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Tuossa yläkulmassa näkyy hieman muutettu SUA:n uusi kilpilogo, joka on
myös tämän lehden kansisivulla ensikerran käytössä. Tuon logomallin mu-
kaan on tehty mm. "Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa"-näyttelyn palkintokil-
vet. Timon juttu kertoo kuinka nuo kilvet syntyivät. Vanajanlinnaan Timo toi
myös uuden Mustang GT näytille. Se kuinka tuo onnistui, Timo kertoo jutus-
saan tarkemmin. Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa tarinan ohessa on vain
muutama kuva Arin ottamista hienoista kuvista tapahtumasta. Käykää ihmees-
sä Arin nettisivuilla katsomassa lisää kuvia , kokoelma on todella hieno.

Tähän lehteen saatiin taas monia mielenkiintoisia juttuja ja niistä kiitos kuu-
luu kirjoittaj ille. Vuoden viimeinen lehti ilmestyy lähellä vuodenvaihdetta ja
siihen voi vielä lähettää materiaalia joulukuun puoleenväliin asti ainakin joten
jos sinulla on mielenkiintoinen tarina kerrottavana niin laita tulemaan allekir-
joittaneelle.

Hyvää loppuvuotta kaikille.

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan turinat

Vanajanlinna meni sutjakkaasti putkeen ja tällä(kin) kertaa Timpan tilaama
poutasää jatkui aivan viime metreille saakka. Sitten yläkerrasta lensi niin uk-
kosta kuin rakeita, mutta itse näyttely oli viety finaaliin. Jännää miten hyvä
ajankohta näyttelyllä onkin, myös ensi vuonna. Kiitokset Puuha-Peteille ja
viidelle kerhoon kuulumattomalle avustajalle, sekä 22 Tavastia koulun oppi-
laille. Jokaisen panosta tarvittiin päivän onnistumiseksi – ja siinä onnistuttiin
jälleen kerran.
Seuraava iso tapahtuma on Urheiluautoilijoiden Talvipäivät, eli kohta asutaan
porukkana Hämeenlinnassa. Ainakin olemme järjestäneet sinne useita onnis-
tuneita tapahtumia ja ovat sen toki paikalliset huomanneet. Hyvältä näyttää,
vaan minkäs teet kun on osaava ja innostunut porukka tekemässä.
Järjestyksenvalvojakursseille on osa menossa, ihan senkin vuoksi että saadaan
viralliset määräykset todella hyvin täytettyä. Jos tunnet paloa valvomaan ylei-
sötapahtumia, ota yhteyttä Jarmoon. Listalla on vielä muutamia paikkoja va-
paana. Kurssin käytyäsi voit käyttää korttia myös muualla – mutta ainakin
SUAn tapahtumissa.
Kerhon muista tulevista tapahtumista lisää sisäsivuilla ja viimeksi saadun tie-
don mukaan saattaa olla luvassa myös yllätysvierailuja. Ihan vain sen vuoksi
että SUA:ssa sattuu ja tapahtuu. Hullussa porukassa on hulluja päähänpistoja
ja usein ne toteutetaan vielä niin nopeasti että hyväpäistä hermostuttaa. Tule
mukaan ja kerro ideoistasi, saatat jopa yllättyä että oudoimmat niistä toteute-
taankin.

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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UUSIMUSTANG GT

Täysin uusi Mustang on
herättänyt todella paljon
kiinnostusta maailmalla,
niin uudella, kuin vanhal-
lakin mantereella. Mus-
tang harrastaj ien lisäksi
myös muissa autoharrasta-
j issa, sekä urheilu- ja ur-
heilullisten autojen osta-
j issa. Eikä yhtään ihme,
auton ulkomuodoista sen
tunnistaa heti Mustangiksi, mutta muotoilussa ja sisustassa on havaittavissa
ns. Eurooppalaista henkeä. Korimalleja on perinteisesti kaksi Fastback ja
Convertible. Moottorivaihtoehtoja kaksi 2,3 litrainen turbolla tehostettu neli-
sylinterinen ja 5 litraisella vapaasti hengittävällä V8:lla. Vastaavaksi moottori-
tehoiksi ilmoitetaan 314 hv ja 418 hv. Moottorien jatkeeksi on tarjolla kaksi
erilaista vaihteistoa kuusivaihteinen manuaali tai automaatti. Mustangin jäyk-
kä korirakenne yhdistettynä etujousituksen joustintukijärjestelmään ja taka-
pyörien erillisjousitukseen nostaa sen ajomukavuuden ja ohjattavuudeltaan
eurooppalaiselle tasolle.

Tämän vuoden, järjestyksessään neljäs, Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa ta-
pahtuma lähestyi huimaa vauhtia. Olimme todenneet näyttelyssämme olevan
uuden Ford Mustangin kokoisen aukon, joka tulisi täyttää mahdollisimman
pian. Ongelmana oli autojen harva lukumäärä Suomessa niin maahantuojalla,
kuin jälleenmyyjilläkin, sekä sen kova kysyntä mm. median koeajoihin.

NÄIN SIINÄ KÄVI

Tilannetta pohdiskellessani Puuha Petemme ja ikiliikkujamme Heikki Vainio
rimpautti telefoonilla, mennen tyylinsä mukaisesti suoraan asiaan, "halutaan-
ko me uusi Mustang näyttelyyn täydentämään Mustang rivistöämme"? Tässä

UUsi Mustang GT
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vaiheessa totesin Hessulle lakonisesti, pitkät puheet ovat juoruja, kerro lisää.
Ja Hessu kertoi numeron, raapustin sen paperille ja juteltiin jo näyttelyyn il-
moitetuista Mustangeista. Hessu kertoi saaneensa asiassa avitusta Hannele
Hatanpäältä ja Timo Nousiaiselta, kiitos kaunis heille molemmille.

Siis soittaa rimputtelemaan saadulle maahantuojan Oy Ford Ab:n yhteyshen-
kilölle, kerta kerran jälkeen kukaan ei soittoihini vastannut, tämä ei yhtään
hämmästyttänyt olimmehan kesäloma-ajassa. Siispä tutkailemaan maahantuo-
jan sivuja seuraavan yhteyshenkilön löytämiseksi. Helpostihan se homma hoi-
tui, kerrottuani maahantuojan edustajalle tapahtumastamme ja mitä mielessäni
liikkui.
Fors Oy:n kaikki Mustangit olivat jo buukattu eri tapahtumiin, mutta ystäväl-
lisesti hän antoi parin Mustang- piirimyyjän yhteystiedot. Soitin seuraavaksi
Veljekset Laakkonen Oy Herttoniemi, Myyntipäällikkö Markku Turunen. Ker-
rottuani toiveemme hänelle keskustelimme asiasta ja hän kertoi heillä olevan
juuri sille viikonlopuksi yksi vapaa auto. Siinä jutusteltuamme Turunen totesi
heidän Mustanginsa olevan käytössämme. Pohdimme vielä miten auton sai-
simme Vanajanlinnaan, vaihtoehtoina oli kuljettaa Mustang hinausautolla tai
ottaisin sen koeajettavakseni. Ymmärrettävistä syistä päädyimme koeajon
puolelle, myös kustannustehokkuutta ajatellen. Sovimme hakevani auton per-
jantaina puolenpäivän aikaan Laakkosen Herttoniemen Ford- myynnistä.

MUHKEAMUSTANG

Koeajamani yksilö oli ulkoväriltään musta, jossa pituussuunnassa auton yli
kulki leveät valkoiset raidat, joita jotkut Shelby-raidoiksi kutsuvat. Kaiken
kukkuraksi auto oli 5 litrainen GT. Musta, Mustang GT valkoisilla raidoilla
näytti komealta ja varsin muhkealta auringonpaisteessa. Autoon ensikertaa is-
tuttuani ilokseni havaitsin etuistuimien olevan todella hyvät ja niiden antavan

varsin hyvän sivuttais-
tuenkin. Recaron istui-
missa ja pääntuissa on
hyvät säädöt ja niissä
viihtyy pitkänkin mat-
kan vallan mainiosti.
Mitä kauemmin istui,
sen paremmin viihtyi.
Auton, hallintalaitteiden
ja mittariston esittelyt
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asiantuntemuksella suoritti Veljekset Laakkonen Oy:n Myyntipäällikkö Mark-
ku Turunen. Niin paljon oli uutta tekniikkaa ja herkkua tarjolla, että mietinkin
olisiko pitänyt ensin suorittaa lentoperämiehen koulutus. Markun päästyä ko-
jelaudan esittelyn loppuun, totesimme, pidetään perusasetukset päällä. Mitta-
risto vaati hieman aikaa siihen tutustumiseen, mutta mielestäni se on selkeä ja
helppolukuinen. Ja mittariston antaman informaation saa nopeallakin silmäyk-
sellä selville. Kojetaulu on hyvin suunniteltu ja kaikki ajossa tarvittava on kä-
sien ulottuvilla. Keskellä, kojetaulua hallitsee suuri selkeä kosketusnäyttö,
vaihdekepin edessä on tyylikkäät lentokonemaiset keinuvivut, joilla saadaan
valittua mm. erilaisia ajo-ohjelmia yms.

MUSTANGAJOSSA

Auto tuntui massiiviselta, mutta siihen sai heti ensimetreiltä lähtien hyvän ajo-
tuntuman. Hienosäädettyäni istuimen, niskatuen ja peilit paremmin kohdal-
leen, Mustang oli jo kuin vanha tuttu. Mielestäni auton ulkomitat ovat hyvin
havaittavissa ja auton käsittely normaaliliikenteessä on vaivatonta ja helppoa.
Kanssa autoilijoilta nousi ylös peukku jos toinenkin ja pitkään viivähtäviä kat-
seita Mustang GT sai osakseen paljon. Ajotuntuma mutkikkaalla maantiellä ja
moottoriteillä on hyvä, joskin kulumaurissa esiintyy pientä vetelyä, mihin
saattaa osaltaan vaikuttaa Mussen leveät renkaat. Tasaisella tiellä meno on
mallikasta ja miellyttävää. V8 moottorin murinat ovat ihan kohdallaan ja niis-
sä on kaiketi huomioitu ympäristöasiat. Mustangin koko ja A-pilarin leveys,
eivät ole mielestäni ongelma varsinkin ennakoivalla ajotavalla ajettaessa. Ta-
kaviistoon näkyvyys on auton muotoilun vuoksi hieman rajoittunut mutta se-
kin asia hoituu ovipeilien oikealla säädöillä ja ajotavalla. Mutkaisilla
asfalttiteillä auto käyttäytyy odotetulla tavalla, ohjautuu hyvin kaarteisiin ja
kaarteista ulos pienellä ohjausliikkeellä. Mustang GT alusta on normaaliin lii-
kenteeseen hyvä ja toteuttaa valmistajan näkemystä isosta mukavasta ja no-

peasta pitkänmatkan
autosta. Mukavuutta lisää
hiljainen ohjaamo, sisälle
ei juuri em. teillä ääniä
tai suhinoita kuulunut.
Takapenkkien tilat ovat
käytännössä, aikuiselle
ainakin pidemmälle mat-
kalle, liian ahtaat. Katto
kaartuu taaksepäin reilus-
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ti alaspäin, jolloin
keskimittaisella
pääntila jää mata-
laksi. Takajalkatilat
ovat ahtaat ja vai-
keuttaa istumista
pitkillä matkoilla.
Toki lapset mahtu-
vat takapenkeille
hyvin. Toteaisin
Mustangin olevan enemmänkin kahden hengen GT, kuin perheauto. Brittiläi-
sittäin ilmaistuna korimalli olisi +2 tai 2+2. Kuumana kesäpäivänä Mustangin,
melko harvinainen varuste etupenkkien viilennys oli aivan loistava varuste.
Viilennys tapahtuu puhaltamalla penkkeihin ilmastointilaitteelta viileää ilmaa,
laite on todella tehokas se lisää auton miellyttävyyttä erityisesti kuumina kesä-
päivinä. Hieno detalj i on myös ovien peileistä maahan suunnattu laukkaavan
"mustangin" kuva, joka on näyttävä erityisesti hämärän ja pimeän aikaan ovia
avatessa. Kaiken kaikkiaan uusi Mustang GT yllätti minut todella positiivises-
ti. Paljon jäi vielä kertomatta tarkoituksella, joten käykää koeajamassa uusi
Mustang !

Suuret kiitokset Veljekset Laakkonen Oy:n Markku Turuselle.

Teksti : Timo Luotsi
Kuvat : Veljekset Laakkonen Oy, Markku Turunen ja Heikki Vainio
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Suomen Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa 2015

Tänä vuonna urheiluautonäyttely
rajoittui yhteen päivään, lauantaihin
29.9.2015. Aikaisempiin Vanajanlin-
nan urheiluautonäyttelyihin verraten
kiire tuntui lisääntyvän, vaikka koke-
musta porukallemme on kertynyt jo
roppakaupalla. Toisaalta oli aika
imartelevaa, että aikaisemmin olem-
me ahkerasti etsineet yhteistyökump-
paneita, mutta nyt meihin oltiin
yhteydessä. Ehkäpä näyttelyn maine
on kasvanut vuosien varrella?

Juhlakaluina oli tänä vuonna Audi Quattro ja B-sarjalaiset, samoin kuin Thuhderbird,
Datsun Z-sarja ja Jaguar XJS. Upeita autoja oli tuotu esille ja jopa Juha Kankkunen
vieraili autotuomaristossa. Palkintoina oli tällä kertaa Aallossa tehtyjä valutuotteita
omasta logostamme. Melkein olivat jalometallia, mutta ainakin niillä oli rahoihin liit-
tyvä tausta. Upeita joka tapauksessa ja painoivat vähintään arvometallien verran. Ai-
nakin arvotavaroiden tuontiin käytetty Mustang notkahti hiukan perästä, kun mitalit
nostettiin ulos kontista.

Tavastian koululaiset tulivat apuun ja 22 innokasta auttoi mitä mielenkiintoisimmissa
pisteissä näyttelyn ajan. Tällä kertaa järjestyksenvalvontaa oli myös vahvistettu, kun

oletettavissa oli paisuva vieraiden
joukko. Toisaalta parkkipellolta perit-
tävän maksun tiedettiin verottavan kä-
vijöitä – mikä näkyikin jälkikäteen
selvästi autojen määränä parkissa. Toi-
saalta näyttelyautoja oli tällä kertaa
enemmän kuin koskaan ja linnan ete-
lärinteen lisäksi niin linnan sisäpiha
kuin lehtikuja olivat ääriään myöten
täynnä. Viime vuoden kostea ja peh-
mennyt nurmikko eivät tällä kertaa ol-

Urheiluautoilijat
Vanajanlinnassa
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leet vähentämässä aurinkorinteen käyt-
töä. Asiakaslaskimet olivat käytössä
sekä parkkialueen että näyttelyautojen
porteilla, mutta aaltoina tulleet kävijät
vaikeuttivat niiden käyttöä.

Sää oli mielenkiintoinen. Timppa oli ti-
lannut aurinkoista säätä ja hyvin piti
kutinsa siihen saakka, kunnes alkoi
palkintokierros. Palkintojenjaossa Ja-
guarin kohdalla iski tummentuvalta tai-

vaalta ensin salama ja perään raekuuro. Oliko joku yläkerrassa valintaa vastaan?

Vanajanlinnan noutopöytä toimi hyvin ja keittiö oli upeasti ajan tasalla. Oikkuileva
sää ei kuitenkaan verottanut tarjolla olevia pick-nik koreja vielä siinä määrin että
niistä olisi syntynyt pulaa. Ehkäpä ensi vuonna ovat sitäkin innokkaammin niitä va-
raamassa.

Aarteenmetsästyksessä kiersi 22 joukkuetta ja niistä kuusi jopa löysi vihjeiden perus-
teella aarteelle asti. Joku tosin yritti saada aarretta viimevuotisten ohjeiden avulla –
kertoen siitä että yksi hauskuutus on jäänyt vierailijoiden mieleen ja toivottiin uudes-
taan. Uusia virityksiä on tulossakin.

Näyttelyajan päätyttyä, illalliskortin lunastaneille oli vielä ajonäytös, josta pidettiin.
Aivan kaikki eivät tosin ehtineet mukaan, sillä näyttelyalueen purku oli osalla vielä
kesken – ehkäpä ensi kerralla sitten.
Mukana näkyi monivuotinen kumppa-
nimme Presta, myöskin Audi, Rengas-
tukku, Mäkisen kuljetusliike, Laak-
konen, Toyota ja päällimmäisenä tie-
tysti Vanajanlinna upeine miljöineen.

Ensi vuonna elokuun viimeisenä vii-
konloppuna pyörähtää sama näyttely
uudestaan – tai ei ihan sama, sillä aina
on mukana yllätyksiä niin teemassa
kuin autoissa.

Teksti: Jarmo Heinonen
Kuvat: Ari Tamminen (Lisää Arin ottamia hienoja kuvia ao osoitteessa.)

http://ata1.kuvat.fi/kuvat/2015/Urheiluautoilijat+Vanajanlinnassa+2015/
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Westfieldillä vesisateessa

Hauskan Jouni kyseli heinäkuussa
minua kaveriksi autonhakumatkalle
Englantiin. Hankinnan kohteena olisi
Westfield Seight, joka oli tarjolla Yeo-
vilin pikkukaupungin lähellä, lounai-
sessa Englannissa.

Juupa juu, eli taas näitä. Tämän yksi-
lön tekisi kuitenkin poikkeukselliseksi
se, että auto on rekisteröity vuonna
1991 , eli heti samana vuonna kuin iso-
moottorinen Seight-malli ylipäätään
tuli markkinoille. Vuosi 1991 on puo-
lestaan viimeinen vuosimalli, joka on
mahdollista rekisteröidä Suomeen il-
man vastaavuustodistusta (CoC, Certi-
ficate of Conformity). Sarjavalmis-
teisissa autoissa todistuksen hankki-
minen ei ole mikään ongelma, mutta
Westfieldin kaltaisessa rakennussarja-
autossa tilanne on aivan toinen. Eli
harvinainen tilaisuus olisi kyseessä.

Jouni on hakenut pari autoa Englannis-
ta jo aiemmin. Silloin hänen reissujen-
sa aikataulu on ollut naurettavuutta
hipova: aamulento Helsingistä, ja illal-
la jo Hollantiin lähtevässä laivassa.
Samoin 600 kilometrin ajo Hollannin
Van Hoekista Saksan Travemündeen
on sujunut päivässä. Sanomattakin on
selvää, ettei tuollaisesta reissusta ole

huvireissun kantilta katsottuna mitään
iloa. Nyt olikin tarkoitus käyttää reis-
suun kaksi päivää enemmän, jotta ko-
ko matkaa ei olisi pakko paahtaa
nopeinta tietä moottoriteitä pitkin.

Reissun lisämausteena oli, että tässä
autossa ei ollut lainkaan lämmityslai-
tetta. Tämän takia kattoa ei huurtumi-
sen takia olisi mahdollista pitää
ylhäällä ajon aikana, sateessakaan.
Säätiedotus lupasi sadetta kahdella pi-
saralla kaikille ajopäiville, niin
Englantiin kuin manner-Eurooppaan.
Hyvältähän tämä näyttää…

Lähtökohdaksi siis otettiin, että sateen
sattuessa ajetaan sateessa, ja pukeutu-
minen sen mukaisesti. Otimme mu-
kaan moottoripyöräilyyn tarkoitetut
Gore Tex -tamineet, eli palelemisen ei
pitäisi olla ongelma kehnoissakaan
olosuhteissa. Jouni ehdotti kypärien

Westfieldillä vesisateessa
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käyttämistä, niiden kanssa pahakaan
keli ei haittaisi. Homma menisi niiden
kanssa kuitenkin tarpeettoman vah-
vasti komiikan puolelle, eli ajatuksesta
luovuttiin. Pipo saisi riittää, otin sitten
vielä laskettelulasit mukaan varmuu-
den vuoksi. Niin, ja pussillisen korva-
tulppia.

Lensimme aamukoneella Lontooseen,
myyjä asui muutaman tunnin junamat-
kan päässä. Sama matka plus vähän yli
eli kaikkiaan noin 400 km olisi paluu-
matkalla ajettavaa Lontoon pohjois-
puolella sijaitsevaan Harwichin
satamaan.

Auton luokse päästyämme ensivaiku-
telma oli myönteinen. Lasikuitukorin
gelcoat-pinta oli hienossa kunnossa, ja
auto vaikutti hyväkuntoiselta ja ehjäl-
tä. Auton omistaja oli itse rakentanut
auton tehtaan rakennussarjasta 24
vuotta sitten, ja ajanut sen jälkeen vain
6500 mailia. Koska säilytyspaikkana
toiminut talli oli kylmä, varsinkin ko-
nepellin alla aika oli kuitenkin tehnyt
tehtävänsä, ja monet osat olivat hapet-

tuneita tai ruosteessa.

Ikävämpi yllätys oli, että auton öljy-
painemittari ei näyttänyt pikkukier-
roksilla käytännöllisesti katsoen
lainkaan painetta, ja kierrosten nous-
tessakaan paine ei noussut kunnolli-
siin lukemiin. Jounia tilanne tietysti
ärsytti suunnattomasti. Myyjälle oli
nimenomaan tehty selväksi, että auto
haetaan ajamalla, ja että mitään vaka-
via ajoon vaikuttavia vikoja ei saisi ol-
la. Jonkun mielestä edessä oleva 1000
km taipale ilman öljynpaineita saattai-
si tuoda mukanaan haasteita…

Myyjä vakuutti mittarin näyttäneen sa-
moja lukemia auton koko 24-vuotisen
historian ajan, eikä mitään ongelmia
ollut ilmennyt. Koneeseen oli aika-
naan rakennusvaiheessa sitä remontoi-
taessa laitettu uusi öljypumppu, ja se
oli myös kokonaan laakeroitu uudel-
leen. Samoin omistaja oli tarkistanut,
että öljy kiertää normaalisti koneen
yläkerrassa. Tämän jälkeen hän oli
vaan lakannut välittämästä mittarin
näyttämästä lukemasta, koska vika il-
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meisesti olisi anturissa tai mittarissa,
ei itse öljynpaineessa.

Normaalisti tässä tilanteessa olisi tie-
tysti kävelty pois, ja mahdollisesti pa-
lattu asiaan myöhemmin ylimääräisen
paineanturin ja mittarin kanssa. Nyt
siihen ei kuitenkaan ollut mahdolli-
suutta. Jos kaupat aiottaisiin tehdä ja
auto saada seuraavana päivänä lai-
vaan, liikkeelle pitäisi päästä tänään.
Myyjä oli koko ajan vaikuttanut vilpit-
tömältä, ja jonkin aikaa asiaa harmitel-
tuamme ja pyöriteltyämme Jouni
päätti, että kaupat tehdään. Jos konees-
sa kuitenkin olisi vikaa, niin pahim-
massa tapauksessa riittäisi, että se
kestäisi Suomeen asti. Jounilla kun on
tallissaan ylimääräinen täysin remon-
toitu autoon sellaisenaan sopiva moot-
tori.

Liikkuminen tuolla V8-moottorisella
Westfieldillä ei sovi ujoille. Autossa
on kylkiputket ilmeisesti tyhjillä pön-
töillä kokonaan ilman vaimennusta.
Äänet ovat upeat. Suomalainen katsas-
tusmies tullee kyllä puuttumaan desi-
belitasoihin, vaikka englantilainen
vuosikatsastus (MOT) onkin tuoreena
voimassa. Lotus 7-kloonien luulisi
olevan kovin tuttuja ainakin englanti-
laisille, onhan niitä tehty eri valmista-
j ien toimesta vuosikymmenet. Kovasti
auto tuntuu kuitenkin kiinnostavan, ja
juttuseuraa ilmaantuu.

Pääsimme lähtemään myyjän luota klo
16 maissa, ja lähdimme ajelemaan

kohti Harwichia. Tarkoitus oli ajella
sen verran kun huvittaa, ja ruveta sitten
katsomaan jotain sopivaa majoitus-
paikkaa. Ajettuamme ehkä 30 mailia,
juutuimme kävelyvauhtia etenevään ja
välillä pysähtelevään ruuhkaan. Silmät
pysyivät nauliintuneina hiukan kohoa-
vaan lämpömittariin, lukemat eivät to-
ki vielä olleet mitenkään hälyttäviä.
Tunnin eteenpäin ryömittyämme kuu-
luikin sitten posahdus, ja konehuo-
neesta alkoi tulvia höyryä. Jaaha juu
sivuun. Auton alusta on sen verran ma-
tala, että emme pystyneet ajamaan au-
toa kokonaan pientareelle, mutta
vasemmat pyörät sentään.

Vika ei ollut haljennutta vesiletkua
kummempi. Olimme lentäneet Eng-
lantiin pelkillä käsimatkatavaroilla, jo-
ten kunnon työkaluja ei ollut mukana.
Tähän ei kuitenkaan onneksi tarvittu
kuin ruuvari, ja auton mukana tulleissa
osissa oli pätkä suunnilleen sopivaa
letkua. Vettä ei sen sijaan tietenkään
ollut mukana tippaakaan. Samalla al-
koikin sitten sataa kaatamalla. Homma
tuntui jo niin absurdilta, että nauratti
ääneen, vaikka oltiin periaatteessa hiu-
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kan pulassa. Seisovassa ruuhkassa nä-
kyi muutaman auton päässä hevosen-
kuljetuskärry, niillä olisi varmaan
vettä. Eipä ollut. No täytyyhän jossain
vaiheessa kohdalle tulla matkailuauto,
sellaisissa on toki aina vettä mukana.
Odotellessa katse osui tiellä vauhdilla
virtaavaan sadeveteen. Ihan puhtaan
näköistä. Jokaisella käsimatkatava-
roilla matkustavalla on litran Mi-
nigrip-pussi mukana, eli syyläri
täyteen sadevettä. Päästiin jatkamaan
matkaa, eli siis liittymään matelevaan
ruuhkaan.

Olimme ajaneet kaikkiaan pari tuntia
ruuhkassa ja edenneet vain muutaman
mailin. Vettäkin tuli edelleen, ja oli ai-
ka etsiä majoitus. Se löytyikin navin ja
tuurin avulla aika helposti jostain koh-
dalle osuneesta pikkukylästä. Väsy-
neet matkamiehet olisivat tässä
vaiheessa ehkä tarvinneet jotain syötä-
vääkin. Liikkeelle oli Suomesta läh-
detty aamulla kuuden maissa, päivän
aikana oli syöty vaan juna-asemalta
ostetut kanapiiraat. Nyt kello oli puoli
yhdeksän, eli Suomessa puoli yksitois-

ta illalla. Hotellin keittiö oli tietysti
juuri mennyt kiinni. Kävelimme kylän
pääkatua, minkäänlaista ruokapaikkaa
ei noutopitsaa ja noutokebabia lukuun
ottamatta näyttänyt olevan auki. Käy-
tiin siis ostamassa kebabpaikasta pe-
rusmätöt, ja syötiin ne tihkusateessa
kadun varren puistonpenkillä istuen.
Päivä alkoi selvästikin olla pulkassa.

Seuraavana päivänä oli tiedossa pelk-
kää moottoritieajoa. Full English täytti
mukavasti. Lähdettiin ajamaan hyvis-
sä ajoin aamulla, jotta mahdollisille
uusille ongelmille ehdittäisiin ehkä
tehdäkin jotain. Ajateltiin, että toppuu-
tellaan ajoa sitten, kun/jos päästään
Lontoon pohjoispuolelle. Moottoritiet
vetivät hyvin, ja aikaa jäi käydä Clac-
ton-on-Sea –nimisessä rantakaupun-
gissa lähellä Harwichia. Paikka on
mini-Brighton, mutta voitti laivan
odottelun satamassa. Kaikkiaan päivä
siis oli aika tapahtumaköyhä, mikä oli
tässä tapauksessa pelkästään hyvä
asia. Moottorin rajut öljyvuodot ja la-
tausmittarin epämääräiset lukemat kun
muistuttivat, että liikkeellä oltiin kui-
tenkin 24 vuotta sitten rakennetulla
autolla, jolla omistaja ei viimeiseen
kymmeneen vuoteen ollut ajanut juuri
muutoin kuin katsastuksiin. Lauttajo-
nossa nähtiin sitten koko kahden päi-
vän Englannissa vietetyn osion
ensimmäinen ja ainoa klassikkoauto,
kun hollantilainen tyyppi ajoi viereen
Mini Marcosilla. Omistaja oli vähin-
tään meidän veroinen autointoilija, ja
laivan odottaminen sujui rattoisasti.
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Manner-Euroopan osio oli
tarkoitus ajella vähän muka-
vampia teitä, moottoriteitä
vältellen. Ensimmäinen noin
170 km mentiin kuitenkin
suosiolla moottoriteitä, kun
tarkoitus oli käydä Gallery
Brummenissa ihmettelemäs-
sä myynnissä olevaa noin
300 klassikkoautoa. Tarvit-
seeko enää erikseen kertoa,
että tälläkin etapilla taivaalta
tuli vettä koko matkan.
Brummenin kaluston taso on uskoma-
ton, hinnoittelu vielä sitäkin uskomat-
tomampaa. Halvin auto taisi olla 14
K€ Alfa Giulia, mutta painopiste on
ihan muissa hintaluokissa. Kannattaa
ehdottomasti käydä ihan turistipohjal-
ta ihmettelemässä valikoimaa, jos
Brummen joskus osuu edes suunnil-
leen matkarei- tille.

Brummenin jälkeen sää parani, ja mat-
kateko suorastaan maistui. Uusia viko-
jakaan ei ilmennyt, kun aiemmin
mainittujen vikojen lisäksi myös laa-
haavan jarrun äänihän oli viihdyttänyt

meitä alusta asti. Löysimme jostain
saksalaisesta pikkukaupungista hinta-
laatusuhteeltaan mahtavan majoituk-
sen, eli päivähän oli suorastaan onnis-
tunut. Pysäköimme hotellin eteen
kadulle, ja Westfieldin kurjat lattiama-
tot saivat uuden tehtävän auton alta
moottoriöljyn imeytysmattoina.

Olin suunnitellut reitin manner-Euroo-
pan osion suunnilleen katsomalla Sak-
san tiekarttaa, ja merkkaamalla
korostuskynällä sellaisia kyliä ja pik-
kukaupunkeja, jotka voisivat toimia
naviin laitettavina reittipisteinä. Kat-
soin vaan, että Bremen ja Hampuri
kierretään sopivasti, ja että reittipistei-
den välillä olisi oikeaan suuntaan me-
nevä keltaisella merkitty eli
suunnilleen meikäläisiä kantateitä vas-
taava tie. Menetelmä toimi yllättävän
hyvin, ja mukavan ajamisen lisäksi
matkakin eteni ihan kohtalaisesti.

Viimeinen ajopäivä sujui siis muka-
vasti, aurinko paistoi parin tunnin sa-
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detta lukuun ottamatta koko
päivän. Travemünden sata-
maan päästyämme höhötte-
limme, että tästähän auto
vaikka työnnetään laivaan ja
talliin. Emme silloin tien-
neet, kuinka lähellä tämä ti-
lanne oikeasti olikaan.
Suomeen päästyämme auto
nimittäin lähti vielä juuri ja
juuri käyntiin Jounin heit-
täessä minut kotiin. Jounin
pihassa auto ei sitten kuu-
lemma enää jaksanutkaan

startata, virrat oli lopussa. Mutta hommahan oli jo hoidettu kunnialla.

Tälläkin tarinalla pitäisi varmaan olla edes jokin pointti. Ajattelin siksi vastata
kysymykseen, onko Lotus Seven -klooni ilman kattoa ja lämmityslaitetta oival-
linen reissupeli.

Autossa on täysin säälle alttiina. Sateella matkustajat kastuvat, ja vastaavasti
paisteella naama kärventyy. Palelemisesta ei kesäkeleillä ole pelkoa, ainakin
V8-kone huokuu matkustamoon lämpöä vähintään riittävästi. Kunhan olet pun-
nertanut itsesi penkkiin, laitteessa on myös yllättävän hyvät jalkatilat. Auton
kulku on vähäiseen painoon nähden kohtuullisen vakaata. Matkatavarat täytyy
sulloa vedenkestäviin laukkuihin ja kiinnittää turvakaareen, muita säilytystiloja
kun ei juuri ole. Ja ajovarusteet
pitää lainata moottoripyöräili-
jöiden maailmasta, kastumisilta
ei voi välttyä. Näillä varauksilla
laite toimii reissupelinäkin oi-
kein hyvin. Fiilispohja poikkeaa
täysin perusautolla reissaami-
sesta. Kumpaan suuntaan, on ai-
nakin tämän kirjoittajan
mielestä täysin kiistaton asia.

Teksti: Ilkka Lahermo
Kuvat: Jouni Hauska
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SUA:n VAAKUNANSYNTY

SUA:n vaakuna syntyi samoihin aikoihin, kun
kerhoa oltiin perustamassa loppuvuodesta 2011 /
alkuvuodesta 2012. Vaakunaa suunniteltiin pe-
rustajajäsenten voimin, yhteistuumin aikaa ja
ideoita säästämättä. Kuten niin usein käy, eri-
laisten kehitysvaiheiden jälkeen se sai nykyisen
muotonsa ja tunnusmerkistönsä. Halusimme sii-
tä erilaisen ja selkeästi muiden alan yhdistysten
merkeistä erottuvan. Vaakunankehitysvaiheiden
alussa jouduimme syventymään heraldiikkaa
entistä paremmin, helppoahan se meille oli, sillä
vastavalittu SUA:n ensimmäinen puheenjohtaja
Jarmo Heinonen on myös Partio Heraldikot ry:n
puheenjohtaja, toki allekirjoittanutkin on heral-
diikasta tietoinen. Päätimme heti vaakunan
suunnittelun alkuvaiheessa, SUA:n vaakunan
tulee selvästi erottua aateliston- ja porvariston
vaakunoista.

MILLAINENVAAKUNA

Yhteistuumin päätimme vaakunaamme kuuluvan SuomenLeijonan, koskaValtakunnan
Leijonaanmeillä ei ole käyttöoikeutta, kolistelimme siitä kruunun, käsivarsihaarniskan,

miekan ja sapelin, sekä ruusut pois ja suun-
tasimme sen katsomaan itään, historiallises-
tikin perustelluista syistä. Lisäsimme
toimintaamme kuvaavan ohjauspyörän ja
SUAkirjaimet vinopalkkiin. SUA:n vaaku-
nan väreiksi valitsimme kulta, hopea (me-
tallit), punainen ja sininen (päävärit), niiden
heraldisten merkitysten vuoksi. Vaakunam-
me on rekisteröity tavaramerkki, joten sen
käyttö on sallittu vain SUA:lla tai kerhon
hallituksen luvalla. Rekisteröimme sen riit-

SUA:n vaakunan synty
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tävän laajasti kaikkiin mahdollisiin nimikkeisiin. En tässä syvenny enempää vaakunan
synnyn alkuvaiheisiin tai siihen liittyviin heraldisiin seikkoihin. Ne ovat luettavissa
SUA:n kotisivuilta, sua.fi ja Bensaa SUAnissa lehden ensimmäisestä numerosta 1 /2012,
otsikolla SUAkilven taonta.

3D PALKINTOVAAKUNA

Kevät talvella fundeerattiin hallituksessa tämän vuoden palkintoja ja kenties jotain py-
syvämpää, sillä aikaisempina vuosina on joka kerta ollut erilaiset palkinnot. Lisäksi
Presco Oy, Markku Uotila jakoi palkituille arvokkaat Presta- tuotepalkinnot.

Päätimme teettää pienemmästä alumiinisesta vaakunastamme 3D-tulosteen. Siispä rim-
pautin telefoonilla Oskari Rytille, joka n.1½ vuotta sitten piti meille 3D-tulostuksesta ta-
pahtuman tiiminsä suunnittelemalla ja rakentamalla 3D-tulostimesta ja tulostukseen
liittyvistä asioista. Oskari kertoi, ettei hänen tulostimensa tee riittävän hyvää jälkeä. Os-
kari mainitsi että perustajäsenellämme Kari Vainiolla on parempi 3D-tulostin, he olivat
tulostimista keskustelleet hiukan aikaisemmin. Tie oli viitoitettu, siis soitto Karille, sii-
nä asiaa puidessamme kävi ilmi, että tar-
vitsee tehdä riittävän korkealaatuinen
tietokoneohjelma joka ohjaa 3D-tulostin-
ta. Kuten Kari arvata saattoi, kysäisin te-
kisikö hän tarvittavan ohjelman ja
tulostaisi 3D:llä vaakunamme. Kari oli
heti valmis ja hiukan arvuuteltiin kauanko
tulostus kestää. Totesimme Karin kanssa,
voimme hyödyntää aikaisemmin Mul-
tiprint Oy:n tietokoneohjelmaa, jonka he
tekivät painaessaan SUA:n liput, mainos-
seinän taustakankaan ja ison mainoskan-
kaan. Siitä Kari lähti puuhastelemaan
ohjelmaa, eikä kauankaan aikaa kulunut Karin soittaessa "autotallissa 3D-tulostin rak-
suttaa ensimmäistä tulostustaan" hän arveli tulostukseen kuluvan n. 7- 8 tuntia. Seuraa-
vana päivänä Kari rimpautti, valmista tuli, mutta laatu ei ole vaatimaamme tasoa, joten
tarvittiin parempi tulostin. Nou hätä hänellä on asia hallussa eikä ammattimainen ja kor-
kean resoluution tulostuksen asevelihinta päätä huimannut. Kari oli jo hintaneuvottelut-
kin käynyt. Äkkiä päätös hallitukselta ja tilaus sisään. Seuraavaksi soitin Karin
ohjeistuksen mukaan 3D Dreams Oy:n Martti Puuperälle ja tilasimme vaakunan 3D-tu-
lostuksen ja samalla sovimme, milloin käyn sen noutamassa.

Komealta näytti uunituore vaakunatulosteemme, hieno pinnanlaatu ja kohokuviot, sekä
rajaukset viimeisen päälle. Kovasti kiittelinMartti Puuperää, 3D Dreams Oy todella laa-
dukkaasta työstä ja nopeasta palvelusta. Kotiin päin ajellessa oli ihan pakko soittaa Ka-
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rille ja kiittää häntäkin tämän tulostuksen
onnistumisesta.

VAAKUNANVALU

Taas soitin Oskari Rytille ja keskustelim-
me SUA:n vaakunan valamisesta eri me-
talleista, hän olikin jo keskustellut Kalle
Jalavan kanssa aiheesta ja sovimme minun
olevan suoraan yhteydessä häneen. Soitte-

lin taas Kalle Jalavalle, Aalto yliopisto Va-
lutuotetekniikkaan, nimi lyhennetty koko
litaniaan olisi mennyt puolisivua. Sovim-
me tapaamisen ja menin upouuden tuloste-
tun vaakunamme kanssa Kallen juttusille.
Kalle Jalava esitti selventäviä kysymyksiä
ja kertoilin mm. materiaalitoiveemme ja
vaakunoiden pinta saisi olla hiukan rosoi-
nen yms. Paikalla oli myös Laboratorioin-
sinööri Eero Niini, jonka kanssa
kertailimme vielä vaakunoidemme valuun
liittyviä valuteknillisiä ja muita asioita.
Kallen ja Eeron kanssa leukaillessamme
kävimme läpi valumateriaalit, alumiini ja
Raha! Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa
näyttelyn kakkos- ja kolmospalkinnot va-
lettaisiin alumiiniseoksesta. Ykköspalkin-
non materiaaliksi meille tarjottiin hyvin
erikoista materiaalia, silkkaa rahaa kyllä,
kyllä ei ole hommat rahasta kiinni totesin.

Koska vaakunoiden valaminen rahasta he-
rättää lukijassa mielenkiintoa ja suattaapi
mielikuvituskin hiukan lähteä lentoon on
varmaankin syytä hiukan selventää rahan-
käyttöä. Koska olemme vaatimatonta,
mutta kansainvälisesti tunnettua porukkaa
emme siis tyytyneet valamaan SUA:n vaa-
kunoita vain yhden valtion valuutasta,
vuan useiden maiden väärennetyistä koli-
koista ympäri maailmaa. Sen verran tark-
kaa meillä hoidetaan raha-asiat, että rahat
valulabraan on tuonut poliisi ja valvonut
vielä niiden sulattamisen harkoiksi. Niin
mitäs sitä rahaa säästelemään, eikun ah-
joon vain. Ja siitä se vaakunoidemme teko
lähti huimaa vauhtia eteenpäin. Eikä ai-
kaakaan kun Kallelta tuli viesti, "meillä
lähti homma vähän keulimaan, kaikki vaa-
kunat on jo valettu". Kävin noutamassa
palkintovaakunat Aalto Yliopiston valu-
tuotelaboratoriosta, helvatan komeilta
näyttivät, juuri sopivan rosoisilta ja ennen
kaikkea varmasti ainutlaatuisilta. Varsin-
kin ykköspalkinnon painosta erotti heti, et-
tei kysymyksessä ole mikään pinnoitettu
muovikippo, vaan täyttä tavaraa. Kiillotin
vaakunoiden SUA kirjaimet ja palkinto-
vaakunat olivatkin valmiit jaettavaksi Ur-
heiluautoilijat Vanajanlinnassa palkit-
tavien autojen omistaj ille.

Koska em. sattuneesta syystä emme ehti-
neet em. palkintovaakunoiden valutilai-
suuteen järjestimme Kallen ja Eeron
suosiollisella myötävaikutuksella SUA-
kerhoillan Aallon Valutuotetekniikan, va-
lulaboratorioon. Saimme mahtavan tieto-
paketin valutekniikoista ja kävimme
vaihe, vaiheelta koko vaakunoiden va-
luprosessin läpi.

Ensimmäiseksi Kalle teki 3D-tulostetusta
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vaakunastamme valumuotin. Valumuotis-
sa käytetään erikoista muottihiekkaa, jo-
hon upotetaan em. vaakunatulosteemme,
hiekka tiivistetään. Valumuotti käännetään
ympäri ja mallikappale poistetaan todella
varovasti, valumuotista, jonka jälkeen sii-
hen tehdään valukanavat. Jokaiselle vaa-
kunalle tehtiin oma muottinsa, joten on
perusteltua sanoa, kaikki vaakunat ovat
yksittäiskappaleita. Valumuotit kasattiin
puristimilla yhteen, jotta on helpompi va-
laa useita vaakunoita samalla valukerralla.
Kallen tehdessä valumuotteja Eero aloitti
materiaalin sulattamisen ahjossa. Monelle
oli ihan uusi tieto, että vaikka alumiini on
hyvinkin vaalea metalli, on se sulamispis-
teessä väriltään punaista. Alumiinin läm-
pötilaa Eero mittasi lasertoimisella
mittarilla, jolla varmistettiin materiaalin
oikea valulämpötila n. 700 Celsius astetta.
Mestarit vetivät suojakseen valuvarusteet
ja yhdessä suorittivat varsinaisen valun
muotteihin. Painoa ja kuumuutta oli sen
verran valumassassa, ettei heidän kuntosa-
lille tarvinnut enäämennä sinä iltana. Vala-
misen jälkeen odoteltiin sulan valun
jäähtyvän muoteissaan, minkä jälkeen
muotit purettiin ja valuvalmiit vaakunat
otettiin esiin. Niistä poistettiin koloihin
jäänyt valuhiekka ja valukanavat, sekä pie-
net purseet.

Niitä sitten porukalla hypisteltiin ja
useammalle paikalla olijalle tapahtuma oli
ainutlaatuinen kokemus. Tilaisuus oli jäse-
nille kovin mieluinen ja mielenkiintoinen.
Kaikki valumuotit tuhottiin käytön jäl-
keen, joten se oli sen lorun loppu. Valuta-
pahtuma tallennettiin useiden henkilöiden
kuvaamana, niin vidoille, kuin still- kuvi-
nakin, joita on esillä kerhon sivuilla
www.sua.fi /facebook

Kiitimme, syvää kunnioitusta tuntien Kal-
le Jalavaa ja Eero Niiniä upeasta tilaisuu-
desta.

Tästä tapahtumasta on puhuttu jälkeenpäin
paljon ja juttu jatkuu . . .

Kuin kruununa palkintovaakunoille ja ko-
ko projektille, Urheiluautoilijat Vanajan-
linnassa näyttelyn palkinnot jakoi
voittaj ille, Rallin nelinkertainen Maail-
manmestari Juha Kankkunen. Juha oli
myös tämän vuoden palkintotuomaristos-
sa ja hämmästytti meitä todella laajalla ja
syvällisellä tiedoillaan urheilu- Gt- ja klas-
sikkoautoista.

Juha Kankkuselle ojennettiin, SUAvaaku-
na erikoispalkinto nro 1 .

Kiitokset myös Juhalle ja Eevalle.

Teksti : Timo Luotsi
Kuvat : Osmo Raninen ja Heikki Vainio



Trumppa ja Timo Mäkinen
ekassa rallissaan 1959
suurajoissa.

Tapio ja Iiro Mäkinen
Jyväskylän suurajojen

(historic) 000 autona 2014.
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ESITTELYSSÄ
1995 McLaren F1 GTR

HISTORIA LYHYT OPPIMÄÄ-
RÄ

McLaren julkisti pitkään odote-
tun uutuutensa Monacossa juhlal-
lisin menoin vuonna 1992.
Kiinnostus oli heti valtava. BMW
Motorsportin tilaustyönä suunni-
teltu V12, 6,1 litraa, 627hv, 6-lovinen ti-
laustyöntä suunniteltu manuaalilaatikko,
hiilikuiturunko, keskipaikka kuljettajalle,
11 30kg ja miljoona Puntaa olivat nopeasti
luettuna auton pääspeksit.
Suunnittelun pääteemana oli tehdä siitä
auto, jonka ajamiseen ei väsy. Maailman
paras urheiluauto. Oli pian selvää, että mi-
käli McLaren ei tee tästä tehtaan toimesta
kilpa-autoa, jollaiseksi sitä ei siis alunpe-
rin suunniteltu; joku muu tekisi sen ja sitä
riskiä McLaren ei voinut ottaa.

Gordon Murray – auton pääsuunnittelija
oli suunnitellut F1 katuversion käyttäen
kilpa-autoilussa tuttuja ratkaisuita jo val-
miiksi. Korkea tehopaino suhde, compakti
koko, matala keula aerodynamiikkaa aja-
tellen, hyvin jäykkä vääntöä kestävä run-
ko, jota hiilikuidun käyttö ei ainakaan
huonontaisi yhtään ja se oli myös todella
kevyt, ykkösluokan näkyvyys, kuljettajan
istuinpaikka keskellä autoa, ei avustimia
sotkemaan tuntumaa polkimista tai oh-
jauksesta, siirrettävä pedal box”. Kaikki

nämä tekijät ovat tuttuja kilpa-autoista, ja
F1 katuversiossa nämä olivat jo valmiina
joka edes auttoi paljon kilpa-auton luomis-
ta.

Joten miksi siitä ei voisi rakentaa kilpa-au-
toa? Ray Bellm ja Thomas Bscher lähes-
tyivät McLarenia asian tiimoilta. Aluksi
suhtautuminen oli vähän ”hiljasta”, mutta
asiasta käytiin pitkiä keskusteluita, kunnes
lopulta Herra Ron sanoi Ray Belmille kah-
den keskeissä miittingissä:””Find me 3
customers; we build the cars for you”. Me-
ni pari viikkoa kun Ray soitti Ron:lle ja
asia oli selvä. Aika pian kävi kuitenkin il-
mi, että useampi asiakas olisi kiinnostunut,
joten yhteensä vuonna 1995 valmistui lop-
puenlopuksi 10 F1 GTR:ää BPR GT sar-
jaan, joista 7 nähtiin 1995 Le Mansissa.

1 995 McLaren F1 GTR

Tehtaan linjalta otettiin käsittelyyn katu-
version runko numero #019, josta kehitet-
tiin ensimmäinen GTR kilpaversio. Se sai
runkonumerokseen #01R. Autosta oli tar-

McLaren F1 GTR

#01R ja McLarenin uusin ohjus; P1 GTR
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koitus tehdä testiyksilö, jossa Mclaren tes-
taisi osia ja ajaa pääsiassa testit osien suh-
teen, jotka sitten annetaan hyviksi
todettuna GTC GULF, David Price Racin-
gille sekä BBA ja Giroix Racingille.

Auton ulkonäköön liitettiin muutamia il-
manottoaukkoja mm. takapyörän eteen,
jotka korvasivat katuversion matkatavara-
tilan sekä auton keula sai uuden ilmeen
kahden ison ilmanottoaukon voimin.
Myös auton lokasuojia levennettiin ilma-
nohjain- tyyppisillä pienillä levikkeillä.
Taakse asennettiin iso säädettävä 2 osai-
nen takasiipi. Muita isompia muutoksia ei
tehty, osaksi johtuen ajan vähdyydestä.

Sisusta tehtiin kokonaan uusiksi ja se rii-
suttiin kaikesta turhasta. Joskin koejelau-
dan ”mokka” verhous jätettiin.
Sähköjohto-rele paneeli korvasivat kuljet-
tajan oikean puolen työtilan, matkustajan
penkit poistettiin sekä sisusta purettiin
täysin paljaaksi hiilikuidulle. Turvakaaret
sekä sammutusjärjestelmä tulipalojen va-
ralle asennettiin sääntöjen niin vaatiessa.

Maavaraa laskettiin ja jousitus pultattiin
kiinni runkoon ilman kumityynyjä.
Aerodynamiikkaa parannettiin jo
mainituiden asioiden lisäksi. Tuuli-
tunnelissa riitti kuitenkin yksi päi-
vä. Jarruina olivat edessä
380mm*36mm jarrulevyt. Alku-
kaudesta jarruina olivat teräslevyt,
joiden valmistajana toimi Brembo.
Le Mansiin talleille tarjottiin Car-
bon Industrien tekemiä hiilikuitu-
jarruja. Carbon Industrie toimitti
levyt ja palat ja Brembo jarrusatu-
lat. Hiilikuitu jarrut tulivat mukaan
siis Le Mansista eteenpäin BPR GT

sarjan kisoihin. Takana jarrulevyn koko oli
355mm*36mm. Jarrusatula oli alumiinia
ja se oli 4 mäntäinen molemmissa päissä.
Jarruissa ei ollut tietenkäänABS:iä. Auton
kuivapaino oli 1 050kg.
Ohjauksesta vastasi sama lay out kuin ka-
tuversiossa, 2 kierrosta laidata laitaan il-
man tehostusta. Tosin tästä on vähän
kahdenlaista tietoa olemassa. Oliko ohjaus
todellisuudessa nopeampi, sitä en osaa
varmuudella sanoa.

BMWMOTORSPORT V12 S70/2

Moottorina oli sama BMW mestariteos
kuin F1 katuversiossa - tyyppinimeltään
S70/2.
6,1 litrainen neljällä ketjuvetoisella nok-
ka-akselilla varustettu V12, jossa oli 48
venttiiliä sekä edelleen F1 katuversiosta
tuttu imuventtiilien ajoitus. Moottorin
suhteen jouduittiin myös historialliseen ti-
lanteeseen. F1 katuversion moottorin teho
627hv oli liikaa BPRGT sarjan säännöille;
joten autoon oli asennettava moottorin il-
manoton raj joittimet. Ne olivat kooltaan
39,4mm ja niitä oli katon ilmanotto-aukos-
sa kaksi kappaletta. Ne rajasivat käytettä-

Lisävalot olivat kiinni autossa maaliviivalla
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vän voiman noin 600hv:n tietämille. His-
toria ei oikeen tunne tapauksia, että kertaa
kilpa-auton tehoja pitäisi siis rajoittaa.
Moottorin ohjausjärjestelmä päivitettiin
TAG Heuerin toimesta vastaamaan kilpa-
käyttöä, sekä moottorin jäähdytin niin öl-
jy-kuin kytkin ym. puolelle tehtiin
paremmat jäähdytykset kestämään pitkän
kestävyyskisan rasitukset. Polttoaine jär-
jestelemänä oli kaksi suuntinta per sylinte-
ri.Vaihdelaatikko säilyi 6 lovisena
manuaalina, joskin F1 katuversion tavalli-
nen vaihdelaatikko korvattiin suoraham-
paisella vaihdelaatikolla ja se koteloitiin
alumiinilla.

Le Mansin 1995 voittanut #01R:n mootto-
ri oli kuitenkin sisäisesti muuttumaton. Se
oli tietokoneellisesti päivitetty uudelleen
kilpailukäyttöön; mutta sisuskaluiltaan
moottori oli samamikä löytyy jokaisen ka-
tu F1 :sen penkkien takaa.
Gordon Murray kertoo Goodwoodin
Members Meetingin ohjelma oppaassa
historian kulusta näin:
”Katuversion kehityksen aikana Paul
Rosche pisti moottorin 500 tunnin rasitus-
testiin. Testin jälkeen ei ollut mitään on-
gelmia joten hän ajoi vielä toiset 500 tuntia

testipenkkissä ja silti moottori ei osoittanut
mitään heikkouden merkkejä.”

GTR RACING RECORD 1995

1995 Le Mans oli McLareneille historialli-
nen.7 autoa lähti matkaan, 5 tuli maaliin si-
joituksin 1 ,3,4,5,1 3 sekä GT1 luokan 1 ,2,3
ja 4 sija menivät McLareneille.
Suoritus jäi historiaan debyyttinä jollaista
ei nähdä enää koskaan. Le Mansia ei
myöskään tulla koskaan enää voittamaan
GT luokan autolla, joka perustuu hyvin
vahvasti katulailliseen versioon. Huoli-
matta siitä, että kilpailu oli historian lyhyin
kilometrein mitattuna johtuen onnetto-
muuksista sekä sateesta; se ei vähennä
GTR:n voiton arvoa millään tavoin.
BPRGT sarjan tiimi mestaruus meni myös
McLarneille.

HINNAT TÄNÄÄN

1995 on legendaarinen vuosiluku mitä
GTRiin tulee. Ne yksilöt jotka Le Mansin
tulivat maaliin ovat varmasti halutuimpia
sekä arvokkaampia. Etenkin, jos autossa
on edelleen jäljellä tai uudelleen laitettuna
1995 Le Mansin kilpailussa nähty väritys.

Joskin poikkeuksiakin on, #03R kes-
keytti tuon kilpailun, mutta 1996
vuonna suoritui maaliin, joten on jo-
kaisen omassa arvomaailmassa
kumpi väritys autossa on arvok-
kaampi historialliselta arvoltaan.
1 995 GTR:iä ei ole viime aikoina
kamalasti myyty, mutta hintatasol-
taan tietyt yksilöt ovat yli 1 0M luke-
missa.

#01R ja taustalla "Harrods" #06R
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FULL STORY OF
LE MANS WINNER CAR - #01R

Ensimmäinen McLaren F1 GTR
näkipäivän valon joulukuussa
1994, joka siis modifioitiin katuau-
ton rungosta #019. Auto sai ylleen
hopea-oranssi värityksen kun se
esiteltiin Medialle tammikuussa
1995. Ensimmäiset kierrokset Sil-
verstonessa ajettiin tammikuun lo-
pussa. Kuljettajana toimi silloni
John Nielsen.

Huhuja siitä, että McLarenin asiakastallit
haluaisivat viedä GTR:t Le Mansiin alkoi
olla paljon liikkeellä BPR GT sarjan kau-
den alettua. Lopulta McLarenin oli pakko
hyväksyä faktat ja tehdä autoihin modifi-
kaatioita pitkää 24 tunnin kilpailua varten.
Ja sitten mukaan astui muuan Japanilainen
yritys.

#01R – PAUL LAZANTE – UENO CLI-
NIC - LE MANS

Ennen Le Mansia Ron Dennistä lähestyi
McLarenin Japanilainen agentti Minoru
Yasukawa, joka oli saanut toimeksi annon
Japanilaiselta liikemieheltä nimeltä Mota-
kazu Sayama. Hänen yrityksensä – Ko-
kusai Kaikatsu Ltd oli Japanilainen
sairaaloihin erikoistunut yritys. Herra
Sayama oli henkeen ja vereen McLaren
friikki, joka näki hyvin mielellään yhden
McLarenin tulevassa Le Mansissa kyljes-
sään hänen yrityksensä nimi.

McLaren otti yhteyttä kaikkiin asiakastii-
meihin asian tiimoilta ja tarjosivat 50 000£
Puntaa korvaukseksi mutta tiimit eivät ol-

leet kiinnostuneita ja kun kaikkiin oli jo
myyty sponsoritarra paikat täyteen ja sopi-
van isoa paikkaa ei ollut enää jäljellä. Her-
ra Sayama oli hyvin innokas tästä
huolimatta ja olemaan valmis kustanta-
maan omaan laskuunsa yhden auton ajat-
tamisen Le Mansissa. Nyt puhuttiin
pyöreästi noin 250 000 Britti Punnasta.
Ron Dennis kumppaneineen harkitsi asiaa
tovin. Lopulta tehtiin päätös; ”miksemme
voisi ajattaa yhtä extra autoa Le Mansis-
sa?” Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi kehitys-
työssä käytetyn #01R:n päivittäminen eli
auton rakentaminen kisa trimmiin. Hän
pyysi pitkäaikaista ystäväänsä Paul
Lazantea vetämään tiimiä ja auto tultaisiin
maalamaan kokonaisuudessaan Herra
Sayaman Ueno Clinic yrityksen väreihin.
Aikaa Le Mans:iin oli tässä vaiheessa vain
reilu 6 viikkoa, joten aikaa oli vähän. Ja oli
vielä yksi pieni lisä; Paul ei ollut koskaan
ollut Le Mansissa.

Kuljettaj iksi Mr. Sayama halusi Japinalai-
sen kuljettajan yhdeksi auton kuljettaj ista.
Tehtävään valikoitui Masanori Sekiya, jo-
ka mm. meni muuten aikoinaan naimisiin
Le Mansin kylässä. . . . . !
McLaren hoiti muiden kuljettaj ien hankin-

Allekirjoittaneen unelmat kävivät toteen!
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nat ja kokenut kaksinkertainen Le
Mans voittaja Yannic Dalmas sekä
Benettonilla rajusta testionnetto-
muudesta toipunut Jyrki-Järvilehto
saivat paikan auton kuljettaj ina.

Vaikka on aivan sama, millä lähtö-
ruudulla lähdet Le Mansin kaltai-
seen kisaan; kaikkien yllätykseksi;
tämä musta Ueno Clinic #59 nume-
roinen McLaren oli aika-ajojen no-
pein McLaren. Kun muut tallit
olivat ajaneet BPR GT sarjassa; oli
tulos sitäkin yllätyksellisempi. Kai-
ken takana oli Suomen JJ Lehto, joka kel-
lotti kolmikosta nopeimman ajan, joka
riitti GT1 luokassa neljäneen lähtöruutuun
ja kokonaiskilpailussa sijalle 9.

BEFORE THE RACE.. . . .

Ennen kisaa oli tullut ilmi muutamia "jut-
tuja", jotka vaativat tiimiltä lisätöitä.
Mm.JJ Lehto ajoi sen verran reippaasti
kanttareiden yli; että autoon piti vaihtaa
eturipustuksen osia vääntyneiden tilalle.
Ne muuten lennätettiin McLarenin teh-
taalta paikan päälle ennätysvauhdilla.
Toinen; vähän isompi ongelma oli mootto-
ri. Moottori oli hetkellisesti ottanut sen
9000rpm:ää jossain vaiheessa ja BMW:n
porukka oli sitä mieltä, että "that's not
good thing". Paikalla oli varamoottori;
mutta sen käyttämiseen tarvittiin itse Ron
Denniksen lupa. Onneksi lupa saatiin ja
talli työskenteli moottorinvaihdon kanssa
pitkän yön jonnekin aamu kahteen. Tiimil-
lä oli niin sanotusti kiire saada auto traile-
riin shake-downia varten läheiselle
suoranpätkälle. Mukaan pyydettiin paria
humalaista katsojaa! ! ! ! työntämään autoa
ja matkaan päästiin onneksi yön tunteina.

Jotta asiat eivät olisi olleet niin helppoja;
mukaan astui aamun warm up:n jälkeen
uusi ongelma. Dalmas ja Sekiya sanoivat
lämmittelyn jälkeen vaihdelaatikossa ole-
van jotain outoa 3. ja 4. vaihteiden välissä
; "there is an issue third and fourth gears
including down shifts.". JJ sitä vastoin ei
ollut huomannut koko asiaa.
Vaiheikkaan keskustelun jälkeen vaihde-
laatikosta vastaavan henkilön kanssa hän
suostui avaamaan laatikon vielä ennen kil-
pailua. Sieltä löytyi kuin löytyikin 2 isom-
paa vikaa, jotka olisivat tarkoittaneet
vaihdelaatikon vaihtoa reilun tunnin aja-
misen jälkeen. Kilpailussa vaihdelaatikko
ongelmat kiusasivat kaikkia McLaren tii-
mejä. Onneksi Paul Lazanten talli keksi
WD-40sen. Sitä ruiskutettiin tiettyihin
paikkoihin aina kun auto oli varikolla ja
talli säästyi kokonaan vaihdelaatikko on-
gelmilta, jotka nimenomaan tulivat esille
vaihteen valitsin mekanismissa. Vaihteita
ei siis saatu päälle, ns. gear selection prob-
lem. WD-40 korjasi tämän asian. Onneksi!

. .AND THEN THE 24H RACE!

Paul kertoo McLaren Le Mans Memories
sarjan neljännessä osassa:

State ofArt - BMWMotorsport V12 S70/2
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"Ennen kilpailua istuin alas kuljettaj ien
kanssa ja se mitä kerroin heille oli ehkä vä-
hän jopa outoa. Sanoin, että emme ole tääl-
lä kilpailemassa, olemme täällä etsimässä
sopivaa vauhtia, sopivia kierrosaikoja,
säästäen autoa ja katsotaan mihin se riit-
tää".
Talli lähti kilpailuun siis varovasti, taktiik-
kana oli ajaa rauhallisesti, provosoitumat-
ta muista edellä ajavista, mutta pitää
tasaista varmaa vauhtia autoa säästäen. Se
alkoi tuottaa tulosta kilpailun edetessä, jo-
ta säesti aika pian kilpailun alun jälkeen al-
kanut sade. Sade kesti läpi yön.

Avain kärkitaisteluun oli JJ Lehdon käsit-
tämätön suoritus yön tunteina. Sateessa,
pimeällä parhaimmillaan lähes 30 sekunt-
tia kovempia kierrosaikoja ajanut Suoma-
lainen pystyi nostamaan autokunnan
toiseksi ja taistelemaan tosissaan kilpailun
voitosta. Kilpailua oli jäljellä vielä reilusti
sunnuntaina kun nähtiin kilpailua johta-
neen Harrodsin #06R:n ja #01R välinen
kaksintaistelu ja sillon Ueno Clinic #59
siirtyi ensimmäisen kerran kilpailun joh-
toon JJ:n tehdessä ohituksen kostealla ra-
dalla ensimmäiseen Mulsanen suoran
shikanin jarrutukseen. Muutamaa tuntia

ennen ruutulippua taistelu oli kovaa. Har-
rods #06R ja #01R Ueno Clinic suhteelli-
sen lähellä toisiaan. Kunnes Harrodsin
#06R tuli varikolle. Onglemia oli saada
vaihteita päälle, joten se joutui luovutta-
maan silloin johtopaikan sekä toisen sijan
kilpailussa.

THE RACE WINNER - #01R!

Musta #01R; numerolla #59 ollut extra au-
tona kilpailuun mukaan otettu McLaren
pystyi kun pystyikin pitämään raivoisasti
sitä takaa ajanen Prototyyppi Porschen ta-
kanaan ja ylitti maaliviivan kilpailun voit-
tajana. Paperilla katsottuna, sen ei
todellakaan olisi pitänyt voittaa. GULFja
David Price Racingin Harrods-West autot
olivat vahempia, tiimeineen ja valmistau-
tumisineen.
Saati tiukat prototyypit, jotka olivat pape-
rilla nopeampia kuin GT1 luokan autot.

Kukaan ei voinut oikein uskoa sitä todek-
si. McLaren oli voittanut Le Mansin autol-
la, joka otettiin muiden tallien lisäksi
kisaan mukaan reilu 6 viikkoa ennen kil-
pailua. Sitä ei meinannut uskoa edes Gor-
don Murray saati tallin muu henkilökunta.

GT luokan autolla, joka muutettiin
katuversiosta kisaversioksi päivän
tuulitunnelityöllä sekä hyvin pienin
muutoksin kaikenkaikkiaan. Peri-
aatteessa; sen olisi voinut ajaa Le
Mansista suoraan Wokingiin.

MISSÄ #01R ON TÄNÄÄN?

Historiallisen Le Mansin voiton jäl-
keen auto jäi McLarenille luonnolli-
sesti ja se nähtiin mm. saman

Auton kuljettajat
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vuoden Goodwoodin
Festival Of Speedillä kil-
pailuväreissä, vielä kil-
pailun pölyt ja jäljet
maalipinnassaan, joka oli
McLarenin tavoitekin.
Yksityiskohtana autossa
oli edelleen kilpailussa
käytetty ratti, jossa ei ol-
lut ratin yläkehää ollen-
kaan.

Pian Goodwoodin jäl-
keen McLaren korvasi
auton kilpailussa olleen
ratin normaalilla pyöreäl-

lä muissa GTR:ssä nähdyllä ratilla. Alkuperäinen kilpailussa käytetty ratti sai kaikkien
kolmen kuljettajan nimikirjoitukset ja on tälläkin hetkellä McLarenin omistuksessa.

Nykyään #01R on edelleen 1995 Le Mansin kilpailun väreissä McLarenin omistukses-
sa ja näytillä McLarenin Teknologia Centerissä. Autossa on mm.ilmeisesti tai ainakin
oli ennen Le Mansia 2015 alkuperäinen polttoaine tankki sekä moottori on sama, jolla
kilpailuun lähdettiin. Keulassa nähtävät lisävalot olivat autossa kiinni maaliviivan yli-
tettäessä.
Vielä Members Meetingissä oli aikalailla faktaa se, ettei autolla tultaisi enää koskaan
ajamaan sen historiallisen arvon vuoksi. Mutta niin siinä vaan nyt kävi, että auto näh-
tiin radalla ja sillä ajettiin Le Mansin 1995 Le Mansin 20 vuotis voiton juhlavuoden
kunniaksi.

OMAT SANAT

#01R on auto, joka teki McLaren F1 GTR:stä Legendan. Ilman sitä, F1 McLarenin ar-
votus ei olisi maailmalla sitä luokkaa mitä se on viime vuosina ollut. Huolimatta BPR
GT sarjan mestaruuksista.

Itselleni 20 vuoden unelma toteutui 73:ssa Goodwoodin Members Meetingissä. Muis-
tan vieläkin sen tunteen, kun ensimmäisen kerran auton näin metrin päästä omin silmin.
Pitkä, tuskainen odotus takana ja siinä se sitten oli. Myöhemmin lauantaina kiitos
McLarenin ystävällisen henkilökunnan; löysin itseni auton ratin takaa istumasta. Het-
ki, jota en uskonut ikinä kokevani.

Goodwood muutenkin oli Jackpot, 1 6 GTRää 28:sta valmistetusta olivat paikalla. Iso-

#01R:n kilpailuväritykset. Maalaukset on tehnyt isäni Olavi
Aaltonen ja ne on tehty öljyväreillä.

Oikealla "the very first laps in Silverstone" ja vasemmalla "Le
Mans pre-qualifying" sekä pienoismalli on UTModelsin
kilpailu/aika-ajoväreissä oleva malli.
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ja haaveita toteutui ja kolmeen pääsin istumaan enemmän ja vähemmän tuurilla. Enem-
pää ei voi oikeastaan pyytää.

Goodwood – Jossa kaikki on mahdollista!

Blogi sivuiltani voi lukea kaikkien näiden F1 GTRien historiat kuvien kera. Ja on sielä
paljon muutakin.. . ja tulossa.
http://samiaal.kuvat.fi/kuvat/McLaren+F1+GTR/

LÄHTEET:
Drivin Ambition Kirja – The Story ofMcLaren F1
1995 Le Mans Yearbook
Racecar Engineering Vol 6, numero 1 1996
Vauhdin Maailma numero 7 1995
EVO Magazine ISSUE 145
McLaren Le Mans Memories sarja Youtubessa
73rd Goodwood Members Meeting ohjelma opas.
Daily Sporstcarin haastattelu 6.8.2014 Internet

Kiitos myös Arttu Toivoselle käännöstyöstä teknisen sanaston osalta.
I also want to thank you ”Peloton 25” for cooperation and finding the history ofGTR's.

Sami Aaltonen
www.samiaal.kuvat.fi

Kuljettajan paikalla kaikki on kohdallaan.
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SUAn LOPPUVUODEN TAPAHTUMAT

1 6.11 Pe AUTOVERKKOKAUPPA.COM

Tilaisuus alkaa klo 1 8.00

Osoite : Päiväläisentie 1 -6, 00390 Helsinki (Konala)

Vierai lu uuden LOTUKSEN maahantuojan ti loissa.

Tutustumme yrityksen toimintaan ja uusiin Lotuksen

ELISE, EXIGE ja EVORA malleihin.

I lmottautumiset timo. luotsi@gmail .com

27.11 Pe THE MATCHBOX ROCK`N ROLL XMAS BARBEQUE

201 5 SHOW & DINNER

STORYVILLE, MUSEOKATU 8, 001 00 HELSINKI

Luvassa todella hyvää musaa, mahtavassa seurassa.

Dinner, Texas Barbeque klo 21 .00 alkaen

Liput; show & dinner paketti 50 € / hlö.

Meil le on varattu 20 lippua ja 20 hengen pöytä.

Esiintyminen alkaa 23.00

Sitovat l ippuvaraukset timo. luotsi@gmail .com

1 0.1 2 To SUA KARTING MESTARUUS KISAT

Perinteiset kerhon mestaruuskisat ja merisel itykset . . .

VM KARTING CENTER, Myllykyläntie 3, 01 760 Vantaa

Kerho maksaa varsinaisen kilpai lun.

Osall istujat maksavat itse aika-ajot 20 € / hlö.

VM Kartin Clubin jäsenet maksavat aika-ajot 1 5 € / hlö.

Sitovat i lmottautumiset jani.hottola@gmail .com

Tapahtumakalenteri






