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Tätä tekstiä kirjoitettaessa olemmme juuri siirtyneet talvirengaskauteen ja
nyt lienee jo suurin osa kesäautoista talvisäilytyksessä. Talvisäilytysaikaan

saattaa joillakin tulla katko, koska SUA on järjestämässä urheiluautojen tal-

viajotapahtumaa helmikuussa 2015 Vanajanlinnan lähelle. Toiveissa olisi siis

saada kunnon talvikelit kestävä jäärata ja ajankohta lienee noille toiveille pa-

ras mahdollinen. Tapahtumasta tulee lisää infoa vuoden viimeisessä lehdessä

ja SUA:n netissä. Moni on ollut tästä kiinnostunut joten pysy kuulolla miten

asia etenee.. .

Vuosi lähestyy pikavauhtia loppuaan, mutta vielä olisi mahdollisuus saada

oma tarina julkaistua seuraavaan lehteen. Jos sinulla on sopiva tarina kerrotta-

vana muille jäsenille niin laita tulemaan allekirjoittaneelle. Juttusi voi käsitel-

lä vaikka kokemuksia kuluneen vuoden SUA:n tapahtumista tai sitten ihan

jotain muuta kiinnostavaa kuten esim. Timon "Ilmastonmysteeri"-juttu tässä

lehdessä.

Hyvää Joulua kaikille lukijoille.

Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan palsta

Syksy on pitkällä, sillä pikkujoulut ovat ovella. Voi jo miettiä miten laittaa
autonsa pilttuuseen ja hiukan kauroja eteen, että selviää talvesta. Säät ovat ol-

leet mielenkiintoisia, sillä näin pitkälle ei lumettomia aikoja usein ole pidel-

lyt. Naapurikin yritti sinnitellä kesärenkailla viimeiseen asti, mutta huhki

ensilumen seassa talvikurrat autonsa alle – lumen häipyessä melkein päivässä.

Näyttää ilmastonmuutos vaikuttavan, huomaakohan viranomainen saman,

vaihtaessaan talviajonopeudet liikennemerkkeihin?

Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa tapahtuma veti runsaasti väkeä ja joka vuosi

määrä on kasvanut. Tilaisuus on noteerattu jo laajemmaltikin, eli muutamassa

vuodessa näyttävyys ja kuultavuus ovat nousseet huimasti. Ottaen huomioon

kerhomme iän aikamoinen suoritus – toisaalta taustavoimat eivät ole olleet

untuvikkoja, kannukset on hankittu jo aiemmin. Kiitos siitä kaikille niille jot-

ka olette auttaneet tapahtumien järjestämisessä! Kaikille, jotka vain pääsette

mukaan, riittää varmasti hommia, jatkossa lisääntyvässä määrin.

Talvitapahtuma on seuraavana vuorossa. Paikka on Vanajanlinnan läheisyy-

dessä, mutta ensimmäistä kertaa järjestettynä osallistujamäärä ei mahdollisesti

vielä päätä huimaa – ellet sinä hyvä lukija tuo kaikkia ystäviäsi mukaan. Kan-

nattaa miettiä viettääkö illan autoaan tallissa laittaen vai ilmestyykö paikalle,

kirpeään pakkassäähän nauttimaan autoilusta Vanajanlinnaan. Saattaa olla

mykistävä, uusi kokemus.

Kesää kohden on sitten Lahden näyttelyä, Kakskertaa ja viimein Vanajanlin-

nan neljäs näyttely. Puhumattakaan monista, kerhon omista, hiukan pienem-

mistä tapahtumista.

Leppoisaa joulun odotusta!

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa 2014

Kolmas kerta toden sa-

noo. Tänä vuonna kävijöitä

oli yli 6000, ja viereiselle

niitylle oli parkkeerattuna

yli 420 vieraan autoja klo

14, paikalle saapuneiden

337 näyttelyauton lisäksi.

Autot ja vieraat vaihtuivat

tiuhaan tahtiin, mutta me-

noa ja iloisia ilmeitä se ei

haitannut. Suomen Urhei-

luautoilijoiden (Finnish

Sports Car Drivers ry) jär-

jestämä kolmas ”Urhei-

luautoilijat Vanajanlinnassa”

tapahtuma kasvoi viime vuoden kävijämäärästä entisestään.

Illallisgaalaan osallistuvat saapuivat edellisenä päivänä kokoontumisajon

merkeissä Vanajanlinnaan. Vanhojen urheiluautojen letka lähti liikkeelle Es-

poon Bembölen kahvituvalta lauantaiaamuna ja kokosi matkan varrelta muita

mukaansa. Peränpitäjä jäi liikennevaloissa jälkeen, mutta muun porukan seu-

raaminen oli helppoa, jos vain huomasi katsoa autojen takaikkunoissa päily-

vien lasten ilmeitä – vekarat tuntuivat innoissaan katselevan urheilulautojen

perään ja nenä-lasissa-merkkejä seuraten sai nopeasti muut kiinni. Iltagaala

lauantaina osui Venetsiajuhlan aikaan, eli elokuun viimeisen viikonlopun ilo-

tulitusjuhlaan. Toisaalta sisätiloissa juhlahumu nostatti yli 60 vieraan odotuk-

sia sunnuntain autonäyttelyyn ja sisälle ajettujen 30-luvun autokaunottarien

ympärillä riitti keskusteltavaa.

Linnan historiallista puutarhaa ei voitu tänä vuonna käyttää, sillä kastunut

ruohikko ei ollut aivan otollinen autoille. Englantilaislinnojen omistajat kerto-

vat, että hyvän nurmikon kasvattamiseen menee 400 vuotta, olisi ollut sääli

Urheiluautoilijat
Vanajanlinnassa 2014

Porukkaa kiitettävästi liikkeellä. . .
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pilata upeaa vihreyttä.

Aarteenmetsästys sai

useamman osallistujan kuin

viime vuonna, korunäyttely

keräsi kirjastoon – entiseen

takkahuoneeseen – paljon

kävijöitä ja Commodore 64

kerhon pelihuoneeseen siir-

tyi innokkaita pelaajia. Jot-

kut kävivät etsimässä Vana-

janlinnan kummitusta, talon

emäntää, tutustumiskierrok-

sella. Lahden Muotoiluins-

tituutin kangaspintainen

mäkiauto keräsi ihmettelijöitä – onneksi opettajansa ja liuta opiskelijoita oli

täydentämässä tiedonjanoisten kysymyksiä. Puolipilvinen sää suosi ja aurin-

kokin pilkisteli muutamia kertoja. Lehtikuja täyttyi ääriään myöten autoista ja

vieraista.

Tänä vuonna juhlistettiin Maserati 1 00v, Mustang 50v, Pontic GTO 50v ja

Miata 25v sankareita, asiaankuuluvin palkinnoin ja seremonioin. Mustangeis-

ta oli esimerkiksi paikalla Shelbyjä, Saleen ja Pontiaceista viisi avo-GTO:ta.

Seinäleijonien voittajat

saivat Prestan auton-

hoitotuotteita ja Vana-

janlinnan lahjakortteja.

Mustangeista palkittiin

Shelby GT 500 ´66 ja

Maserateista Quattro-

porte I sekä Mazda

Miatoista parhaana pi-

dettiin Miata Gen I.

Klassikkosarjan autois-

ta palkittiin Dodge Co-

ronet 500, Ford Thun-

derbird Convertible ´66 Hienoa Maserati kalustoa. . .

Mustang rivistö linnan sisäpihalla. . .
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ja Mercedes 280 SE 3.5. Gran

Turismo (GT) luokassa palkit-

tiin Pontiac GTO Convertible

´69, Jensen Interceptor ja TVR

Cerbera. Urheiluautoluokan

palkitut olivat Ford Roadster

´34, Peugeot 205 T 16 ja

Porsche 911 RSR Rothams tri-

buutti. SUAkelin hieno auto –

Best of the show -auton kierto-

palkinnon vei tänä vuonna

Skoda Popular Roadster ´39,

yksi 1 8 valmistetusta. Sama

auto valittiin myös Vanajanlin-

nan valinta palkinnon saajaksi.

Urheiluautoilijat Vanajanlin-

nassa tapahtuma alkoi sunnun-

taina klo 11 ja päättyi kello 16,

jonka jälkeen Hämeenlinna-

Helsinki välillä kulki toistasataa

urheiluautoa; ihmisten päiden

kääntyessä syntyi hidastuksia,

kiihdytyksiä, peukutuksia ja

vastaavia liikennettä hidastavia

irrationaalisia toimia kanssa-

kulkijoissa. Kiittää on pakko

hauskaa radiokuuluttajaa, joka

varoitti edellä esitetyllä tavalla

syntyneestä tilanteesta.

Teksti: Jarmo Heinonen

Kuvat: Osmo Raninen

Jensen Interceptor

Mazda Miatoja. . .

Urheilumäkiauto?
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Tapahtumakalenteri



10

ILMASTOMYSTEERI

1960 luvulla alettiin havaita ilmastossa ja ympäristössä oleellisia muutoksia
ja erilaisia ihmisen terveydelle haitallisia aineita. Osa johtui liikenteestä ja osa

rakennusten lämmittämisestä, mutta teollisuuden jätevesi- ja ilmastopäästöt

alkoivat herätellä kysymyksiä. Tämä vahvistui eräillä voimakkaasti teollistu-

neilla alueilla havaittujen ihmisten runsaiden sairastumisten vuoksi. Nykyisin

tätä toimintaa edustaa Suomessa, Talvivaara, joka on saanut vuosia puuhastel-

la ihan millaisia ympäristörikoksia tahansa, viranomaisten seuratessa sivusta

katseellaan. Tosin tämä on toistaiseksi lepotilassa, katsotaan ja hämmästytään

miten hommat jatkuvat. Toki tiedän kyllä ketkä maksavat ympäristövahinko-

jen korjaukset ja siivoukset.

EI VASTUUTA - PÄÄTETÄÄN JOTAIN VAAN

Pitkään on taitettu peistä ilmaston tilasta ja kasvihuonepäästöistä ympäri maa-

ilmaa koskien eri liikennemuotoja, energiamuotoja, rakennusten lämmitys-

muotoja ja korjausrakentamista. EU sanelee jäsenmailleen erilaisia direk-

tiivejä, Euroopan neuvoston päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Näitä liturgioita

eri valtiot noudattavat hyvin eri lailla tosiasiassa ilmaston laatuun vaikuttavat

monet, monet muutkin aineet, ei pelkästään kasvihuonekaasut todellisuus on

kuitenkin aivan eri asia, kuin mitä asiaa tuntemattomat poliittiset päättäjät

päättävät. Näidenkin surkuhupaisten päätöksien laskut maksaa kuitenkin vii-

me kädessä kuluttaja ja kansalainen. Eikä kaikki selviä pelkästään rahalla.

Päättäj illä ei tunnetusti ole mitään vastuita tekemistään päätöksistään, miksi?

Päätökset eivät perustu todellisiin päästöihin vaan poliitikkojen epämääräisillä

perusteilla päättämiin raja-arvoihin.

AUTOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖISTÄ

Ensin vertailtiin bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen pakokaasupäästöjä toi-

siinsa, sitten leikkiin tuli erilaiset hybridit, sähköautot ja kaasukäyttöiset au-

tot. Ja näin oli ison keitoksen ainekset valmiina. Tähän lisätään vielä eri

käyttömuotojen loppaajat ja muut haihattelijat on sotku valmis. Pitkään on eri

Ilmastomysteeri
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tiedotusvälineissä esitetty kannanottoja milloin minkäkin tyyppisen polttoai-

neen hyväksi, vaihtaen teemaa tarvittaessa, näin asiat vellovat mediassa. Tämä

on ajan hukkaa ja hölmöläisten hommaa. Päättäjät ovat sopineet erilaisia ker-

toimia yms. millä eri polttoaineita käyttävien autojen pakokaasupäästöjä yrite-

tään mitallistaa samanlaisiksi ja vertailla, sekä verottaa niitä. Joillekin

polttoaineille annetaan perusteettomasti parempi "ympäristökohtelu", kun toi-

sille polttoaineille, miksi? Kenelle näistä päätöksistä on hyötyä ja millaista?

Päättäjät ovat pääsääntöisesti jämähtäneet kaikkivoipaan hiilidioksidiin

(CO2), joka on ohjannut autojen pakopäästöihin liittyviä päätöksiä ja mää-

räyksiä. Onhan kevyemmillä painotuksilla huomioitu typenoksidit (NOx),

hiukkaspäästöt (PM), hiilimonoksidi (CO) ja hiilivety (HC). Päättäjät ja il-

mastoihmiset tuntuvat yhteistuumin sulkeneet muut pakokaasujen haitalliset

aineet, jopa CO2:sta vaarallisemmat aineet kokonaan pois. Olisi aika ottaa ai-

kalisä ja päättäj ien hankkia ihan oikeata tietoa.

MITÄ MUUTA PUTKESTATULEE?

Tämä kysymys ei ole pälkähtänyt päättäj ien päähän tai sitten se on liian vai-

kea asia heille. On sanomattakin selvää, kun poltetaan millaisella masiinalla

tahansa ns. fossiilisia polttoaineita siitä syntyy myrkyllisiä päästöjä. Nämä on-

gelmat johtuvat polttoaineista ja moottoreiden toimintatavasta/ominaisuuksis-

ta. Eri polttoaineita käyttävillä autoilla on siis erilaiset haitallisten, jopa

myrkyllisten aineiden päästöt. Bensiinikäyttöisillä autoilla suurimpana ilmas-

to- ympäristö- ja terveyshaittana on hiilidioksidi (CO2), joka kuuluu kasvi-

huonekaasuihin. Dieselkäyttöisillä autoilla vastaavasti suurimpina ilmasto-,

ympäristö- ja terveyshaittana ovat typenoksidit (NOx) ja salakavalat karsino-

geenit. Kuten tunnettua typenoksidit lisäävät mm. vesistöjen rehevöitymistä.

Pitäisin kuitenkin karsinogeeneja kaikista edellä mainituista haitta-aineista

vaarallisimpina, sillä ne on todettu aiheuttavan hengitysteiden sairauksia, sy-

dänsairauksia, erilaisia syöpäsairauksia ja keskenmenoja yms. Eräänä ongel-

mana on em. kaasujen rasvaliukoisuus ja niiden pieni partikkelikoko, joten ne

pääsevät hengitysteiden kautta keuhkoihin, josta ne kulkeutuvat verenkiertoon

ja sitä kautta elimistöön. Siinä missä hiilidioksidi vaikuttaa varsinaisesti il-

mastoon, karsinogeenit vaikuttavat suoraan ihmisiin. Näiden lisäksi putkesta

tulee paljon muitakin haitallisia aineita, joista ei puhuta mitään.

MITÄ PITÄISI TEHDÄ?

Tässä alustavaa starttilistaa toimenpiteiksi.
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Jatkuvan poliittisen väännön sijasta tulisi selvittää asia perusteellisesti. Ihan

ensimmäisenä kehittää tarvittavat paremmat mittalaitteet, jotka voidaan kyt-

keä mm. alkuaineanalysaattoriin ja selvittää mitä kaikkea pakoputkesta tulee.

Mittaukset tulisi suorittaa autoilla oikeasti ajettaessa, erilaisissa olosuhteissa

ja erilaisilla kuormilla. Pakokaasujen kertymiä ja keskeisiä arvoja tulisi analy-

soida tarkasti ja selvittää minkälaisia mahdollisia konsentraatteja ne keske-

nään tekevät, sekä mitä tapahtuu niiden sekoittuessa ilmaan. Myös

polttoaineilla tulisi tehdä vastaavia tutkimuksia, alkaen raakaöljyn laadusta,

sen loppujalostukseen asti. Edellä mainitut seikat tulisi huomioida ja optimoi-

da uusia moottoreita suunniteltaessa. Moottoreita on viime vuosina kehitetty

merkittävästi ja niiden hyötysuhdetta on parannettu, johon merkittävästi vai-

kuttavat ahtimien/turbojen/kompressorien käytön lisääntyminen bensiinimoot-

toreissakin. Autojen elektroniikan edelleen kehittyessä sen tulisi osata

huomioida ja ohjata moottorin toimintaa huomioiden polttoaineen ominaisuu-

det yms. Katalysaattoreilla ja erilaisilla suodattimilla hoidetaan sitten haitallis-

ten aineiden keräys talteen tai niiden poistaminen. Katalysaattoreiden ja

suodattimien kehitys tulisi seurata edellä mainittujen kokonaisuuksien kehi-

tystä. Pakokaasumittaukset tulisi tehdä kaikille uusille autoille, tyyppihyväk-

synnän yhteydessä, eikä tyydytä mihinkään laskennalliseen arvoon. Nämä

toimenpiteet osaltaan varmasti vaikuttaisivat polttoainekulutukseen. Tätä run-

sas pari vuotta sitten ehdotin Ympäristöministeriölle, josta tomera tarkastaja-

täti kertoi, ettei kaikkia autojen pakokaasujen aineita voida tunnistaa. Hei

haloo! ! ! VTT ja kumppanit ovat tehneet jo vuosikymmeniä todella loistavia

mittalaitteita mm. avaruusluotaimiin, joten uskon vakaasti Suomesta löytyvän

tietotaitoa tämän artikkelin mittalaitteiden kehittämiseen.

PÄÄSTÖJEN YLITYKSET

Tässä ilmastoriehassa normipäästöjen ylityksistä mm. teollisuus selviää osta-

malla lisää päästöoikeuksia, siis rahalla saa armahduksen. Ja taas ollaan il-

mastoystävällisiä. Kuitenkin EU:n puuhaama päästöpörssi oli torso jo

syntyessään, joka ylikuumeni kuten USA:n asuntobuumikin. Kas kun eivät

hiffanneet laittaa autojen päästövaatimuksia todella nolla linjalle ja sitten pa-

kottaneet autoilijat ostamaan päästöoikeuksia.

LAITON TAI KATSASTAMATON?

Mielenkiintoinen tilanne on tullut dieselautojen typenoksidipäästöistä Euro5-

standardin mukaan dieseleiden typenoksidipäästöt (NOx) saavat olla korkein-
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taan 180 mg/km ja hiilivetyjen 230 mg/km. International Council of Clean

Transportation, ICCT tekemien mittausten mukaan uusimpien käytössä ole-

vien diesel autojen typenoksidipäästöt ovat 560 mg/km. Päästöt ovat yli kol-

minkertaiset Euro5 - standardiin verrattuna. Edellä mainitun mukaan tuli

mieleen kysymys onko ko. päästöillä liikenteessä oleva auto laiton tai ns. kat-

sastamaton? Samoin heräsi jatkokysymys, onko samanlaista ongelmaa myös

uusimmissa bensakäyttöisissä autoissa hiilidioksidin (CO2) kanssa? Uusia au-

toja ei tarvitse uutena katsastaa, määräaikainen katsastus on suoritettava kol-

men vuoden kuluttua uuden auton käyttöönottopäivästä. Uuden auton päästöt

on mainittu vaatimustenmukaisuustodistuksessa (CoC-todistus), johon siis

luotetaan. Arvaa vain, kuka on vastuussa jos uusi auto ei täytä CoC-todistuk-

sen ja Euro- standardien vaatimuksia ja ylittää päästöarvot.

Taannoin duunikaverilleni kävi vanhanaikaisesti, auto loi katsastettu neljä

kuukautta aikaisemmin ja päästöt olivat OK. Mökille mennessään joutui ratsi-

aan, jota piti Poliisi ja katsastusmiehet, jossa mittasivat CO2:n arvot ja ne oli-

vat 28 mg/km yli normin. Tällöin Poliisi ja katsastusmies kilpaa totesivat

auton olevan katsastamaton. Meinasivat repiä kilvet irti saman tien. Neuvotte-

lun jälkeen, kaveri sai sakot ja viikon aikaa laittaa auto asianmukaiseen kun-

toon.

MITEN KÄY SYKSYLLÄ ?

Dieselien osalta 01 .09.2015 voimaan astuva Euro6 - standardi, määrittelee ty-

penoksidipäästöiksi 80 mg/km ja hiilivetyjen (HC) 170 mg/km. Mielenkiintoi-

seksi menee, miten käy jos todetaan ettei uudet autot täytä standardin

vaatimuksia. Saavutetaanko lisäaineellisella pakokaasujen jälkikäsittelyaineel-

la, esim. AdBlue- urealiuoksella standardin raja-arvot?

Mielenkiintoisia aikoja eletään ja urheiluautoilua harrastetaan, tosin en itseni

soimaa, kun tiedän miten Suomessakin kivihiiltä ja ruskohiiltä poltetaan voi-

malaitoksista.

SUA:n talvitapahtumaa odotellessa

Timo Luotsi
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Myydään erittäin harvinainen MASERATI BITURBOn
'TEHDASUUSI / NOS' 2,8-litrainen MOOTTORI !

-sopii kaikkiin Maseratin

Biturbo-automalleihin!

(muutokset ZF-Getrag

välillä helposti tehtävissä! )

Hintapyyntö: 7.900,- euroa

yhteydenotot puhelimitse:

Antti Wihanto

040-551 9841

Myydään
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Tässä yksi vanha mainos hienosta urheiluautosta. . .






