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Kädessäsi on vuoden toinen Bensaa SUAnissa lehti. Vaikka kesä ollut vaihte-
leva säinen ja urheiluautoilu ilmoja on riittänyt, ainakin muutamat ovat malt-
taneet tehdä jutun lehteen. Kiitos siitä kirjoittaj ille.

Kerhon hallituksessa on puhaltanut ehkä liiankin viileä tuuli koska hallituksen
miehitys on pienentynyt useammalla henkilöllä. Kaikki hallituksen jättäneet
ovat halunneet omasta tahdostaan lopettaa hallitustyöskentelyn ja jällellejää-
neille on siten kasautunut enemmän tehtäviä. Tulevaisuutta ajatellen tämä ei
ole hyvä kehityssuunta. Tarvitsemme lisää henkilöitä hallitukseen.

Kerhon kesän tapahtumiin on osallistunut vaihtelevasti porukkaa ja joitakin
suunniteltuja tapahtumia on jouduttu perumaan vähäisen kiinnostuksen vuok-
si. Jäseniltä toivotaan ehdotuksia tapahtuma kohteiksi ja mikäli sellaisia tulee
mieleen niitä voi lähettää allekirjoittaneelle tai info@sua.fi sähköpostiin.

Ehkä luet tätä lehteä SUA:n "Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa 2016" tapahtu-
massa. Toivottavasti pidät tapahtumasta ja nautit paikalle tulleista kiinnosta-
vista ajopeleistä.

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan pärinät

Kesä meni ja Vanajanlinnan näyttelymme odottaa. Lemmenjoen kanootti-
vaelluksella ehti ihmetellä luontoa ja äänettömyyttä. Vaikka toisaalta sitä
olisi mielellään kuulut välillä myös moottorin murinaa ja pakoputken pau-
ketta. Kolme viikkoa teltassa palautti toisenkin luonnon mieleen.

Vanhat Facebook sivumme kaapattiin, videoineen ja kuvineen, mutta uudet
saatiin pian toimimaan. Suuret kiitokset Hottolan Janille! Ilman hallituksen
tietoa oli levitetty myös mainosflyereitä, joissa oli harhaanjohtavaa tietoa
tulevasta näyttelystämme. Vapaaehtoistoiminnassa tällaista sattuu, emme-
kä ole olleet ainoita joille vastaavaa on sattunut. Ehkäpä olikin hyvä hetki
uusia vanhat sivustot ja tarkentaa prokuran käyttöä.

Tervetuloa Vanajanlinnaan elokuun viimeinen viikonloppu, kuten tulevina-
kin vuosina! Todennäköisesti luet tätä lehteä juuri mainitussa tilaisuudes-
sa…

Toimintamme kiinnostaessa, nykäise kerhon jäseniä ja varsinkin hallituksen
jäseniä (musta takki, jossa rinnuksessa SUA:n tunnus) hihasta. Sillä lailla
lempeästi ettei nuttu ratkea. Ja pyydä päästä mukaan. Hämmästyt mitä
kaikkea toimintaa meillä on tarjota itse jos kullekin.

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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SUA Maalla, Merellä ja Ilmassa

Oli tämän vuotuisen osastomme teemana Classic Motorshow:ssa, Lahdessa.
Kalustoa oli varsin mukavasti tarjolla kaikille kolmelle näyttelyryhmälle.

MAALLA

Päätimme pitää osaston väljänä
liikkua, jolloin vahinkojen riski
pienenee oleellisesti, lisäksi auto-
jen ja veneen ympärille laitoimme
köysiaidan. Teeman mukaisesti oli
kalustoa hankittu, maanlähei-
syyttä edustivat upeat Mikan
Porsche 912 ja Tuomon Jaguar E-

Type. Mikan Porsche on juuri val-
mistumassa perusteellisesta enti-
söinnistä jota on tehty suurella
antaumuksella ja todella huolelli-
sesti. Tuomon Jaguar on alkupe-
räiskuntoinen, miltei kun pakasta
otettu.

MERELLÄ

Meriaihetta esittelimme kauniin Gotthard Racingin puusta käsityönä raken-
taman Lil Teaser #3, kolmipistehydron voimin, vene on varustettu tehdas
uudella Yamato 302 perämoottorilla. Moottorin tehot takasi veneelle 53 sol-
mun, eli 98,16 km/h huippunopeuden. Veneen Antti kävi kiireesti hankki-
masta lahden toiselta puolelta, siis Ruotsista ja sen kuiva ensiesiintyminen
olikin sitten Lahden osastollamme. Lil Teaser oli toinen yleisön suosikki

SUA maalla, merellä ja ilmassa

Yllä Mikan Porsche 912
vasemmalla Tuomon Jagge
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osastollamme ja siitä kyseltiin paljon ja kuvattiin
vielä enemmän. Todella moni isompi ja pienempi
poika halusi mennä veneeseen istumaan, mitä emme
voineet tällä kertaa toteuttaa. Naiset pitivät Lil Tea-
seria hirmuisen söpönä, eikä ihme. Tämä vene täytyy
nähdä sen oikeassa elementissään, kiitämässä täy-
dessä vauhdissa vedenpinnalla. Varsinkin käännök-
sissä veneen meno on todella näyttävän ja huiman näköistä.

ILMASSA

SUAlla oli ilmailuteemaa jo 2012 suureen kuuluisuuteen nousseella James
Bond teemaosastolla, silloin kysymyksessä oli Petshora / SA-3 keskipitkän
matkan ilmatorjuntaohjus. Ilmailuasioiden asiantuntijamme Jani Hottola,
"SUA Ilmavoimat" vastasi suurella pieteetillä asiallisen kaluston hankinnas-
ta. Tällä kertaa ilmailupuolta edusti Suomen nopeimman lentokoneen MIG
21 BIS joka säänhävittäjän ohjaamo. Kyllä luit oikein, sillä hävittäjä jonka
ohjaamo osastollamme oli,
on edelleenkin Suomen
nopein lentokone. Sillä on
lennetty runsaat 2,3
Mach, kun vastaavasti il-
mavoimien Hornetin no-
peus on varsin vaati-
mattomat 1,8 Mach. Toki-
han täytyy todeta ilmaso-

Lil Teaser #3 ja sen Yamato
302 moottori alla.

MIG 21 BIS
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dankäynnin muuttuneen melkoisesti Migin kulta-aikojen, nyt uudet teknilli-
set metkut tärkeämpiä. Migin ohjaamon kotipaikka on Suomen Ilmailu-
museo, Tikkakoskella ja siellä on paljon upeita ja historiallisesti tärkeitä
lentokoneita ja siihen liit-
tyvää oheislaitteita yms.
nähtävillä. Valitun kalus-
ton yhtenä merkittävänä
tarkoituksena oli toimin-
nallisuus, toisin sanoen
Migin ohjaamoon pääsi is-
tumaan ja kokeilemaan
ohjaimia ja namiskoita,
tosin heittoistuimen lau-
kaisukahvojen käyttöä
emme suositelleet. MIG oli
osastomme suurin veto-
naula ja paikoitellen pitkä jono kiemurteli osastollamme, koska halukkaita
sen ohjaamoon istumaan ja tutustumaan laitteisiin oli todella runsaasti. Oli
joukossa pari henkilöä, jotka kertoivat lentäneensä juuri kyseisellä koneyk-
silöllä ja tarinat olivat sen mukaisesti upeita. Kuuleman mukaan Migin liito-
ominaisuudet olivat jääneet jonnekin suunnittelijoidensa päiväuniin, koska
jos koneen moottori sammui, oli parempi turvautua heittoistuimeen ja pois-
tua vekottimesta. Hävittäjä oli melkoisen painava ja vastaavasti siipipinta-
alaa varsin niukasti, koska sen lentäminen perustui moottoritehoon. Kuulin-
kin jonkun mainitsevan se liitää yhtä hyvin kuin pajavasara. Piipahti Migiä

katsomassa pari ko-
neen entistä mekaa-
nikkoa katsomassa
entistä hoidokkiaan,
muikeita olivat nä-
mäkin tarinat.

Migin ohjaamon kul-
jettaminen onkin sit-
ten ihan oma tari-
nansa, joka on toi-
saalla tässä lehdessä.

Migin ohjaamon pääsi tutustumaan...

Jani opastamassa innokkaita Migin tutkijoita.
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ONNETTAREN SUOSIKIT

Kerhon ständillä järjestettiin ilmaiset arpajaiset ja molempina näyttelypäi-
vinä arvottiin neljä voittajaa. Arpalippuja täytettiin oikein mukavasti, koska
palkintoina olleet Vanajanlinna majoituslahjakortit pani porukkaan vipinää.
Voittajille ilmoitettiin voitosta päivittäin emaililla tai tekstiviesteillä. Ja
seuraavalla viikolla Vanajanlinnan majoituslahjakortit laitettiin postin kyy-
tiin onnellisille voittajille toimitettavaksi.

MUKAVAA LEPUUTTELUA

Mika hoiti Lahden Iskusta lainaksi sohvaryhmän, jolla oli välillä mukava le-
puutella jalkojaan.
Sohvaryhmää hyödynsivät monet messuvieraatkin, jotkut pidemmänkin ai-
kaa.
Tästä leppoisat kiitoksemme Isku Lahdelle.

KIITOKSET

Suuret kiitokset yhteistyökumppaneillemme, Vanajanlinna, Grano Oy, Suo-
men Ilmavoimamuseo Tikkakoski ja Isku (Lahti). Sekä jäsenillemme, Mika
(Porsche), Tuomo (Jaguar), Jani (MIG) ja Antti ( Lil Teaser hydro), sekä koko
näyttelytiimillemme. Erityiset kiitoksemme Lahden Messujen Jyri Behmille
ja hänen loistavalle tiimilleen, joka jälleen kerran osoitti ammattitaitonsa ja
palvelualttiutensa tällä kertaa Migin ohjaamon nostoissa. Sekä jäsenellem-
me Kimmo Sahariselle kuljetuskaluston lainasta.

Tämän jälkeen pidämme pari päivää vapaata, jonka jälkeen jatkamme vuo-
den päätapahtumamme Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa 27.8.2016 valmis-
teluita.

Teksti : Timo Luotsi
Kuvat : Heikki Kuivalainen
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74th Goodwood Members Meeting 2016
19-20.2016

Aika: 18-21.3.2016 Matkaseurana:
Esa Manninen ja Matti Kerätär

TAAS TÄÄLLÄ!

Goodwood, taas kerran. 2015 olimme
sielä edellisen kerran. Lähes samalla
porukalla. Viime vuoden reissun piti
olla ”once in the life time” juttu,
mutta toisin kävi. Tuon reissun jäl-
keen tein ”muutaman” autohistorii-
kin sekä vähän oheisjuttuja eräiden McLareneitten osalta, joka poiki sitten vierailu
kutsun Moottoriurheilun Mekkaan Wokingiin – McLaren Techology Centreen. Jo-
ten talven tultua, keskustelut oli taas aloitettava. Minne ja millä kokoonpanolla.
Matti ja Esa tulivat mukaan, viime vuoden reissun järjestäjä ; Pasi joutui jättämään
väliin kun on elämässä muutakin kuin näitä autoja.

Koitti sitten perjantai, Norwegianin aamu vuorolla Gatwikkiin, auto alle ja Wokin-
giin. Siitä ei tässä sen enempää. Tästä reissusta oli jo iso juttu kevään ensimmäises-
sä SUAn lehden numerossa 1/2016.

Hotelli oltiin varattu Brightonista,
hieno kaupunki. Sen mitä nyt ehti si-
tä auton ikkunasta katselemaan ja il-
tasin syömässä ja oluella käymään.
Enemmän täällä oli kuitenkin menoa
kun Portsmounthissa, jossa viime
vuonna olimme.
Hotelli oli ihan hyvä, mutta aamiaista
ois toivonut kyllä aiemmin saatavak-
si. Mutta minkäs teet. Onneksi vasta-
päätä oli kauppa, jonne jouduimme
sitten sunnuntai aamuna menemään,

jotta ehtisimme radalle edes joskus. Ajoaika hotellilta radalle oli noin tunti.

Goodwood Members Meeting

Bruce McLren Trophyn kalustoa,
Historic Can-Ams!

Gerry Marshal Trophy tarjosi RX-7 Mazdan.
Äänet kohallaan.



10

LAUANTAI – THE GOODWOOD TIME!

Radalle ajoissa, kello 7.34 suurinpiirtein käänsimme S80:sen keulan kohti Goodwo-
din rataa. Matkalla ohi sateli kaikenlaisia Astoneita ja Lotuksia ja Ferrareita, mikäs
siinä ajellessa. Reilu tunti ja olimme paikalla. Onneksi ajoimme suht oikealle par-
kikselle, sillä jouduimme hakemaan liput radan lippumyyntipisteestä ; Gate 1:seltä.
Onneksi se hoitui nopeasti. Avain kaulaan ja menoksi.

Uskomatonta, että olimme taas tääl-
lä. Allekirjoittaneella oli varsin tun-
teikas aamu kyllä, vaikkei sitä ehkä
ulospäin nähnytkään. Tasan vuosi
sitten olimme täällä, ja tässä vuoden
aikana olin käynyt läpi aika isoja
asioita elämässäni terveydellisistä
syistä. En olisi kyllä ikinä uskonut, jos
joku olisi minulle kesäkuussa 2015
sanonut, että tulisin käymään 2016
Maaliskuussa McLarenilla sekä olisin
Goodwoodissa uudelleen.... Joskus
elämä osaa yllättää. Tälläsen tavalli-
sen pulliaisenkin.

Anyway ; Back To The Track Action....
Aamulla oli heti vuorossa Alan Mann Trophy, eli radalla olivat 60's Ford GT40
MKI:set! Kauan...KAUAN odottettu hetki nähdä aitoja, alkuperäisiä GT40 MKI:siä 60-
luvulta. Osa näistä autoista nähtiin 60-luvun lopun kisoissa ja osa jopa 1965 Le Man-
sissa. Häkellyttävän kauniita autoja, siinä missä Miuraa on kehuttu maailman kau-
neimmaksi autoksi, voin sanoa GT40 MKI:sen nähneenä että ”eipäs olekaan.” Nyt
mittasuhteet täsmää etenkin auton takapään osalta kun katsoo GT40 MKI:stä. Okei,
se on toki kilpa-auto, Miura ei. Miurassa on tosin aivan mieletön ääni. Siitä ei pääse
mihinkään....varmasti koskaan.

Takaisin GT40 MKI:seen. Niin ja se ääni...kaukana Cruising iltojen Jenkki kasien lot-
kotuksesta. Tässä autossa on Munaa niin sanotusti. Ja se tapa millä jotkut näistä
kuljettajista ajoivat......Kuitenkin nämä 15 aitoa yksilöä, joita radalla nähtiin, mak-
savat miljoonia, osa kymmenen tai yli ja niillä ajettiin kahvassa. Ja pitkässä sellases-
sa. Mukana oli mm. yksi säilyneistä GT Spider protyypeistä, kuten myös yksi 1965
Le Mansissa mukana olleista yksilöistä, sekä myös Alan Mann Racingin yksi light
weight, joka kantaa nimeä AM-GT2. Lisäksi oli myös yksi hyvin tunnettu katuversio
historian sivuilta. Nähtävää siis riitti!

Peter Collins Trophyssa oli mukana tämä super
kaunis 1953 vuoden Alfa-Romeo 3000

Disco volante
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Mukana oli myös Gelscoe Motors-
portin uustuotanto yksilöitä useam-
pi, joilla on FIAn paperit. Firma
nimittäin omistaa alkuperäiset piir-
rustukset GT40 MKI:siin, joiden poh-
jalta on sitten kätevää tehdä näitä
uustuotantona. Hinta ei toisin ole
ihan halpa tietenkään.... Myös Su-
performance korilla tehtyjä yksilöitä
nähtiin radalla. Samoilla FIAn spek-
seillä, mutta runko ei ihan taida mät-
sätä kuitenkaan tuohon Gelscoe Motorsportin runkoon, silti tarpeeksi lähellä aitoa.
Se, että kuuluuko uustuotanto autojen olla tälläsessä paikassa mukana on jokaisen
oma asia pohtia, mutta jos FIA ne hyväksyy, niin aikalailla ”aitoja” nekin sitten
ovat. Tietenkin, historia...se niistä puuttuu. Ikävä kyllä.

IWC TRACK MOMENT JA MIKA HÄKKINEN!

Kyllä! Mika teki debyyttinsä Goodwoodin radalle tänä vuonna osallistumalla
Goodwoodin yhteistyökumppanin - Sveitsiläisen luksuskellojen valmistajan IWC
Schaffhausenin avustamana tapahtumaan. Yritys toi Members Meetingiin legen-
daariset 50-luvun puolessa välissä Gran Prix radoilla nähdyt Mersut - W196:set. Juu-
ri ennen lounasaikaa ollut näytösajo sai kyllä kansan liikkeelle. Upeita autoja.
Oikeastaan pitää sanoa, että häkellyttäviä autoja. Läheltä katsottuna ei voi kun ih-
mettellä sen aikaisien kuljettajien rohkeutta ja taitoa. Ja se ääni, suora kasi 2,5 litraa
ilman ahtimia. Avot.!

Kyllä, kyllä siinä oli hienoa olla Suomalainen. Mikaa haastateltiin ennen näytösajoa
ja satuin siinä sitten juttelemaan erään Sveitsiläisen harrastajan kanssa Suomalai-
sista autourheilutähdistä. Hän suoraan sanoen ihmetteli sitä, että ”mistä ihmeestä
te löydätte näitä tähtiä..Alen, Kankkunen, Salonen, Mäkinen, Grönholm, Häkkinen,

Räikkönen, Keke...” Minä sitten koi-
tin siinä selittää, että olemme kai
hullu kansa ja ennen oli ehkä asiat
vähän helpompia. Oli helpompaa
päästä huipulle kuin nykyään ja au-
tot olivat erilaisia. Kävi kyllä ilmi, et-
tä Häkkisen arvostus Englannissa on
huimaa luokkaa. Siitä kertoi miehen
ympärillä ollut lauma ihmisiä, sa-
mantien kun hän sieltä IWC:n pilt-
tuusta ulos tuli. Mieletön ryysis.

Alan Mann Trophy - An Original Ford GT40 MKI's,
mukana myös tämä historiallinen AM-GT2.

Graham Hill Trophy, nimensä mukaisesti 50-60
luvun GT autoja, ja niitähän riitti!
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Tässä pitääkin kertoa tarina tuon launtain tapahtumista. Kun tuo 3 kierrosta oli Mi-
kalla takana Mersun ratissa pakkasin kamerani pikavauhtia ja juoksin sitten sinne
IWC kopin tienoille Porsche varikolle. Ryysis oli mieletön tottakai ja kiroilin siinä
sitten että tulipa missattua Mika taas kerran sitten kaikkien näiden vuosien jäl-
keen. Olimme sopineet Esan kanssa, että käydään syömässä tuon Mersujen radalla
olon jälkeen ja odottelin häntä sitten siinä Grate Hallin nurkilla. Päätinpä sitten on-
neksi soittaa. ”Moi missä olet?” ”No täällä mä oon täällä Mersu pilttuun nurkilla...”
Johon minä sitten.. ”Mitä onko Mika sielä vielä?” Esa sitten koitti metelin keskeltä
huutaa, että ”on on, tule nopeesti Mika tulee kohta ulos sieltä..” Joten pikainen pu-
helun lopetus koordinaatien saattelemana ja juoksuksi takaisin Mersujen taivaa-
seen. Ryysis oli mieletön ja löysin sieltä Esan sitten samalla kun Mika siinä jakoi
nimmareita jo. Totesin Esalle että menen jututtamaan Mikaa, johon sitten Esa yllyt-
ti ottamaan sen ohjelmakirjasen mukaan, lainasi kynän ja antoi käskyn mennä ha-
kemaan se nimmari.

No minä menin, ryysiksen läpi koitin tunkea ja pääsin kuin pääsinkin sitten lähelle
Mikaa. Kovasti Mersun poppoo häntä ohjasi lähtemään aikataulullisista syistä pois
pilttuun nurkalta, joten siinä vieressä tuli sitten käveltyä.

Tiedättehän, meillä Suomalaisilla on tollasessa Goodwoodin tapasessa paikassa YK-
SI KIKKA. Jep. Kun kaikki puhuvat Englantia saksan ranskan italian murteella ; pu-
huppa sinä sinne väliin Suomea. Ja naps, kikka tepsi. ”Mika....ehtisitkö pistää
nimmarin tohon...” Mika sitten siinä hiljensi kävelyvauhtia ja katsoi, että ”suoma-
laisiako......?”. Siinä hän sitten raapusti nimmarin ja sitten päätin vielä vähän käyt-
tää puhelahjojani. Kerroin tavanneeni Mikan viimeeksi vuonna 1994 Helsingin
Messukeskuksessa talvella, jossa hän oli Shellin vieraana. Mika tokaisi siihen, että
”olit aika nuori jannu sillon” johon minä sitten lisäsin, että ”jep. Neljätoista ja tein
susta sillon 3 erillistä leikekansiota aina vuoteen 1999 asti”. Se sai selkeästi Herra
Häkkisen hiljentämään. Kääntyi ja kätteli ja totesi arvostansa paljon.
Harmittaa kun en ehtinyt mainita
siitä öljyväri maalauksesta, jonka isä-
ni 1997 vuonna maalasi Mikasta. Se
kun on vieläkin faijan kämpän sei-
nällä! ! ! ! No ehkä joku päivä.

Oli kuitenkin hienoa tavata Mika vii-
meinkin, yksi Suurista Suomalaisista
ja minulle. Kuka olisi uskonut kaiken
sen jälkeen hänen ajavan kaksi Maa-
ilman mestaruutta? Minä Uskoin ja
Niinhän siinä sitten kävi! Harrasteparkki tarjosi Koeningseggin harvinaisen

CCX:n. Ansaistusti huomiota herättävä laite.
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Porsche 917K, Ferrari 512, Lola ja
McLaren

Toinen asia, jota todella odotin tältä
reissulta oli ikonisen Porsche 917:jen
näytösajo. Mukana nähtiin yhteensä
seitsemän aitoa yksilöä. Mukana oli
myös kaksi Leo Kinnusen ajamaa yk-
silöä, toinen niistä oli Daytona 12h
kisan voittoauto vuodelta 1970! Voi-
ko enempää pyytää tosiaan? Ainiin, ja
Wihurin omistama yksilö kiersi rataa
myös....!

Ferreita nähtiin radalla muutama kappale ja nelisen Lolaa pyöri myös seassa. Ja
myös yksi McLaren M6GT, joita on tehty tasan kolme kappaletta....
Suhteellisen hyvä kattaus GT40:sen jälkeisestä ajasta, jolloin urheilauto kestävyys-
kisat olivat jokseenkin totaallisen kahjoa touhua. Sana turvallisuus oli täysin tunte-
maton, autot olivat käsittämättömän nopeita ja niiden rakenne ei ehkä nyt ihan
ollut tämän päivän tasolla kuitenkaan. Lisäksi ratojen turvalisuus oli mitä oli. Ja sil-
ti näillä autoilla ajettiin lähemmäs 400kmh huippunopeuksia Le Mansissa, vaikka
Mulsanen suoralla oli nyt shikaani.....

Sananen Porsche 917:sta. Voiko hullumpaa olla enää tosiaan. Käsittämättömän nä-
könen laite. Ja se moottori. Siihen aikaan. Jotain ihan muuta kuin muualla.
Ja auton rungon rakenne. Porsche oli siis tosissaan. Porsche saavutti kaksi Le Mans
voittoa vuosina 1970 ja 1971 enkä kyllä yhtään ihmettele sitä, miksi Ferrari jäi jal-
koihin. Saati Lola.
Ja se ääni, 12 sylinteriä on 12 sylinteriä. Ei siitä mihinkään pääse. Se vaan on jotain
maagista. Ei siinä, Ferrari kuullosti vähintäänkin yhtä mausteiselta verrattuna sit-
ten perus Jenkki kasi Loliin tai McLa-
reniin. Mutta kyllä nämä kaksi
näytösajoa jättivät isoja traumoja
Suomalaisen miehen sydämmeen.
Tuli nähtyä autoja aikakaudelta, joka
ei koskaan enää tule palaamaan.
Kaikki se historia. Mykistää.

Ground Effect Formula 1's from 80's
Maaefekti oli silloin uusi asia. Jonka
keksijänä oli muuan Lotus. Näitä au-
toja, Fordin Cosworth:in Veekasilla oli
iso läjä radalla molempina päivinä.

Group 5 Sportscars näytöksessä oli mukana myös
tämä McLaren-Chevrolet M6GT, joka oli
McLarenin ensimmäinen katuauto.

Mika Häkkinen teki debyyttinsä Goodwoodin
radalla. Oli hienoa olla Suomalainen tässä

tapahtumassa!
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Nähtiimpä sielä jopa Williams, joka toi Suomeen ensimmäisen Formula Ykkösten
maailman mestaruudenkin vuonna 1982 – WF08 ja kyljessä nimi Keke Rosberg!
Myös Alfa-Romeo ja Ferrari olivat radalla kuten myös McLareneita ja kaikkea mitä
niiltä vapaasti hengittäviltä vuosilta voi pyytää. Aikakaudelta ennen kun joku keksi
tuoda turbot Formula Ykkösiin. Kyllä näitä autoja pitää kunnioittaa, etenkin kun
näki miten turvallisesti kuljettajien jalat olivat näissä autoissa suojattu. 30Cm var-
paista siihen kun kate loppuu. Ajaisitko sinä sillä autolla sekunttikelloa vastaan
esim. SPA:ssa? Epäilen.

MITÄ MUUTA TULI NÄHTYÄ?

Super Touring Cars! Oli heinoa nähdä näitä autoja, joita katselin Eurosportilta 90-
luvun puolen välin aikoihin. Renault Laguna, Ford Mondeo, Vauxhall Cavallier,
Peugeot 406 ja Alfan 155:nen, Honda Accord joitain mainitakseni. Nämä olivat kovia
kisoja vanhoina hyvinä aikoina kun BTCC sarja eli nousukautta.
Kisat olivat todella tiukoja ja kova vauhtisia. Talleja tuli mukaan kokoajan ja autot
olivat nopeita ja teknisesti hyvin pitkälle vietyjä olematta silti liian kalliita raken-
taa. Esimerkiksi suorahampainen sequentialinen loota oli autossa vakiotavaraa
mutta toisaalta ABSiä tai luistonestoja ei muistaakseni kuitenkaan ollut. Sisustoil-
taan nämä olivat myös täysiä kilpa-autoja, joiden koelaudan muodot oli säilytetty
suurin piirtein sinne päin olevina, loppu oli hiilikuitua ja turvakaarta.

Mukana oli myös Peter Collins
Trophy. Vanhoja GT autoja, mm.
Maserati 300S tai A6GCS, Ferrari
225 Export Coupe tai Alfa-Romeo
3000 Disco Volante tai Jaguarin
C-tyyppi esimerkiksi olivat sel-
lasia tapauksia, joissa allekirjot-
taneen suu loksahti auki varsin
pitkäksi aikaa. En tiedä mitä nä-
mä maksavat tänään, mutta se
tapa millä nämä autot on tehty,
ja se tapa millä näitä radalla
ajettiin ; hattua nostan ja kor-
kealle. Näin ajetaan vain Englannissa.......

Mukana oli myös Graham Hill Tropy, GT autoja 50-60 luvulta. Ai että. E-Typeä,
Bizzarrinia, Ac Cobria, Daytona Coupea, Lotuksia, Aston Martinia.... Ai että sentään.
Kyllä se sielua lämmittää nähdä näitä autoja radalla. Kuin vanhoina hyvinä aikoina.
Ne äänet myöskin....Aitoja ääniä, eikä kaijuttimista tulevia kuten nykyään on tapa-
na.

Mika ajoi tapahtumassa W196 avoversiolla...
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Ja tottakai 50-luvun Formula Ykköset olivat mukana myös. Maserati 250F tai Ferrari
246 Dinoa, tai Lancia D50:stä. Ei tästä kyllä voi enää kauheasti kauniimmaksi For-
mula auto mennä. Ja ne äänetkin olivat suhteellisen kohdallaan.! Pistää kyllä oi-
keasti nöyräksi kun näitä juttuja katseli sielä radalla. Miten He ovat uskaltaneet
ajaa näillä oikeasti LUJAA......

Paikalla oli myös tänä vuonna Can-
Ammit. Bruce McLren Trophy nimeä
kantava lähtö on aina täynnä meteliä
ja kauniita historialisia autoja. Kisa
sunnuntaina sai ikävän lopun kun
kisan alussa tapahtui vähän pahempi
ulosajo ja lopulta itse kisa jäi sitten
kokonaan ajamatta.
Tästä tulikin mieleeni, että pelotta-
vin hetki nähtiin sunnuntai aamuna
kun Formula kolmonen niin sanotusti
lensi ilmassa ja tippui katsojien käve-
lytunneliin...
Siinä oli tuuria mukana reilusti, kuljettajalle pari murtumaa, mutta katsojia ei louk-
kaantunut. Onneksi! Moottoriurheilu on vaarallista, vaikka kyse on historiikki ju-
tuista. Se pitää aina muistaa!

ESA JA NIMMARIT

Esalla on tosiaan aina mukana kynä ja se ohjelma kirjanen, oli viime vuonna ja oli
tänäkin vuonna. Mikäs sen parempi paikka kuin Goodwood historiallisten kuljetta-
jien bongaamiseen. Niin oli tänäkin
vuonna. En edes tiedä kenenkä kaik-
kien nimmarit hän onnistui tällä
reissulla saada, yksi niistä oli tosin
Häkkinen. Onneksi. Lauantaina Esa
auttoi minua (kiitos! ) Häkkisen nim-
marin ja juttutuokin kanssa.

Sunnuntaina sain maksaa velat taka-
sin kun puhelimeni soi joskus siinä
12-13 välissä. ”Sami..Where are
you! !??” Soittaja oli eräs tuttuni va-
rikolta, jonka siis tapasin viime vuo-
den reissussa. Sain kuin sainkin
selvää ja hän sitten huusi selkeällä

Back to Group 5...Leo Kinnusen Daytona voittaja
auto oli myös paikalla, 917K - #015-035

Kuka muistaa BTTC:n 90-luvulta? Niitä oli myös
näytillä, esimerkkinä Renault Laguna
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Englannilla (tietäen metelin ja
Suomalaisuuteni) seuraavat oh-
jeet. ”Sami..Here is Gordon
Murray up in the pitlane, come
to the stairs front of the pitla-
ne, go up to the stairs about
midle of the pits.......”.
Meni hetken aikaa ennen kun
tajusin missä. Joten juoksuksi.
Gordon Murray – on ainakin
minulle yksi niistä Legendoista,
jotka todella olen halunnut ta-
vata viimiset 20 vuotta. Hän oli

erään McLarenin suunnitteli-
jana kun Senna – Prost kak-
sikko voitti 16 kisasta 15
kisaa. (Tuli nähtyä se auto
perjantaina MTC:llä), ja hän
oli mies McLarenin Le Mans
voiton takana 1995. Siinä
juostessa pari sataa metriä
varikon yläpuoleiselle kat-
somolle ; muistin että Esa
kerää nimmareita. Joten hil-
jensin vähän tahtia ja soitin
hänelle. Onneksi hän sattui
metelin keskeltä kuulemaan
puheluni ja vastasi. Nopeat
ohjeet ja sieltähän herra jo
juoksi. Siinä me sitten ihmeteltiin. Tuttuni varikolta tuli myös moikkaamaan ja het-
ki pieni ja Naps. Esalle napsahti Gordon Murrayn nimmari kirjaseen ja minä sain
kunnian kätellä tätä aerodynaamikan taitajaa, Mr Gordon Murrayta.
Sen jälkeen olikin hiljasta hetken aikaa, kumpikaan meistä ei voinut uskoa tuu-
riamme ja kontaktini oli hyvillään kun sai olla avuksi.
Näin se menee Goodwoodissa joskus.........

JA SE PARKKIPAIKKA....

…..On muuten Mekka. Goodwoodissa. Uskokaa tai älkää. Joka puolelle kun katsot,
näkyy Astoneita, Lotuksia, Ferrareita, TVR:iä, Maserateja, Porscheja. Siis katsoja
parkissa. Ja sitten se harrasteparkki. Matkustin radan toiselle puolelle traktorikyy-
dillä ja laskin siinä reilussa 5 minuutissa noin 10 kappaletta Aston Martin DB3-DB6

80's Ground Effected Formula One Cars - Williams WF08
oli myös paikalla. Keke voitti tällä Mestaruuden 1982!

Katsokaa tarkemmin tätä kuvaa... . . .
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autoja. Oli sielä uudempaakin. Vierekkäin oli pari DB-5sta ja Lotuksia, Jaguaareja,
Ferrareita niin paljon, että menisi useampi tunti ne kaikki harrasteparkkirivit ku-
vastessa. Saati se yleinen parkkipaikka.... Kuvenööri parkissa olikin sitten ihan mie-
lenkiintosta tavaraa. Köeningseggin CCX:ää, Rolsseja, McLarenin uusi 675 Longtail,
8C Alfaa, Weismania ja niin ees päin. Nähtävää siis riittää ihan minne tahansa kat-
soo. Puhuttakaan niistä huutokaupoista ym. asioista....

LOPPUSANAT

Tämmönen reissu tällä kertaa. Mieletön reissu, josta jäi mielettämän hieno fiilis.
Tottakai perjantain McLarenin visiitti oli kerrassaan upea kokemus, jota ei rahalla
tai puhelinsoitollakaan saa. Arvostan sen todella korkealle. Kuten myös mahdolli-
suuden käydä toistamiseen Members Meetingissä. GT40 MKI:set ja 917K Porschet
olivat jotain sellasta, mistä voi vain täällä Suomessa unelmoida.

Nähdä edes pieni ajatus siitä, millasta moottoriurheilu on ollut joskus, kun autot
olivat Autoja ja Miehet Miehiä. Kun turvallisuudesta ei tiedetty saati Aerodynaamii-
kasta. Ja silti autot kulkivat järkyttäviä nopeuksia sen aikaisilla radoilla.

Goodwood – Se pitää kokea. Muuten sitä ei usko, vaikka tarinoita siitä kuuntelee.
Uskokaa.

Sami Aaltonen
www.samiaal.kuvat.fi

Kuvenööriparkissa oli myös tämä uusi McLaren 675LT.
Keräsi paljon katseita ja kameroita ympärilleen,

ansaitusti!
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MIGin kuljetus Tikkakoskelle

Lahden Classic Motor show oli

päättymässä ja tarvittiin kuor-

ma-autokortin omaava aja-

maan MIG takaisin Lahdesta

Tikkakoskelle. Noita ABCe kor-

tillisia ei monia ollut, joten

homma luontui kuin itsestään

sille, jolta sellainen löytyi.

Lahdessa

Näyttelyosasto oli itsessään menestys ja jonot tursosivat katsomaan MIGin ohjaa-

moa – joku vierailijoista tosin sanoi että mikäs urheiluauto se tuo on? Johon Jani oli

vastannut jotakuinkin niin, että ”laite joka on ahdas, kiihtyy nopeasti, nopealiik-

keinen, harvojen ja valittujen omistama, epäkäytännöllinen, niin mikä muu se voi

olla kuin urheiluauto?” Niin, mitenpä muuten urheiluauton voisi paremmin määri-

tellä?

Tien päälle

Diesel oli vetoautosta loppumassa, joten ensimmäisenä oli kylmäpiste, jossa olisi

tarpeeksi korkeutta. Vetoauto oli isokokoinen pakettiauto, mutta hävittäjän ohjaa-

mo oli sitä tuplasti kookkaampi. Viereen tupsahti toinen tankkaaja ja hetken äimis-

teltyään peräkärryn komistusta, tuumasi kysyvästi; MIG? Johon tyydyin

nyökkäämään. Tässä vaiheessa huomasin, että isot SUA tarrat komistivat MIGin

kylkiä, joten revin ne pikaisesti alas. Olisi ollut myöhemmin Tikkakoskella selittä-

mistä, jos museohallissa olisi nököttänyt MIG, jonka kylkitunnuksena olisi ollut

SUA.

Migin kuljetus

Vetoauto ja Mig
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Tien päällä

Kanssakulkijoiden ilmeet olivat kuvaannollisesti hämmästyneitä. Takaa tulevan

eteen ilmestyi hävittäjän ohjaamo, nokkakartio kuskiin tuijottaen. Hyvä ettei mi-

tään ohjuksen näköistä tai tykkiin viittaava kuitenkaan ollut ohjaamon mukana,

sillä virkavaltakin olisi saattanut saada omituisen hätäsoiton moisesta.

Onneksi Jani lähti apukuskiksi ja aina sopivin välein, lähinnä kurveissa, muistutti

vauhdin tappamisesta. Kyljelleen pyllähtävää nokkaa ei olisi saanut kahteen kuo-

maan ylös millään – nostettiinhan se lavetin päälle trukilla alkujaankin. Onneksi Ja-

ni oli itse kiinnittänyt nokan useilla liinoilla peräkärryyn, joten kuskina pystyin

luottamaan niiden tiukkuuteen.

Tuulilasinpesuneste oli loppunut ja lasi alkoi täyttyä niin hyttysistä kuin myös

muista lentävistä otuksista. Ehkäpä metallilinnun nokka kiinnosti muitakin liitele-

viä. Onneksi Jani oli mukana, sillä tukkeutuneesta tuulilasista ei nähnyt ulos kuin

pienestä raosta ja aurinko helotti vaakasuoraan edestä. Kahteen pekkaan tihrus-

timme ja vuorottelimme neuvoja missä tie kulki. Oli pakko hidastaa autoa ja jono

kasvoi nopeasti peräpeilissä. Saimme sopivassa paikassa kannettua tyhjien juoma-

vesipullojen avulla vettä tuulilasinpesunestesäiliöön ja auvoisemmat näkymät tiel-

le.

Tikkakoskella

Trukki odotti meitä pimenevässä illassa ja MIG saatiin siististi takaisin museoon.

Rakennuksen pihalla jökötti upea rivistö aikakautensa sotahaukkoja täydellisessä

sotisovassaan, tai ainakin värityksessään. Kauaa emme pysähtyneet miettimään

museon pihassa, sillä ilta alkoi painua aamun puolelle. Matkaa Lahteen sekä sieltä

oman auton poimiminen ja reitti takaisin pääkaupunkiseudulle odotti.

Keventyneellä pakettiautolla matka vilisti nopeammin ja Lahden jälkeen tuskin py-

syin kinnerini perävaloissa, jota Jani puikotti pimeässä yössä kotia kohti. Väsynee-

nä palasin kotikonnuille aamutunneilla, kuten Janikin. Siinä missä MIGin ohjaamo

oli ilostuttanut näyttelykävijöitä, paketin palauttaminen Tikkakoskelle oli aivan

oma jännitysnäytelmänsä.

Teksti: Jarmo Heinonen
Kuva : Heikki Kuivalainen
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18-19.6.2016
Classic Sportcar Concours D'elegance - Harjattula Turku

Kesän yksi odotetuimpia tapahtu-
mia urheiluautojen suhteen on Antti
Wihannon järjestämä Classic
Sportscar Concours D'elegance ta-
pahtuma, joka täytti tänä vuonna
pyöreät 20 vuotta. Täytyy sanoa ensi
alkuun, että tämä tapahtuma ei jätä
koskaan kylmäksi. Sielä on aina jo-
tain, miksi sinne on mentävä. Tänä
vuonna sää oli tehdä pieniä kepposia.
Iso matalapaine lähestyi Suomea viikonlopuksi ja pitkin viikkoa oli iloa ja surua
kun säätiedotuksia seurasi. Lauantai aamuna matkustin toiveikkaana kohti Harjat-
tulaa, jossa olisin ensimäistä kertaa tänä vuonna yötä SUA:n järjestämässä majoi-
tuksessa. Sinne sitten mahtukin muita SUAlaisia mukavasti, joten olo ei ollut
mitenkään yksinäinen, vaikka illalliselle Turun keskustaan en mennytkään.

Lauantaina sää näytti ihan hyvälle. Mutta iltapäivän kääntyessä iltaan, taivas auke-
si uudelleen ja vettä sitten tulikin koko yö pitkälle aamuun asti. Siitä huolimatta il-
massa oli jännitystä. Suomen kesän yksi päätahtumista oli ovella ja siitä kertoivat
Harjattulassa parkissa olleet Ferrarit, Lamborghini ja Lotus jo hyvissä ajoin ennen
lauantai iltaa. Niitä oli kiva kuvata, visipisaroita ja hienoja autoja.

SUNNUNTAI AAMU JA MIURA

Tänä vuonna tapahtumassa juhlivat 50 vuotis juhlavuottaan Lamborghini Miura,
Fiat 124 Spyder sekä Alfan ”Duetto” Spiderit. Antti oli kuin olikin saanut paikalle
Miuran. Ei tosin Suomesta. Täällähän näitä ei ole. Mutta Ruotista löytyy yllätys yl-
lätys, mistä saatiin hienosti auto tapahtumaan. Kyseessähän oli Miuran Debyytti
tässä tapahtumassa ja mikäs sen hienompaa kuin sen 50 vuotis syntttäreiden kun-
niaksi! Paikalle piti saapua myös Valentino Balboni – Lamborghinin testikuljettaja
hienoilta menneiltä vuosilta mm. Countachin kehitystyön takaa. Mutta Miuran 50v
synttärit aiheuttivat hänellekin näemmä töitä, joten minkäs teemme täällä Suo-
messa. Jotain lohtua meinaa antaa se, ettei Valentinoa myöskään nähty Italian

Classic Sportcar Concours
D'elegance

Lauantain Ferrari rivistöä...
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Lamborghini Clubin Miura juhla-
tourilla myöskään - Tourin kuvis-
ta päätellen. Joten emme jääneet
ainoana nuolemaan näppejämme
täällä Suomessa.

Anyway, Back to Miura... Sunnun-
tai aamu valkeni pilvisenä, mutta
tutkakuvien perusteella tapahtu-
masta tulisi aurinkoinen. Sitä ei
tosin moni kaverini uskonut, vies-
teistä päätellen. Mutta kello 8.01
taivas aukeni ja aurinko paistoi

pilvettömältä taivaalta, jota ei olisi uskonut kyllä launtain perusteella.
Mutta; Miuraa ei näkynyt missään. Tosin aamiaispaikan vieressä oli joku traileri ja
isohko vetoauto, mutta mistäs näitä tietää. Aamiaiselle saapui myös SUAn jäsen
Tammisen Ari, joka totesi kylmän viileästi, että ”usko pois se Miura on tuola traile-
rissa kuomun alla”, johon minä totesin ”että ei tasan ole...” Mutta..... Vähän syrjäs-
sä istunut seurue lähti aamiaisensa jälkeen ulos, kuomu aukesi ja minulta jäi kahvi
kuppi pöytään. Tärisevin käsin kamera laukkua auki sekunnin välein katsoen, etten
missaa mitään. Sielähän se oli. 1968 Lamborghini Miura P400. On se kaunis. Ei siitä
mihinkään pääse. Saati se ääni. Bizzarrinin V12:Ssa on jotain maagisen mystistä.
Sen ääni pysäyttää aina. Joka kerta. Matala, raaka vaarallisen kuuloinen – omiin
korviini musiikki. Sananen autosta, 400, S ja SV versioiden jonkinlainen sekotus.
Siitä kertoo mm. kaksiosainen etupuskuri, joka löytyi SV versiosta sekä takagrillin
leikkauksista pakoputkien kohdalla esimerkiksi. Teknisesti auto on kuitenkin P400,
eli sellainen kun auto alunperin oli. Auto on myös aiemmin Ruotsissa ollessaan ol-
lut metallin vihreä, mutta sittemmin kunnostettu ja maalattu punaiseksi. Kunnol-
taan auto oli hienossa kunnossa.

No Miura kuvattu, monesta kuvakulmasta. Homma
pulkassa. Ja siinä vaiheessa alkoi jo Harjattulan
kartanonalueella olla vilskettä. Ferreita ajettiin
pesuun ja autoja alkoi saapua ruuhkaksi asti hyvän
säänkin takia, vaikka idässä satoikin vielä tässä
vaiheessa aika rankasti vettä.

Kartanon yläpihalle, kartanon eteen perinteisesti
kootaan kaikki harvinaisemmat, upeimmat sekä
juhlavuosiaan viettävät ajoneuvot näytille paraati
paikoille. Kuin varkain kuvatessani saapuvia ajo-
neuvoja, ylätasanteelle oli saapunut mm. McLaren

Tämä yksilö on viilattu sopivasti, ja sen kyllä kuuli!

Lamborghini Gallardo SE
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MP4-12C, sekä Alfan 8C, sekä Miura,
jonka tosin tiesinkin olevan sielä jo
ennen näitä muita autoja. McLaren
teki myös debyyttinsä tässä tapah-
tumassa. Hiljattain Suomeen tuotu
yksilö oli jo aiemmin nähty SBCllä,
mutta kiva oli nähdä tämä auto
Harjattulassa. Kuin sattumaa -
McLaren juhlii tänä vuonna 50 vuo-
tista taivaltaan Formula Ykkösissä,
joten oli hienoa nähdä yhtiön uu-

dempaa urheiluautokalustoa Harjattulassa.
Alfan 8C ei jättänyt kylmäksi, hillityn tyylikäs Elegantti GT auto niin sisältä kuin ul-
koakin. Myöskin debyytti tässä tapahtumassa tältä automallilta.

Kuten aina, tämä ylätasanne saa yl-
lätysvieraita ennen puolta päivää.
Niin on käynyt monta kertaa ja kävi
myös tällä kerralla. Paikalle saapui
ajamalla! Scuderia Askolinin entinen
Suomi Kilpa Ferrari, 250GT Tour de
France vuodelta 1957! Kyllä, auto on
alkuperäinen aito yksilö, joka sai hil-
jattain Ferarrilta serfitikaatin myös-
kin. Kunnoltaan entisöity ajan kuva
säilyttäen. Suomihistoriaa niin isolla
sanalla, ettei sanotuksi saa. Ja sen jo-
tenkin aisti kun seurasi ihmisten
reaktioita ja kuunteli sivukorvalla
juttuja. Moni on auton nähnyt, osa jopa Eltsussa uskomatonta kyllä! Suuri kiitos au-
ton omistajalle sen paikalle tuomisesta vallinneesta säätilasta huolimatta!

MITÄ MUUTA NÄHTIIN?

Lukemattomia Ferrareita. Niitä oli todella runsaasti paikalla. Harvinaisesta 308
Turbosta aina 550 Maranelloon ja Testarosasta 512TR:ään. Uudempia edustivat lu-
kuiset Modenat sekä F430:set. Myös 348 sekä F355 olivat edustettuina, yhden
F355:sen olisi saanut paikan päältä hankkia omakseenkin, mustana ja vihreällä
nahkasisustuksella. Kyllä kiitos.!

Lamborghineja oli paikalla muutama yksilö, Miuran lisäksi pari ensimmäisen gene-
raation Gallardoa, joista kaksi oli erikoisversioita. Toinen niistä oli nyt ensimmäi-

McLaren MP4-12C

Alfan 8C ei jätä kylmäksi!
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sen kerran tapahtumassa nähty Ne-
ro, joka oli siis väriltään musta yh-
distettynä mattamustaan detali-
ointiin. Valmistusmäärä 185 yksilöä.
Toinen näistä erikoisemalleista SE eli
Special Edition, jonka valmistusmää-
rä 250 kappaletta. Myös yksi keltai-
nen yksilö oli paikalla yläpihalla.
Gallardolle isoa sukua oleva Audi R8
nähtiin myös paikan päällä.

Lotuksia nähtiin mukavasti, joskin Espritti jäi uupumaan. Evoraa oli paikalla kaksi-
kin kappaletta ja myös Europa S oli paikalla tällä kertaa. Eliseä oli ainakin yksi kap-
pale. Muuta nähtävää riitti, Jaguareista i8 Bemariin ja Mersu Clubi oli paikalla
runsain mitoin jällleen kerran. Englantilaista eleganssia tarjosi myös yläpihan hie-
no avo Aston Martin käsittääkseni 50-luvun alusta. Todella upea yksilö ja kuulema-
ni mukaan myös hyvin harvinainen sellainen.
Myös Porscheja oli paikalla, mutta tällä kertaa ainakaan allekirjoittaneen silmiin ei
osunut yhtään rata Porschea ikäväkyllä. Bemareista 6-sarjan coupeja oli mukavasti
paikalla. Se auto sykähdyttää aina näöllään ja äänellään.

SUA:N PALKITUT:

Kerhomme palkitsi seuraavat ajoneuvot, joiden katsottiin olevan aiheellista saada
tunnustusta.
Citroèn B11, Traction Avant, TVR Cerbera, Mercedes Benz 220 SE Coupè, Mercedes
Benz 190 SL Stoewer, Volvo P1800, Fiat 850 Sport, Jaguar E- Type sekä BMW 633 Csi
Lisäksi Pekka Telivuo palkittiin upeasta taistelusta perille pääsemisestä, matkalla
kun oli ollut vähän kaikenlaista tapahtumaa. Kaikki edellä mainitut palkittiin Va-

najanlinnan 2 hengen majoituslahja-
kortilla.

LOPPUSANAT

Hieno viikonloppu sai arvoisensa ta-
pahtuman, taas kerran. 250 GT Tour
de France, Miura, Aston Martin sekä
McLaren olivat ainakin allekirjoitta-
neelle ne tähdet tänä vuonna, unoh-
tamatta kaikkia niitä muita hienoja
yksilöitä, joita Harjattulan upea kar-

The Miura, Kaunein Auto Ikinä?

Elise on jo valmiiksi aika Race, mutta tämä on
vähän enemmän vielä
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tanoalue tarjosi. Kiitos autojen omis-
tajille paikalle tulemisesta! Jäi hyvä
ja lämmin mieli. Ensi vuonna uudel-
leen!

Sami Aaltonen
www.samiaal.kuvat.fi

Fiatin 124 Spiderissa on jotain herkkää,
etenkin näissä väreissä

6-sarjan Bemari menneiltä hyviltä vuosilta on
aina Kaunis!

Japanilaista kauneutta

Aston Martinia sieltä harvinaisemmasta
päästä

1957 Ferarri 250 GT LWB Berlinetta Scaglietti
Tour de France

Ferrareita joka lähtöön
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5.12 Moottoritilan pintakäsittely alkupe-

räiseen asuun

Moottoritilan pintakäsittely sisältää kaik-
kien moottoritilassa olevien osien puh-
distuksen ja pintakäsittelyn uutta
vastaavaan asuun, muttei varsinaisesti
moottorin korjaamista.
Moottoritilan pintakäsittely on melko
edullinen työvaihe. työssä tarvitsin mm.
maalia, maalausvälineitä, pesuaineita,
hiomapaperia, teräsharjoja ja muutamia
moottorin tiivisteitä. Moottoritilaan kuu-
luvat tarrat ja merkkikyltit kiinnitetään
viimeisinä. Huonokuntoisen moottorin
vesiletkut ja niiden klemmarit uusitaan
oikeantyyppisiin. samoin tulpanjohdot
sekä muut huonokuntoiset ja ulkonäöl-
tään huonot osat.
Pintakäsittelyä varten jouduin irrotta-
maan moottorin ja kaikki siihen liittyvät
osat. Lajittele pultit pusseihin tai pieniin
laatikoihin ja kuvaa kaikki työvaiheet.
Merkitse huolellisesti sähköliittimet.
Paljas moottoritila hiotaan ja maalataan.
Puhdista kaikki sähköjohdot ja tee tarvit-
tavat korjaukset. Pese ja maalaa myös
apulaitteiden kiinnitys osat ne jäävät hel-
posti huomaamatta eikä niitä kannata
maalata samaan aikaan kun itse moottori-
tilan pinta.
Iralla oleva moottori pestään liuotinai-
neella jotta saadaan kaikki lika ja rasva
irti. Tuki huolellisesti kaikki aukot, joi-

den kautta pesuaine pääsee moottorin si-
sälle. Hio moottorin ulkopinnasta
ruosteet ja vanhat maalit pois, porako-
neeseen kiinnitetyllä hiomaterällä tai
hiekkapuhaltamalla. Kaikki pinnat pes-
tään ja maalataan asianmukaisesti. Irrota
myös moottorista pakosarja, kaasutin,
venttiilikopat, virranjakaja, hihnapyörät
ja muut pienemmät osat, jotka ovat erivä-
risiä kuin moottori. Pese ja maalaa myös
nekin alkuperäiseen kuntoon. Hyväkun-
toinen jäähdytin puhdistetaan ja maala-
taan. Käsittele jäähdytintä varoen.

5.13 Moottoritilan maalit

Moottorin maalaamiseen on saatavana
spray-maaleja. Näitä käytettäessä maali-
pinta jää hieman ohuemmaksi. Hyvä
moottorimaali on Miranol tai vastaava
tuote. Se säilyy kiiltävänä, kestää hyvin
kuumuutta ja kolhuja. Pakosarjan maa-
laaminen on vaativinta itse käytin kuu-

5.22 Mittaristo ja hallintalaitteet
5.23 Hallintalaitteet
5.24 Lopputyöt
5.25 Lisävarusteet
6 Työbudjetti
7 Työpäiväkirja
8 Lähteet/l inkit
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muutta kestävää spray maalia.
Pitää muistaa, että moottoritila maalataan
samantyyppisellä maalilla kuin muukin
auto. Apulaitteet ja muut moottoritilan
osat pinta käsitellään samantyyppisellä
maalilla kuin moottori.

5.14 Moottoritilan kokoaminen

Tämä oli viimeinen vaihe minkä kerkesin
aloittamaan annetussa aikataulussa.
Kokoaminen alkoi, kun kaikki moottori-
tilan osat ovat saaneet uuden maalipin-
nan. Kiinnitetään moottoriin ne osat jotka
ovat maalattu irrallaan.
Nosta moottori paikalleen ja käytä siihen
kuuluvaa nostinta eikä käsivoimin vaikka
moottori olisikin pieni ja kevyt. Asenna
kaikki apulaitteet ja sähkölaitteet. Kiinni-
tä maalattu jäähdytin varovasti vesilet-
kuineen paikoille ja täytä tämän jälkeen
jäähdytin järjestelmä muista pakkasneste
jos meinaat ajaa autolla talvella tai säily-
tystallissasi ei ole lämmitystä. Nyt kiin-
nitetään moottoriin ja moottoritilaan
niihin kuuluvat alkuperäiset tarrat, jotka
kruunaa kokonaisuuden. Tarroja myy-
dään autokohtaisina sarjoina.
Hyvin viimeistelty moottoritila on ilo sil-
mälle. Hyvä kokonaisuus rakentuu pie-
nistä yksityiskohdista. Tarkastellaan
valmista moottoritilaa ja korjataan mah-
dolliset epäkohdat.

5.15 Vaihteiston ja kytkimen kunnostus

Ensin määritetään vaihteiston ja kytki-
men kunto. Tiesin entuudestaan, että
vaihteistossa ei ole vikaa vain kytkimes-
sä oli ongelmia. Tällöin vaihteiston enti-
söinti sisälsi vain sen pintakäsittelyn ja
öljynvaihdon. Tarkastelin tiivisteiden
kuntoa yleisesti tiivisteet pyritään vaihta-

maan hapertumisen tähden. Vialliset ja
kuluneet osat vaihdetaan uusiin kuten
kytkinlevy ja vauhtipyörä. Aloitin kun-
nostuksen pesemällä vaihteiston mootto-
rin irrotuksen jälkeen. Itse purkamista en
joutunut tekemään koska tiesin, ettei
vaihteistossa ole vikaa ja aikataulu painoi
päälle.

5.16 Ovien lukot ja muut laitteet

Auton koriin kuuluu paljon pieniä yksi-
tyiskohtia, jotka vaikuttavat lopputulok-
seen ja jäävät autosta mieleen. Ovien
lukot ja niihin liittyvät osat ovat pienim-
piä osia, mutta niiden toiminta ja ulkoasu
on suuri tekijä autossa. Myös lasit ja la-
sintiivisteet vaikuttavat auton ulkonä-
köön. Lasin pitää olla kirkas ja puhdas ja
tiivisteiden ehjät ja tasaiset.
Lukkojen vikana on yleensä sylinteriin
joutunut lika. Omassa työssäni kävin oi-
keanpuolen oven lukon läpi purkamalla,
pesemällä ja lopuksi vielä öljyämällä lu-
kon sen huonon toimivuutensa tähden.
Tarkastin myös muut lukkomekanismit ja
öljysin ne huolellisesti lukkoöljyllä. Ylei-
simpiä vikoja lukoissa on niiden jousien
katkeaminen ja vivun irtoaminen. Jos vi-
koja ilmenee tarkastuksessa tee tarvitta-
vat korjaukset ja voitele
lukkomekanismin osta ennen kiinnitystä.
Jos lukko on korjauskelvottomassa kun-
nossa pitää tilalle hankkia joko uusi me-
kanismi, tai kokonaan uusi lukko.
Lukkotyöt voi olla myös kannattava tee-
tättää ammattilaisen käsissä.
Oven sisällä on yleensä jonkinlainen la-
sin nosto mekanismi. Se pitää käydä läpi
ennen lasin ja verhoilun asennusta. Käy
läpi nostomekaniikka ennepurkamista ja
merkitse puutteet muistiin. Mekanismi on
melko yksinkertainen, kuluvia osia ovat
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lähinnä hammaspyörät ja mahdolliset
vaijerit. Kunnostusta varten kaikki osat
puhdistetaan. Kuluneiden osien tilalle voi
mahdollisesti löytyä uusia osia, mutta
yleisesti joutuu tyytymään vanhoihin
osiin. Huollon jälkeen osat rasvataan
huolellisesti. Nostokoneiston lopullinen
säätö tehdään lasin tiivisteiden asennuk-
sen yhteydessä.

5.17 Lasit ja tiivisteet

Lasit ja erilaiset luukut sisältävät tiivis-
teet joilla estetään veden ja lian pääsy si-
säosiin. Tiivistys on myös ulkonäöllisesti
tärkeä työvaihe. Hiemankin kovettuneet
tiivisteet kannattaa uusia, koska huono-
kuntoiset tiivisteet aiheuttavat suhinaa tai
vedenvuotamista sisätiloihin. Harrasteau-
tojen laseja valmistetaan jälkituotantona,
ja harvinaisempia laseja voi teetättää mit-
tojen mukaan. Yleisesti eri automerkkien
lasi ja tiiviste osat ovat helposti suomesta
saatavilla, mutta harvinaisenpiin autoihin
joutuu osat tilaamaan ulkomailta, joka
voi tulla kalliiksi lasin vaikean kuljetuk-
sen tähden.
Lasi kiinnitys paikalleen on tarkkaa työtä
ja se suoritetaan ohuella narulla, joka on
hieman pitempi kuin tiivisteen ympärys-
mitta. Tiiviste kiinnitetään lasiin ja asen-
nuslanka viritetään tiivisteen
korinpuoleiseen huuleen. Nosta lasia
kohti oikeankohtaa ns. ”huulille” ja pyy-
dä kaveria painamaan lasia ulkoa päin
paikalleen. Vedä samalla narua siltakoh-
din mistä kaveri painaa lasia, kun lasi
tuntuu olevan kohdillaan poista asennus-
naru varovasti tämän jälkeen lasi on pai-
kallaan tarkista vielä lasin asento.
Kiinnitä lopuksi sisä- ja ulkopuoliset ko-
ristelistat.
Ovien kumitiivisteet minun tapauksessa

kangastiivisteet kiinnitetään mallikohtai-
sella tavalla ja kiinnikkeillä. Tiivisteet
kiinnitetään liimalla vain jos se on alku-
peräinen menetelmä. Muista uutta tiivis-
tettä ostettaessa, että sitä myydään
metritavarana eikä valmiina sarjana. Ota
mahdollisesti tiiviste mukaan malliksi.
Tiivisteiden kiinnittämisen jälkeen var-
mista vielä, että ovi menee kiinni sula-
vasti eikä se irvistä mistään.
Etuovessa olevan tuuletusikkunan tiiviste
on yleensä paikallaan puristamalla. Sili-
konin käyttö auttaa asennuksessa. Muista
tarkastaa myös takaluukku tiivisteillä
yleensä takaluukun tiivisteet sisältävät
metallivahvikkeen joka puristaa sitä run-
koavausten.

5.18 Koristeosat

Korin ulkopuolella on paljon kiiltäviä
osia kuten puskuri, listat, merkit ja oven-
kahvat joiden kunto vaikuttaa oleellisesti
koko auton ulkoasuun. Koriste osat kiin-
nitetään valmiiseen autoon viimeisimpi-
nä. Koristeosat pinta käsitellään ja
kiillotetaan oikealla menetelmällä. Puut-
tuvat osat valmistetaan joko itse tai oste-
taan. Samalla kerralla entisöidään myös
auton sisällä olevat koristeosat.

5.19 Kromaus

Osissa olevan vanha kromipinta poiste-
taan. Kromin poisto pitää suorittaa kro-
maamossa koska kromi poistetaan
happokylvyssä. Poiston jälkeen osat hio-
taan. Varo käyttämästä liian karheaa hio-
mapaperia koska se aiheuttaa syviä uria
jotka näkyvät lopputuloksessa. Osissa
olevat kolhut oikaistaan ennen hiontavai-
hetta mm. puskuri saattaa olla pahasti
kolhuillaan.
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Oikaistut ja hiotut osat toimitetaan kro-
maamoon, jossa ne laitetaan ensin kupa-
rikylpyyn. Kupari antaa ruostesuojan
lopulliselle kromipinnalle ja peittää pie-
nimät pohja virheet. Kuparoinnin jälkeen
kromiosat kastetaan kromikylvyssä. Kro-
mipintaa suojataan autovahalla ja kohdat
jotka eivät näy maalataan hyvällä pohja-
maalilla. Katsoin kromauksen hintoja ja
tämä tulee melko arvokkaaksi, mutta lop-
putulos on varmasti sijoituksen arvoinen.
Itse kuitenkin kävin kromi osat hoitoai-
neella läpi jolla sain melko hyvän tulok-
sen ja pääsin näin huomattavasti
halvemmalla.

5.20 Puuosien entisöinti

Autossani ei ollut puuosia, mutta tulevas-
sa projektissani koelauta on puusta tehty
joten otin selvää myös puuosien entisöin-
nistä.
Auton sisustassa olevat puuosat pintakä-
sitellään alkuperäisillä menetelmillä.
Vanhan lakan saa helpoimmin pois maa-
lin poistoaineella. Varmista työtilasi il-
manvaihto ja, että käytät hengitys-
suojainta sillä joissain tapauksissa vanha
lakka kaavitaan varovasti pois, ettei puu
pintaan tule vaurioita. Lakan poistamisen

jälkeen puuosat hiotaan. Hionta on tehtä-
vä tarkasti, varsinkin, kun kyseessä on
useammasta ohuesta kerroksesta koostu-
vasta puupaneelista.
Hiotut puuosat pinta käsitellään laaduk-
kaalla puu lakalla. Pintakäsittelyssä käy-
tetään petsilakkaa, kun tavoitellaan
tummaa pintaa, tällöin tummuutta säädel-
lään kerrosten lukumäärällä. Tässä pitää
muistaa, että lakkakerrosten välillä suori-
tetaan hionta.

5.21 Verhoilun entisöinti

Verhoilu on yleisimpiä työvaiheita, jotka
teetetään alan ammattilaisella, sillä työn
laadusta ei kannata tinkiä. Osan verhoilu-
työstä voi kuitenkin tehdä itse ja näin tein
itsekin. Aloitin työn arvioimalla sisustuk-
sen kuntoa penkeissä oli mm. reikiä ja
kulumia. Tämän jälkeen irrotin penkit
paikoiltaan ja kunnostin penkkien rungot
alhaalta päin. Hioin ruosteet pois ja lai-
toin päälle ruostesuoja ainetta. Irrotin
myös sivu verhoilut ja teetätän niihin
pohjavanerit. Vanereiden päälle laitan
muutaman millin paksuisen vaahtomuovi
kerroksen ja sen jälkeen niittaan tekonah-
kapäällystyksen tiukasti kiinni. Itse pen-
kit verhoilutan ammattilaisella tule-
vaisuudessa. Loppusilaukseksi puhdistin
alkuperäisen verhoilun sopivalla puhdis-
tus aineella. Tarvittavia aineita löytyy
verhoilupesuja suorittavista yrityksistä
kysy aineiden käyttöohjeita jos on jotakin
epäselvyyttä käytöstä.
Autossani pääsin verhoilun suhteessa vä-
hällä johtuen jo hyvässä kunnossa ole-
vasta alkuperäisestä verhoilusta ja, että
auto on avomallia joten kattoa ei tarvin-
nut verhoilla.

5.22 Mittaristo ja hallintalaitteet
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Kojelaudan entisöinti riippuu sen tyypis-
tä. Mittarit irrotetaan tarkastusta ja kun-
nostusta varten myös kaikki hallintalaite
käydään läpi ja irrotetaan. Muista merki-
tä sähkölaitteet muistiin valokuvaaminen
on tässävaiheessa välttämätöntä.
Mittariston entisöinti sisältää niiden toi-
minnan tarkastuksen. Nopeus- ja matka-
mittarin tarkastaminen on helppoa.
Pyöritä irtoilevaa mittaria oikeaan suun-
taan nopeusmittarin vaijerin liitoskohdas-
ta. Toimivan nopeusmittarin neula
nousee pyörityksen tahdissa. Matkamit-
tarin testausta varten joutuu pyörittämään
enemmän, joten käytä pyöritykseen pora-
konetta. Jos mittaristossa ilmenee vikoja
pura koneisto puhdistusta varten ja ko-
keile uudestaan jos mittari ei vieläkään
toimi joudut turvautumaan mittarikorjaa-
mon apuun. Työ on pikkutarkkaa ja vaatii
erikoistyökaluja.
Irtoilevan lämpömittarin toimivuuden voi
testata kiehuvassa vedessä, lämpömitta-
rin toiminta on elintärkeää välttääksem-
me ylikuumenemisen. Lämpömittarin
korjaus suoritetaan mahdollisesti myös
mittarikorjaamossa. Öljynpaine mittarin
korjaus on myös hyvin tärkeää koska se
antaa tärkeää tietoa moottorin öljynpai-
neista ja lämmöstä teetä kalibrointi ja
korjaus ammattilaisella.
Polttoainemittarin anturi tarkastetaan
yleismittarin avulla. Anturin rungon ja
mittarille lähtevän liittimen väliltä mita-
taan vastus. Toimivan anturin vastus
muuttuu, kun kohoa liikutetaan ”täyden”
ja ”tyhjän” tankin välillä. viallisten mit-
tarien korjaaminen vaatii hienomekaani-
kon työvälineitä, joten korjaukset
teetetään mittarikorjaamossa. Ehjiä mit-
tareita ja niiden osia kannattaa etsiä myös
rompepäiviltä tai netistä.

Mittarein taulut puhdistetaan tarkastuk-
sen jälkeen. Mittaritaulun maalit ovat
harvoin huonokuntoisia koska niitä suo-
jaa mittarilasi, mutta jos maalipinta on
kulunut sitä voi koittaa pintakäsitellä tai
maalautta käsin. Uusi alkuperäisen malli-
sia mittaritauluja on myös saatavilla ylei-
simpiin automerkkeihin ja mittaritaulu
sarjan osto tulee huomattavasti halvem-
maksi, kun sen maalauttaminen. Mittaris-
ton lasit voidaan teetättää uusiksi
lasiliikkeissä, mutta niitäkin myydään
jälkituotantona.
Kojelaudan joudun vielä hiomaan ja
maalauttamaan. Työtä on estänyt harvi-
naisen maalin löytäminen. Kojelaudan
pinta on maalattu röpelöisellä maalilla
enkä ole tämäntyyppistä maalia löytänyt
vielä mistään.

5.23 Hallintalaitteet

Hallintalaitteisiin sisältyvät ohjauspyörä
sekä kaikki kojelaudan käyttövivut ja
katkaisija.
Autossani ei ollut alkuperäisen mallista
ohjaspyörää. Suuren metsästyksen jäl-
keen löysimme oikeanlaisen ratin, mutta
siitä puuttuu edelleen Austin markkinen
keskiö. Saimme käsiimme saman merk-
kisen, mutta eri malliin tarkoitetun kes-
kiön jossa oli torven painike, mutta
mittasuhteet eivät sovi yhteen alkuperäi-
sen kanssa. Joten olen hionut ja muokan-
nut siitä oikean näköisen. Pelkäänpä
vain, että se ei mene museoajoneuvo kat-
sastuksesta läpi. Metsästys jatkunee.
Kulunut ohjauspyörän pinta maalataan
alkuperäisen mukaiseksi. Vanhamaali
poistetaan hiomalla hiomapaperilla.
Muista käyttää kulutusta kestävää maalia.
Muissa hallintalaitteissa ei ole vikoja.
Vilkun mekanismi on korjattu muutama-
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vuosi sitten ja sen suojakupu on maalattu. Mahdollisesti käyn vielä hallintalaitteet lä-
pi puhdistusta ja öljyämistä varten.

5.24 Lopputyöt

Lopputyöhän en tietenkään tässä aikataulussa päässyt, mutta siihen sisältyy koristeo-
sien kiinnitys ja muiden pienenpien työvaiheiden läpikäynti. Kiinnitetään puskurit ja
muut ulkopuoliset koristeosat. Kromattujen osien taustapinnat käsitellään vielä ja
kromipinnat suojataan erikoisvahalla. Kiinnitä vielä listat jotka eivät ole paikoillaan.
Ohjauskulmien säätö teetetään mahdollisesti tarvittaessa yrityksessä, jolla on tarvitta-
vat laitteet. Ohjauksen kulmien säätövarat löytyvät korjaamokäsikirjasta.
Ensimmäinen koeajo vastavalmistuneella autolla lienee paras palkinto koko entisöin-
nistä ja se on vielä minulla edessä. Koeajossa pitää tarkkailla auton käyttäytymistä ja
kaikkien laitteiden toimintaa. Tarkasta jarrujärjestelmän toiminta jo enne kun lähdet
liikkeelle. Tarkasta vielä moottori ja voimasiirto järjestelmä koeajon jälkeen ja tutki,
esiintyykö vuotoja tai muita korjattavia kohtia. Ensimmäisen koeajon jälkeen on kuu-
lemma normaalia jos pikkuvikoja ilmenee. Korjaa kaikki epäkohdat huolellisesti. Au-
toon voi vielä lisätä valmistusajankohtaisia lisävarusteita. Muilta osin auton on
valmiina museoajoneuvotarkastusta varten. Jos auton moottori on käyty läpi ja osia
uusittu tai moottori on kokonaan uusi se pitää ensin sisään ajaa. Sisään ajon jälkeen
pitää moottoriöljy suodatin vaihtaa. Vaihda tarvittaessa vaihteiston ja vetopyörän öl-
jyt.

5.25 Lisävarusteet

Ajoneuvoon on mahdollista asentaa erinäisin lisävarusteita valmistusajankohdan mu-
kaan. Autoon voi esimerkiksi asentaa: sumuvalot, radio, kello, turvakaaren, auton ta-
varatilan päällä olevan kuljetus teline tai matka arkun. Turvallisuuden vuoksi myös
suuntavilkkujen asentaminen on suositeltavaa. Varmista että lisälaitteet ovat uuden-
veroisessa kunnossa.

(Viimeinen neljäs osa seuraavassa lehdessä. . .)

Austin-Healey Sprite








