula kohti Wokingia
ja ohi porhalsi pari Aston Martinia ja Lotusta siinä ajellessa...Ollaan näemmä muu-
alla kun Suomessa.... Vähän ruokaa Wokingin keskustassa ennen vierailua ja sitten
kohti MTC:eetä.
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AUKEAAKO PORTTI MEILLE...

Jännitys tiivistyi kirjaimellisesti kattoon kun hiljensin pääportille ja ajoin portin
eteen. Valvomossa istunut Herra käveli ulos ja tuli kysymään, että miten voi auttaa.
Kerroin tulevamme sovittuun tapaamiseen kello 13 paikallista aikaa. Hetken päästä
saimme tiedon, että hän aukaisee portin meille 5 minuutin kuluttua. Siinä odotel-
lessa kävi mielessä jos jonkinlaista ajatusta ja pohdintaa. Kunnes, se sitten aukesi.
Ja silloin tiesimme, että tästä tuli totta. Ihan oikeasti.

Reitti vieraiden sisäänkäynnille kulki rakennuksen vasenta puolta, isohkon järven
reunaa rakennuksen vierelle. Tämä reitti on muuten nähtävissä Youtubessa vuo-
den 2013 McLarenin F1 auton julkistamistilaisuudessa, kun MTC:n Bulevardille
ajettiin useita kilpureita (mm.2 suomalaisen ajamaa, Lehdon ja Häkkisen autot! )
muistuttamaan siitä historiasta, mikä yrityksellä on. Linkki videoon on tässä ja se
löytyy myös haulla ”mclaren f1 car launch 2013”, video on se 16 minuutin pätkä,
listan toinen video.

https://www.youtube.com /watch?v=8ml5Up2rqyw

Pysäköimme auton vieras parkkiin ja kävelimme kivisiltaa pitkin vierasovelle, jossa
Herra Donnell oli valmiina ottamaan meidät vastaan. Eli vieraita ei tässä yritykses-
sä odotuteta! Kättelimme siinä sitten ja ojensimme kiitos tuliaiset hänelle ja hän lu-
pasi antaa ne itse kutsun lähettäneelle henkilölle.

THE MTC

Aluksi Herra Donnell kutsui meidät ns. neuvottelu tyyliseen lasiseinien takana ol-
leeseen tilaan, jossa oli hiilikuitujalustalla pyörimässä yksi McLarenin uusista tuo-
tantourheiluautoista, Oranssin värinen S650 Spider. Hän myös tarjosi
mahdollisuuden käydä myös istumassa autossa. Pitää sanoa kyllä ihan suoraan täs-
sä kohtaa pari sanaa siitä. Se detailien määrä, laatu, sisustan viimeistely joka näissä
autoissa on ; on huimaavaa luokkaa. Ferrarin ja Lamborghinin sekä Porschen kil-
pailijoiden sisustat nähneenä voin sanoa ihan suoraan, että ne eivät ole lähelläkään
missään suhteessa tätä laatua. Kaikki on laatua, harkitusti tehtyä, Alcantara-kan-
kaalla verhoiltua. Tietenkin McLaren tekee sellaisen sisustan kuin Sinä asiakkaana
haluat. Hyvin erilainen fiilis kuin voisi olettaa. Ohjauspyörä on siro, Alcantaralla
verhoiltu ja tunnelma on jotenkin ”Very Special” ja oikeastaan hyvin rauhallinen.
Brilliant.!
Vierailu jatkui tutustumisella rakennuksen niin kutsutulla ”Bulevardilla” olleisiin
kilpa-autoihin. Tuo Bulevardi on se paikka, jossa historia kohtaa maallikon. Jota on
nähnyt vain lehdissä, videoissa ja telkkarissa. Julisteissa ja haastatteluissa. Ne autot
siis.
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Ensimmäisenä esittelyn sai Bruce McLarenin ensimmäinen auto, auto josta kaikki
sai alkunsa. Vuoden 1929 Austin Seven Ulster. Käsittämättömän oloinen pieni auto,
joka oli pääroolissa siihen mitä Bruce McLarenista loppuen lopuksi syntyi. Mekaa-
nikko ja kilpa-ajaja, jolla oli käsittämättömän paljon lahjoja annettavanaan mootto-
riurheilulle. Ajan kohta oli täydellinen ja palaset loksahtelivat kohdalleen yksi
toisensa jälkeen. Ja No Seatbelts!

Seuraavaksi oli yksi historiallisesti merkittävä Can-Am kilpuri. 1970 vuoden McLa-
ren M8D. Noin 8 litraa, 8 sylinteriä ja noin 670 hevosvoimaa riittänee varmasti sa-
nomaan auton luonteesta tarpeeksi. Läheltä nähtynä voi vaan ihmetellä sen
aikaisien kuljettajien rohkeutta. Auto, joka jäi historiaan pysyvästi tuona kohtalok-
kaana kesäkuun toisena päivänä vuonna 1970 Goodwoodin radalla. Bruce McLare-
nin tarkoituksena oli testata takasiiven asetuksia yliohjaamisen takia. Hän ajoi
Lavantin suoraa kun jarrutukseen tultaessa vähän ennen Woodcote mutkaa - mit-
tarissa oli noin 170mph kun auton takakate irtosi. Auto osui kohtalokkaasti radan
turvavalliin ja arvata saattaa miten siinä kävi. McLaren reagoi onnettomuuteen va-
pauttamalla työntekijät seuraavana päivänä vapaalle, mutta yllätys oli suuri kun
kaikki mekaanikot olivat tuhoutuneen auton kimpussa ja rakensivat sitä takaisin
ajokuntoon. ”Why you are at work, I said that we respect Bruce's memory not to
coming to work...”. Ja mekaanikot vastasivat esimiehelleen. ”This is what Bruce
would like to us to do. To get the car ready to next race.”. McLaren voitti tuona
vuonna Can Am sarjan mestaruuden voittamalla yhdeksän kisaa kymmenestä Dan-
ny Hulmeen ottaessa jo toisen Can Am mestaruutensa. Oli hienoa nähdä tämä auto.
Kilpa-auto. Historiaa. Hiljaiseksi vetää mielen.

Eteenpäin. Seuraavaksi oli useampi John Watsonin ajama Formula ykkönen. Aika-
kausilta, jolloin teräs hävisi hiilikuidulle auton rungon materiaalina, jonka ensim-
mäinen käyttäjä oli McLaren. Etenkin erään Monzassa tapahtuneen ison
onnettomuuden johdosta, josta Herra Watson käveli autosta ulos, vaikka auto oli
kahdessa eri osassa. Kiitos hiilikuitumonokki rungon. Se päivä muuten muutti For-
mula ykköset, teräs vaihtui hiilikuituun. Samantien. Watsonin nimeä täydensivät
nimet Prost ja Senna useilla eri vuosimallien autoilla. Mukaan lukien auto, joka
voitti 16 ajetusta kisasta 15. 1987 vuoden McLaren MP4/4, jonka suunnittelija on
sattumalta muuan Gordon Murray. McLaren voitti valmistajien maailmanmesta-
ruuden, Senna kuljettajien ja Prost oli sarjassa kakkonen.

Mukana oli myös ehkä yksi kaikkein kauneimmista Formula ykkösistä ikinä ; 1993
vuoden McLaren MP4/8. Fordin Veekasilla varustettu auto oli livenä nähtynä hä-
kellyttävän kaunis. Teknisesti huikea laite aktiivijousituksineen. Häkkinen debytoi
autolla Estorillissa, jossa päihitti muuten itse Sennan aika-ajoissa. Senna ajoi autol-
la uransa viimeisen voiton Australian Adelaidessa.
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Tiesittekö muuten, että tästä autosta tehtiin myös prototyyppi, jossa tiimi testasi
Lamborghinin V12 moottoria – mahdolliseksi uudeksi moottoriyhteistyökumppa-
niksi. No, se projekti kaatui sitten monen syyn takia ja tilalle nousi Peugeot 905 Le
Mans voittajasta tutulla V10:llä. No se tarina on sitten omansa se.

Eteenpäin Bulevardilla. Hetki, jota olin ehkä toivonut jollain tavalla, mutta eihän
näistä koskaan tiedä. Nyt kävi tuuri. Molemmat Mika Häkkisen maailmamestaruus
autot olivat myös paikalla. 1998 vuoden McLaren MP4/13 ja 1999 vuoden MP4/14.
Samalla mielessä pyöri paljon flasbäkkejä ; Maikkarin telkkarista niiltä vuosilta. Eri
kisoja, eri tilanteita, joissa nämä kaksi autoa olivat mukana. Seurasin meinaa Mikan
uraa kisa kisalta näinä vuosina.

Seuraavana oli vuorossa totta kai Kimin ajama auto – 2005 vuoden McLaren
MP4/20. Tämä auto on Adrian Newayn suunnittelema auto, joka suunniteltiin myös
täysin McLarenin omassa tuulitunnelissa. McLaren kun voisi valita mitä tahansa
käsittämättömästä kokoelmastaan, niin ei. Kolmen suomalaisen ajamaa autoa on
tänäänkin siellä Bulevardilla nähtävillä. Proud To Be FINN!! ! ! Kuka se kolmas siis
on? Siitä hetken päästä.

Paikalla oli myös totta kai McLarenin tämän hetken lippulaiva – P1. Vaalean metal-
lin sinisenä auto näytti suorastaan kevyeltä. Kompakti ja todella futuristinen. Kiva
oli nähdä viimein tavallinen P1, viime vuonnahan Goodwoodissa näimme P1 GTR:n.

Kun pääsimme eteenpäin – tapasin viimeinkin kaksi autoa, jotka olen yli 20 vuotta
halunnut nähdä. Ensimmäinen British Racing Green-värillä oleva Mclaren F1 XP5
prototyyppi on viimeinen prototyyppi F1 katuautosta, ennen kun auto meni tuo-
tantoon. Desing by Gordon Murray, by the way. Prototyyppejä tehtiin yhteensä 5
kappaletta, joista kolme on edelleen olemassa. Ensimmäinen tuhoutui Afrikassa
testeissä ja toinen oli sitten törmäystesti yksilö. XP5 auto on nähty kymmenissä
lehdissä ja videoissa, koeajoissa, Need For Speed II:sen demoissa, mm. viimeisim-
mässä Evon hienossa supercar testissäkin. Tämä auto on myös se sama yksilö, jolla
Andy Wallace ajoi tuon huiman huippunopeusennätyksen Wolkkarin testiradalla
1998. Virallisesti 386Kmh, epävirallisesti pienen viilauksen jälkeen 391kmh. Ennä-
tys on edelleen maailman ennätys vapaasti hengittävien tuotantoautojen huippu-
nopeudessa.

Seuraava auto onkin SUA:n jäsenlehden lukioille tuttu. The 1995 Le Mans Winner -
F1 GTR McLaren, runkonumeroltaan #01R. Autosta on iso juttu SUAN 3/2015 nume-
rossa. McLaren debytoi 1995 Le Mansissa, jonka se myös voitti. Ensimmäisenä val-
mistajana debyytti kisan voitto. Tämä kisa, tämä voitto teki McLaren F1:sestä
legendan. Ja se kolmas suomalainen? JJ Lehtohan voitti tuon kisan yhdessä Dalmak-
sen ja Sekiyan kanssa.
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Mutta tuo seuraava auto ; McLaren F1 XP1 LM. The Ultimate Road Car. Historiasta
sen verran, joka on pakko kertoa tässä kohtaa. McLarenhan voitti 1995 Le Mansin
ensimmäisellä yrityksellä, autolla joka perustui täysin katuautoon. Maaliin ajoi 5
McLarenia ja kisan jälkeen McLarenilla miettiin, että miten tätä pitäisi juhlia. Saa-
vutus on jäänyt meinaa historiaan eikä sitä tule todennäköisesti lyömään kukaan
koskaan.

Hetken pohdittuaan tiimi päätti rakentaa F1 GTR:stä 5 kappaleen erän, jonka val-
mistusmäärä vastaa Le Mansissa maaliin tulleita autoja. Kuitenkin tästä piti tehdä
erityinen. LM on periaatteessa kadulle modifioitu GTR samoilla aerodynaamikoilla
sekä vaihdelaatikolla. Jousitusratkaisuineen ym. Mutta moottorin ilmanottoa ei ra-
joitettu, ja sitä voimaa on riittävästi 668hv:n verran. Sisusta muutettiin myös aika
lailla uusiksi, mutta 3 paikkaa säilyi kuitenkin entisellään. Painoa saatiin alas karsi-
malla kaikki turha, jota jäi jäljelle vain 1064kg ja näin ollen tuo auto on suhteellisen
nopea. 0-100mph-0kmh taittui katurenkailla aikaan 11,5 sekuntia. Huippuja auto ei
kerää niin paljoa kuin katuversio johtuen takasiivestä, mutta kyllä LM noin 360kmh
kerää mittariin tarvittaessa. Näitä tehtiin yhteensä 6 kappaletta, joista 5 myytiin.
Brunein Sulttaani kaappasi näistä talliinsa 3 kappaletta ja loput ovat sitten Ameri-
kassa. Tuo McLarenin Bulevardilla nähty yksilö on näiden 5 tehdyn auton proto-
tyyppi. LM:n hintalappu tänään on jossain siellä 20 miljoonan nurkilla, oli se sitten
dollaria tai puntaa tai euroa. Ei sillä niin väliä ole......

Loput autot Bulevardilla olivat McLarenin uudempia Formula 1 autoja, mm. Lewis
Hamiltonin maailmanmestaruusauto sekä uudempaa kalustoa. Myös auto, jonka
aerodynamiikka oli sen verran kovaa tavaraa, että kuljettajat kokivat mutkissa tu-
levat sivuttaiskiihtyvyydet sen verran rankoiksi, että alkoi kuulemma tajunnan ta-
so laskea...

Mukana oli myös erään kilpapyörätallin tilaus kilpapolkupyörästä. Hiilikuiturunko,
hiilikuituvanteet, hiilikuitu satula - kaikki hiilikuitua. McLaren tutki asiaa aika pal-
jon, miten aerodynaamisesti vaihteiden vaihto saadaan sujumaan paremmin, ettei
käden siirto stongalta vaihdevivulle vie nopeutta pois eikä väsytä polkijaa. Tieten-
kin läpillä, stongassa olevilla läpillä. Joiden toimintaa ohjasi rungossa kiinni oleva
akku. Eli vaihteet vaihdetaan sähköllä. Uskomatonta. Akku kestää kuulemma läpi
koko kauden ja vaihteet vaihtuu sujuvasti ilman käden nostoa stongasta ja ei vaije-
ririkkoja siis, joita voi hyvinkin tulla matkan varrelle. Niin ja se pyörän paino.
”Around 4 kilograms...” Ja se muuten oli kevyt.....!

Bulevardin jälkeen siirryimme pitkän käytävän läpi, jonka molemmin puolin oli
McLarenin saamia palkintoja. Niitä oli ihan oikeasti käsittämätön määrä. Muistaak-
seni yli 700 pokaalia, palkintoa, palkintolautasta. Mainittakoon Mikan 1998 Mo-
nacon palkintopokaali tai Ayrton Sennan viimeisen kisan voitto pokaali. Huikea
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rivistö pokaaleita, käsittämätön määrä historiaa, tunteita, voiton kyyneliä ja me-
nestystä. Historiaa.

THE PRODUCTION LINE

Sitten oli vuorossa uusien McLaren urheiluautojen tuotantolinja. Pääsimme tutus-
tumaan siihen pitkähköllä kierroksella sen alkupäästä loppupäähän. Halli oli suh-
teellisen suuri ja autoja riittävästi joka kasauspisteellä. Oli 570S:ää, 650S:ää,
675LT:tä, kaikkia löytyi. Nurkassa sitten P1 GTR sekä P1 pitivät seuraa narun taka-
na. Mutta mitä tästä tuotantolinjasta jäi mieleen eniten? Käsittämätön siisteys! Ei
öljynläikänläikkää missään. Kaikki hyvin siistiä, puhdasta, ei lojuvia työkaluja, ei
mitään säröä koko laatuvaikutelmassa. Autot myös kasataan tosiaankin käsin. Jopa
maalataan käsin. Sen takia siellä ei ollut yhtäkään robottia, eikä kuulemma tule.

Näimme tuotantolinjan kierroksella läheltä miten näitä uusia McLarneita tehdään,
hiilikuitumonokki runko, johon liitetty teräsapurunko eteen ja taakse jousi-
tus/jäähdytys/moottori/vaihdelaatikko tukipisteitä varten. Kaikesta jäi hyvin laa-
tuvaikutelmainen fiilis. Mitään ei kiirehditä, kaikki tehdään käsin. Maalauksenkin
voisi hoitaa koneella, mutta sen jälki ei vastaa ihmisen jättämää käden jälkeä. Ro-
botilla ole silmiä, joilla tarkistaa tehty työn jälki. Fiksua politiikkaa. Ihmisen teke-
mä työ maksaa, mutta niin maksaa myös laatuun tulevat kruput niin korjauksen
kuin brändinkin osalta, jos maalipinta ei olekaan sellainen, mikä McLarenin vaati-
mustaso on.

McLaren tuli urheiluautomarkkinoille mukaan vuoden 2011 nurkilla MP-12Ceellä.
Aluksi merkki oli vähän kummajainen, Ferrarin ja Porschen historia urheiluautois-
sa vetää vertaistaan, etenkin kun mukana on nykyään vielä tuima Lamborghini
Gallardolla ja nyt Huracanillaan. Nyt eletään vuotta 2016 ja McLaren on vakiinnut-
tanut asemansa urheiluautomarkkinoilla. Tuotannossa on kokoajan uutta mallia,
uusia versioita. Tekniikkaa päivitetään jatkuvasti, siitä kertoo mm. Kenny Bräckin
palkkaaminen autojen kehitystyöhön, nimenomaan ajatettavuuden suhteen. Totta
kai kaiken kruunaa Superautojen Hypridi puolelle suunnattu P1, jonka tuotanto on
käsittääkseni jo lopetettukin. Porschen ja Ferrarin kilpailijaksi suunnattu auto on
ilmeisesti myös näistä kolmesta se nopein, ja teknisesti edistyksellisin. Hieno seu-
raaja McLaren F1:selle, joka 90-luvun alussa asetti uudet standardit urheiluautoille.

Toinen miete vielä tästä käsityöstä autojen tuotantolinjalla ; Legendaarinen McLa-
ren F1 piirrettiin käsin, ilman tietokoneita. Se myös koottiin käsin. McLaren aivan
varmasti haluaa pitää tästä periaatteesta kiinni. Laadun ja brändin mielikuvien ta-
kia. Jonka varmasti jokainen ymmärrämme hyvin. Itse vielä paremmin nähtyäni lä-
heltä miten asiat tapahtuvat. Nyt kun asiaa miettii, mikään ei ole hienompaa kuin
saada talliinsa käsintehty urheiluauto, vai mitä?
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LOPPUSANAT

Haluan kiittää McLaren Automotivea kutsusta vierailulle sekä Mr. Stephen Donne-
lia hienosta parituntisesta moottoriurheilun yhdestä isoimmista paikoista Euroo-
passa. Käsittämättömän hieno talo. Arkkitehtuurisesti todella kaunis, ja sopii
jotenkin näitten nähtyjen asioiden kanssa yhteen - harmoninen vaikutelma. Myös-
kin visiitillä saimme käsittämättömän hienon historiallisen pläjäyksen siitä ajasta,
kun moottoriurheilu oli miesten puuhaa. Autot olivat raakoja. Mekaanisia. Turvat-
tomia. Niillä piti oikeasti uskaltaa ajaa. Ja vain parhaat erottuivat. Kaikki se kau-
neus ja historiallisuus, pistää hiljaiseksi. Tuotantolinjan näkeminen lämmitti
sydäntä suunnattomasti. Vielä on yrityksiä, joilla on uskallusta nojautua vanhaan
perinteiseen tapaan tehdä urheiluautoja, vaikka taloudellisesti aikakausi on kaik-
kea muuta kun helppo.

Ja niin siinä sitten kävi. - Mahdottomasta unelmasta tuli mahdollista. - Mahdotto-
mista unelmista voi tulla totta. Jos niihin oikeasti uskoo - ja niiden eteen on valmis
tekemään töitä hartiavoimin. Silloin kaikki on mahdollista.

KIITOKSET:

Kiitokset Matkaseuralle. Oli Hieno reissu! ! ! ! Kiitos Luotsin Timpalle vinkkien anta-
misesta visiittiä varten sekä Hottolan Janille muutamien ongelmien ratkomisessa
ennen reissua sekä eräästä kirjasta! Ketäköhän vielä pitäisi kiittää, no ne henkilöt
tietävät jotka tästä asiasta tiesivät ja jotka ehtivät mietteitään sanoa, jos oli kysyt-
tävää. Ehkä se on helpoin sanoa näin.

Suositeltavaa lukemista : McLaren – The Cars 1964-2008 By William Taylor

-Sami Aaltonen-
www.samiaal.kuvat.fi

Päätoimittajan vinkki:

Käykää testaamassa Googlen Street View palvelu jolla voi tutustua MTC sisä- ja ul-
kotiloihin. Alla esim. valmis likki paikkaan jossa Sami otti itsestään kuvan.

https://goo.gl/ctnhKU
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4 Museoajoneuvo ja sitä koskevat vaatimukset

Seuraava teksti on kopioitu AKE:n sivulta:
http://www.ake.fi/AKE/Rekisterointi/Museorekisterointi/

”Museoajoneuvo on katsastustoimipaikan valtakunnallisen rekisteröidyn
museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella museoajoneuvoksi hyväksytty
ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuot-
ta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asian-
mukaisesti.”

4.1 Museoajoneuvon vaatimukset osa-alueittain tarkemmin

Maalauksen tulee olla siisti alkuperäinen tai uusittu maalaus joka vastaa alku-
peräisiä tehdas värityksiä. On siis mahdollista vaihtaa auton väritystä johonkin
toiseen tehdasväriin. Peltien tulee olla ehjät, kolhiintumattomat ja näkyviä
ruostevaurioita ei saa olla. Mahdolliset peltejä koskevat korjaukset ovat tehtä-
vät huomaamattomasti ja hyväksyttyjä korjaustapoja noudattaen. Ovin ja
muitten tiivisteet on oltava ehjät. Kiiltävissä osissa ei saa olla suuria huomiota
herättäviä hapettumia. Valojen tulee olla valmistusajan mukaiset. Turvallisuus
syistä saa lisätä lisävaloja, mutta ne eivät saa rikkoa auton tyyliä. Lasien pitää
olla puhtaat ja ehjät. Mahdollisen kat-
tokuomun tulee olla ehjä siisti ja ma-
teriaalin valmistusajan mukainen.
Tavaratila tulee olla siisti värityksen ja
materiaalien tulee olla oikea.

4.2 Ohjaamo ja sisustus

Sisustuksen pitää olla siisti ja ehjä ja
vastata materiaaleiltaan ja väriltään
alkuperäistä auton sisustusta. Erinäiset

5.22 Mittaristo ja hal l intalaitteet
5.23 Hall intalaitteet
5.24 Lopputyöt
5.25 Lisävarusteet
6 Työbudjetti
7 Työpäiväkirja
8 Lähteet/l inkit
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kahvat vetimet painikkeet pitävät olla ehjät. Koelaudan pitää olla siisti ja mit-
tareiden pitää toimia. Museoajoneuvon tarkastaja merkkaa ylös kilometri mit-
tarin lukeman.

4.3 Alusta

Rungossa ei saa olla likaa eikä ruostet-
ta se pitää olla myös alkuperäisessä
värityksessä. Rakennus muutoksia ei
saa tehdä: ohjaus, jarru ja vetoakseli
pitää olla puhdistettu ja hyvässä kun-
nossa. Pakoputken pitää olla alkupe-
räisen mallinen ja ehjä. Pyörät ja
vanteet pitävät olla alkuperäisen kun-
toset ehjät ja siistit. Mahdolliset kor-
jaukset on tehtävä huomaamattomasti
ja alkuperäistä mallia noudattaen.

4.4 Moottori ja moottoritila

Moottori ja moottoritila tulee olla kai-
kilta osapuoliltaan puhdas ja värityk-
seltään oikea. Runko numero pitää olla
selvästi nähtävissä. Sähkö laitteet pitä-
vät olla siistit ja niissä pitää olla oikea
jännite. Jäähdytys järjestelmä pitää
vastata tehdas asennusta. Mahdolliset
lisälaitteet pitävät olla siistit ja toimin-
takunnossa.

4.5 Lisätietoa museoajoneuvosta ja sen käytöstä

Museoautoa saa ajaa vuodessa vain 30 vuorokautta. Museoajoneuvolle myön-
netään museoajoneuvo vakuutus, joka on huomattavasti pienempi kuin nor-
maali b ajoneuvo vakuutus. Mukana pitää aina pitää museoajoneuvotodistusta.
Museoajoneuvon vuosikatsastus tulee suorittaa joka toinen vuosi ja museoajo-
neuvo tarkastus pitää uusia 15 vuoden välein. Museoajoneuvo tarkastuksen
jälkeen autolle ei saa tehdä mitään rakenteellisia muutoksia. Museoajoneuvon
tunnistaa yleisesti mustapohjaisesta rekisterikilvestä.
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5 Auton entisöinti

Kappaleessa käyn läpi auton entisöintijärjestystä alusta loppuun. Kappale si-
sältää myös entisöinti vaiheita joita en itse joutunut tai ehtinyt annetussa aika-
taulussa tekemään käytännöntyössäni jotkut entisöinti vaiheet mainitaan vain
nimellä. Kappale ei valmenna sinua entisöimään autoa. Sillä saa osviittaa enti-
söintiä koskevista työvaiheista ja pyrin antamaan myös kuvaa työvaiheista joi-
ta tein itse käytännöntyössä.

5.1 Purkaminen

Ennen auton purkamista tutkitaan sen rakenteita ja merkitään osapuutteet
muistiin. Minun kohdalla puuttuvia osia löytyi koko ajan lisää. Älä heitä mi-
tään osaa roskakoriin! Kaikkia osia tarvitaan jatkossa vaikkapa malliksi uutta
osaa varten. Auton eri osien ja rakenteiden kuvaaminen on melkein välttämä-
töntä jatkoa ajatellen. Ota kuvia lähes kaikista mahdollisista kohteista. Valo-
kuvat ovat korvaamattomia jatkossa kun muistelet missä ja miten eri osat
olivat. Suorita purkaminen järjestelmällisesti ei, että purkaisit koko auton ker-
ralla. Järjestä eri osat ja ruuvit järjestelmällisesti itse laitoin mutterit minigrip
pusseihin ja isommat osat sijoitin laatikoihin ja merkitsin ne tusseilla.

5.2 Ruosteisten pulttien ja muttereiden irrotus

Tästä tulee entisöijälle nopeasti rutiini. Ensin poistetaan ruosteet ja liat teräs-
harjalla ja suihkutetaan ruosteenirrottajaa. Koetetaan avata pulttia varovasti,
liiallinen voimankäyttö katkaisee vain pultin. Kiinniruostuneita pultteja voi
lämmittää kaasuliekillä joka helpottaa mutterin avausta. Itse porasin ruostu-
neet pultit yleensä irti. Poratessa pitää olla tarkkana etteivät kierteet vahingoi-
tut. Vahingoittuneet kierteet voidaan kyllä uusia poraamalla uudet kierteet,
mutta sitä ei suositella. Lyö pistepuikolla kolo pultin keskelle ja aloita poraa-
minen ohuella terällä viimeinen poraus tehdään noin 1mm pienemmällä poran
terällä ja pultin jäänteet voidaan rapsuttaa pois metallipiikillä.

5.3 Itsekantava korirakenne

Tässä kappaleessa on työvaiheita jotka sisältyvät vain itsekantavan korimallin
entisöintiin. Syy siihen on, että entisöimäni auton korirakenne on suunniteltu
kantamaan itseään eli minkäänlaista runkoa ei tarvita. Mikäli kyseessä on itse-
kantava korirakenne, entisöintijärjestystä voidaan valita hieman vapaammin,
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koska runko ja kori kunnostetaan yhtenä kokonaisuutena. Peltityöt ovat hyvä
tehdä alkuvaiheessa. Muutamat työvaiheet ovat teetettävä ulkopuolisilla ala-
nammattilaisilla, koska ne vaativat arvokkaita työvälineitä tai eritysalan am-
mattitaitoa. Yleisimpiä teetettäviä työvaiheita ovat moottorin konetyöt,
sisustan verhoilu, auton maalaus ja kromaukset. Itse tein poikkeuksia tässä
koska maalasin auton konehuoneen itse päädyin tähän koska ammattilaisen te-
kemänä siitä olisi tullut liian kallista ja konehuone ei ole niin näkyvä osa alue.
Olen erittäin tyytyväinen saamaani työjälkeen. Myös pienen osan sisustan ver-
hoilusta tein itse. Kyseessä oli todella helppoja työvaiheita.

5.4 Ruostevauriot

Etsi rungosta olevat ruostevauriot. Ne korjataan hitsaamalla. Ruostuneen me-
tallin ympäriltä leikataan niin, että saavutetaan metalli joka ei ole ruostunut.
Tämän jälkeen tehdään paikkapala samanvahvuisesta metallista. Hitsaus suo-
ritetaan tarkasti ja hitsaussaumat hiotaan pois, jos runkoa on korjailtu aiem-
min tarkista korjatut kohdat. Usein vanhat korjaukset on tehty hieman
kyseenalaisilla menetelmillä. Kaikki virheelliset korjaukset korjataan asian
mukaisesti.

5.5 Alusta

Alustan entisöinti yleisesti aloitetaan tarkastelemalla alustan eri osa-alueiden
kuntoa. Yleisimmät työstettävät vaiheet ovat pakoputkisto, jarrujärjestelmä ja
polttoainetankki myös pyörän tuentoja ja jousitus käydään läpi. Tapauksessa
jossa kori rakennelma irrotetaan rungosta. Kori tulee säilyttää hyvin tuettuna
ettei se menetä muotoaan varastoinnin aikana. Etsi rungosta ruostevaurioita ja
korjaa ne oikeaoppisella hitsaus menetelmällä. Tämän jälkeen suoritetaan pin-
takäsittely välttääksemme rungon uudelleen ruostumiselta. Pintakäsittelyä en-
ne runko hiotaan mahdollisesti hiekkapuhaltamalla.

5.6 Pakoputkisto

Uuden pakoputken hankinta on paras ratkaisu ruostuneen ja vuotavan tilalle.
Jos pakoputki on vain ruosteessa, mutta on vankka eikä vuoda mistään sen voi
hiekkapuhaltaa ja maalata. Pakoputkiston irrottaminen on hyvin yksinkertais-
ta. Ensimmäiseksi tarkastellaan pakoputkiston kuntoa ja arvioidaan, tuleeko se
kestämään irti ottamisen ehjänä. Sen jälkeen kuvataan mahdolliset kiinnitys
kohdat. Sen jälkeen, kun pakoputkisto on ruuvattu irti, lasketaan se varovasti
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alas ja pyritään tukemaan pakoputkiston jokaista kohtaa tasapuolisesti vält-
tääksemme sen mahdollisen katkeamisen.

5.7 Polttoainetankki

Polttoainetankki laitetaan kerralla kuntoon. Irrota tankista polttoainemittarin
anturi, jonka reiästä voi tarkastaa tankin sisäosan kuntoa. Päältä ruostuneen
tankin voi hiekka puhalluttaa. Tarkista onko tankki ruostunut sisältä jos ruos-
tetta ilmenee, se keitetään ammattilaisten toimesta. Ruosteen irrotuksen jäl-
keen tankki pinta käsitellään ja maalataan oikean väriseksi. Lopuksi
kiinnitetään polttoaine anturi paikalleen.

5.8 Jarrutusjärjestelmän kunnostus

Jarrujen kunto on liikenneturvallisuuden takia tärkeä seikka. Vanhan ja pit-
kään seisoneen ajoneuvon jarrut tulee aina tarkistaa. Jarruihin muodostuu
ruostetta hyvin nopeasti koska niiden pinnassa ei ole mitään ruostesuojausta.
Kun jarruja käytetään aktiivisesti ruostetta ei kerkeä muodostua. Etenkin jar-
ruihin pitää kiinnittää enemmän huomiota jos auto on vanha koska vanhan au-
ton jarrutekniikka ei ole uusien autojen veroiset.

Autossani on edessä nykypäivinä tutut levyjarrut ja takana rumpujarrut tämän
laista sijoitusta käytettiin säästääkseen kustannuksissa. Käsittelen tässä luvus-
sa lähinnä rumpujarrujen korjausta koska se on hieman hankalampaa, kun le-
vyjarrujen kunnostus. Levyjarrujen kunnostus tapahtuu pää piirteittäin samalla
tavalla, kun rumpujarrujen korjaus.

Ensimmäiseksi tarkastellaan missä kunnossa jarrut ovat. Minun kohdallani
ongelmana oli, että jarrut laahasivat. Jarrut voivat olla kokonaan jumittuneet
ja silloin suositellaan jarrujen purkamista. Purkamisvaihe suoritetaan samassa
vaiheessa, kun alustaa ja jarrujärjestelmän tuentaa huolletaan. Muista ottaa
kuvia jarrujen teknillisestä sijoituksesta mm. missä jarruletkut kulkevat ja
mistä jarrut ovat tuettu.

Vuotavissa jarruissa kannattaa uusia heti jarrusylinteri jos uutta sylinteriä ei
ole saatavilla pitää vanha sylinteri porata auki ja putkittaa uudelleen. Työ kan-
nattaa teettää koneistamossa. Hyväkuntoinen sylinteri kannattaa hoonata eli
hiotaan se sisäpuolelta varovasti hoonausterällä. Itse suosin hoonausta koska
se on halpa ja helppo tapa jonka voi tehdä helposti omin voimin. Kaikki tiivis-



34

teet ja letkut kannattaa vaihtaa tällä
taataan jarrujen pitkä aikainen kestä-
vyys.

Urautuneet tai soikeaksi kuluneet jar-
rurummut ja levyt pitävät sorvata.
Rumpuihin on merkitty suurin sallittu
halkaisija ja levyihin vastaavasti pie-
nin. Mikäli osat ovat niin kuluneet,
ettei niitä voi sorvata niin tilalle pitää
hankkia uudet. Työstetyt osat puhdis-
tetaan hiekkapuhaltamalla ja maala-
taan alkuperäisen värisiksi.
Jarrukengät ja jarrulevyt uusitaan.
Yleensä seisoneen auton käsijarrun
vaijeri eli seisontajarruvaijeri on ruos-
tunut jumiin se pitää korvata uudella
vaijerilla. Muista ennen uuden vaije-
rin kiinnitystä rasvata se saavuttaak-
sesi parhaan kestävyyden ja
ruostumattomuuden.

5.9 Renkaat ja vanteet

Museoajoneuvon renkaat valitaan au-
ton valmistusajankohdan mukaan. Si-
sä ja ulkokumit vaihdetaan uusiin.
Huonokuntoiset renkaat aiheuttavat
ongelmia myöhemmin. Vanteiden
kunto tarkastetaan rengaskorjaamolla.
Vanteet hiekkapuhalletaan ilman ren-
kaita. Puhalluksen jälkeen tehdään
pohja ja pintamaalaus. Täydellisen
rengaskokonaisuuden saavutetaan jos
entisöidään samalla vararengas. Vara-
rengas on kaunis koristus tavaratilas-
sa.

5.10 Moottori ja voimansiirto

Moottori ja voimansiirto kunnoste-
taan mahdollisimman perusteellisesti,
koska niiden kunto vaikuttaa merkit-
tävästi museoajoneuvon luotettavuu-
teen ja ajettavuuteen liikenteessä.
Moottorin kunnostus aloitetaan ensin
kunnon määrityksestä ja itse kunnos-
tusta en joutunut käymään läpi ja se
olisi ollut aloittelijalle ehkä vähän lii-
an monimutkainen ja vaativa urakka.
Hyväkuntoista moottoria ei kannata
avata ellei omaa tarvittavaa tietoa mi-
tä on tekemässä koska koneen avauk-
sessa moottorin sisälle voi joutua ei
toivottua likaa tai muita kuntoa huo-
nontavia asioita.

5.11 Moottorin kunnonmääritys ja

huolto

Ennen moottorin irrotusta määritetään
sen kunto ja tarvittavat korjaustoi-
menpiteet. Vaurioiden välttämiseksi
seisoneen ja huonokuntoista mootto-
ria ei kannata yrittää käynnistää. Itse
tiesin, että moottori käy hyvin pienen
huoltamisen jälkeen. Kun viimein
saimme moottorin käymään, se oli
silkkaa musiikkia työmiehen korville.

Jatkuu seuraavassa numerossa.. .
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SUA:n VUODEN 2016 PÄÄTAPAHTUMAT

7-8.5 CLASSIC MOTORSHOW, LAHTI
La-Su SUA:n osasto Päähallissa B 20

14.5 La TRIANGLE MOTOR CO, KEVÄÄN AUTOHUUTOKAUPPA, TURKU
SUA:lla ständi huutokaupassa, kerhon ja toiminnan esittelyä, yms.

28.5 La KEVÄÄN KURVAILU
Ajoretki mutkateitä pitkin Länsi - Uusimaalle, yritysvierailu.
Lounas Ravintola Sågen, Inkoo.

18-19.5 CLASSIC SPORTSCAR CONCOURS d` ELEGANCE, TURKU
La-Su by Antti Wihanto.

Lauantaina on yhteinen illallinen, jonka järjestää Antti Wihanto. Harjatulan
Kartano, Kakskerta. SUA.lla perinteisesti oma ständi näyttelyssä. Kerholla on ma-
joituskiintiö, siitä tiedotetaan ja annetaan jäsenistölle majoituksen varausohjeet
sähköpostilla 23.4.

23-24.7 WARKAUDEN VALLOITUS
La-Su Viikonlopun ajoretki Savon sydänmaille, yritysvierailu ja harrastajan autohallivie-

railu. Ohjelmasta, aikatauluista ja majoituksista lisätietoja myöhemmin.

6.8 La AUTOMUSEOVIERAILU
Lauantain ajoretki mielenkiintoiseen automuseoon, ja mahdollinen tehdaskäynti.
Lisätietoja lähiaikoina.

27.8 La URHEILUAUTOILIJAT VANAJANLINNASSA, HÄMEENLINNA
Urheilu- Gt- ja klassikkoautonäyttely Vanajanlinnan hulppeissa maisemissa. Ma-
koisa lounas seisovasta pöydästä erikoishinnoin. Näyttelyn teemat ja muu ohjelma
julkaistaan myöhemmin. Teemojen mukaan palkitaan valitut autot näyttelyn päät-
teeksi. Iltajuhla Linnan puutarhan Juhlapaviljongissa järven rannalla, jatkot Sala-
kapakassa. SUA:lla majoituskiintiö erikoishinnoilla. Majoituksen ja illalliskorttien
varauksesta tiedotamme myöhemmin.

TERVETULOA, PITÄMÄÄN HAUSKAA

Varaamme oikeuden muutoksiin

Tapahtumakalenteri






