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Luet parhaillaan aivan uutta kerholehteä joka on syntynyt - niin ikään - aivan
uuden urheiluautokerhon tarpeisiin.

Viime vuoden ja tämän kevään aikana on tapahtunut asioita jotka synnyttivät
tarpeeksi tuulta uuden urheiluautokerhon perustamiseen. Vaikka maassamme
on jo joitakin vastaavia kerhoja jo olemassa katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi
luoda vielä yksi lisää joka pyrkii ottamaan kaikki jäsenensä huomioon ja pal-
velemaan heitä tasapuolisesti.

Allekirjoittanut sai kunnian olla ensimmäinen BensaaSUAnissa- lehden pää-
toimittaja. En kuitenkaan vastustele mikäli joku uusista kerhon jäsenistä halu-
aa ottaa tehtävän vastaan ja antaa näin kerholle oman panoksensa. Olen myös
tehnyt lehden taiton harrastelu pohjalta joten sen ulkonäkö tässä ja tulevissa
lehdissä on kerhomme mottoa mukaileva eli Furor est vires joka pilke silmä-
kulmassa voitanee vapaasti kääntää "Hulluus on vahvuutemme".

Käykääpä tutustumassa kerhon nettisivuihin osoitteessa www.sua.fi

Rattoisaa kesää ja mukavia ajokelejä kaikille.

Päätoimittaja

Osmo Raninen

3

Päätoimittajan palsta



Finnish Sports Car Drivers - Suomen Urheiluautoilijat

Kädessäsi on uusin urheiluautoilijoiden lehti. Jotain kertoo tämän kuuluisan
joukon motto ”hulluus on vahvuutemme”, eli toimintaa tehdään sydämellä, ei-
kä välttämättä ilman pilkettä silmäkulmassa. Kaikkea hullua voi siis tapahtua
meidän kanssamme toimiessa.

Kuukausittaiset tapahtumat järjestetään jäsenten toiveiden mukaan ja mie-
luummin niin että kukin pääsee toteuttamaan itseään. Toisaalla tässä lehdessä
on mainittuina kerhon lähiaikojen tapahtumia, kuten Urheiluautoilijat Vanajan-
linnassa, Lahden Classic Motorshow, Mikroautokisa tai American Car show.
Kokoontumisajoista ja picniceistä kerrotaan jäsenistölle omien sivujen kautta,
kuten myös vierailuista autoalan yrityksiin, toimijoihin ja kilpailuihin sekä pal-
jon, paljon muusta toiminnastamme.

Jostain syystä samankaltaiset vetävät toisiaan kuin magneetit – kuten missä ta-
hansa järjestötoiminnassa. Tehokkaat, osaavat, kekseliäät ja eteenpäin menevät
harvoin sammaloituvat ja jäävät junnaamaan paikoilleen. Omasta itsestäni en
osaa sanoa, kuulunko tällaisten mainesanojen joukkoon, mutta ympärilläni
hääräävistä sen olen valmis allekirjoittamaan. Samanhenkiseen joukkoon on
mukava kuulua ja ainakin yrittää parhaansa, jotta saisi lunastaa paikkansa täl-
laisten etuoikeutettujen toimijoiden joukossa. Voisi tietysti kysyä, mikset sinä-
kin. Yhteystiedot löydät tästä samasta lehdestä.

Jarmo Heinonen

FSCD – SUA:n puheenjohtaja
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SUA Kilven taontaa
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Stingray

Chevrolet Corvetten historia on ollut niin aallonpohjia, kuin -harjojakin. Vuo-
den 1953 malli meinasi jäädä tähdenlennoksi, sillä alkujaan Blue Flame -suo-
ralla kuutosella varustettu auto ei moottorinsa puolesta häikäissyt
suorituksiltaan ja tuhanneksi dollariksi kaavaillun urheiluauton hinta lopulta
kolminkertaistui. Onneksi Zora Arkus-Duntov laittoi vuonna 1955 Corvetteen
V-8:n ja auton suorituskyky parani oleellisesti. Alkujaan Corvette malleja oli
kolme, joista avomalli lopulta otettiin tuotantoon. Kaksi muuta olivat farmari-
autotyyppinen Nomad ja fastback nimettiin Corvairiksi. Näistä viimemainittu
on useissa lähteissä mainittu perämuodoiltaan vuoden 1963 Sting Rayn lähtö-
kohdaksi.

Sting Ray

Aivan ensimmäinen Sting Ray oli kuitenkin vuoden 1959 kilpa-auto, jossa ei al-
kujaan ollut mitään ulkoisia merkintöjä Chevroletista ja Corvettesta. Silloiset
säännöt kielsivät autotehtaita osallistumasta kilpailutoimintaan, joten autoon
merkit ilmestyivät vasta myöhemmin. Mistä nimi Stingray sitten sai alkunsa?
Corvette meni mukaan GrandAm kisoihin prototyypillä, jota kutsuttiin nimellä
Mule ja sen mallimerkintä oli SS vuonna 1957. Kun Chevrolet virallisesti ve-
täytyi kilpakentiltä, GM:n muotoiluosaston päällikkö Bill Mitchell osti Mulen
itselleen ja pyysi Larry
Shinodaa piirtämään sille
uudet vaatteet. Auto il-
mestyi kilparadoille ni-
mellä Sting Ray, koska
AMA:n säännöt kielsivät
autotehtailta kilpailemi-
sen (ja siten nimien Cor-
vette ja Chevy käytön).
Vuonna 1960 Sting Ray
voitti Sports Car Club of Corvette C3
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American, C-luokan (modifioitujen) USA:n mestaruuden.

Vuonna 1963 ilmestyi ensimmäinen massatuotantoinen Sting Ray. Sen tunnisti
parhaiten muista 2-sarjan Corvetteista jaetusta takalasista. Stingray malleina pi-
detään varsinaisesti vuosien 1963-67 Sting Rayta ja vuosien 1968-1976
Stingrayta. Nimi kirjoitettiin 2-sarjassa kaksiosaisena ja vuosina 1969-1976 yk-
siosaisena, tosin vuonna 1968 Stingray -tekstiä ei Corvettessa ollut. Vuoden
1977 Chevrolet Corvette muistutti edellisvuoden 1976 mallia juustohöyläkat-
toineen, mutta sen lokasuojasta Stingray –merkki oli jo kadonnut. Vuonna 1978
Corvetten katto muuttui takaosaltaan lasikuplaksi ja tavaratila tuplaantui. Zora
Arkus-Duntovia kutsuttiin ”Mr Corvetteksi”, mutta jäätyään vuonna 1975 eläk-
keelle, katsottiin että Stingray merkkikin samalla jäädytettäisiin – vaikka niin
tapahtui vasta seuraavan vuonna.

Vuoden 1963 Sting Ray erosi aikaisemmista Corvetteista alustan tikapuurun-
golla ja pyörien erillisripustuksella. Aivan ensimmäisiä lukuun ottamatta, Sting
Rayt varustettiin myös levyjarruin. Uuden Corvetten perä oli samanlainen kuin
vuoden 1952 mallissa, mutta etuosasta katosivat pyöreät lamput ja tilalle tulivat
piiloon kääntyvät. Muotoilultaan Sting Ray muistutti haita ja ensimmäiset näyt-
telyautot maalattiin Mako hain värisiksi: auton mahapuoli oli valkoinen joka
varjostui ylöspäin tumman siniseksi. Kerrotaan jopa, että kun Mitchell sai saa-
liikseen mako hain, hän täytätti sen työhuoneensa seinälle ja toivoi autoon sa-
mat värit. Uuden Sting Rayn väritys ei onnistunut täysin täytetyn kalan kanssa
ja työntekijät kävivät salaa maalaamassa sen Corvetten omilla väreillä. Vuosien
1963-1967 Sting Rayt erosivat vain hiukan toisistaan, mutta Corvetten historian
mukaisesti, joka vuosi jokin asia muutettiin auton ulkomuodossa. Vuonna 1967
piti markkinoille tulla aivan uusi malli, jonka ulkomuoto perustui näyttelyau-
toon nimeltä Mako Shark II. Kyseessä oli 3-sarjan Corvette, mutta Zora Duntov
ei saanut auton aerodynamiikkaa kuntoon ja kone ylikuumeni katuliikenteessä.
Malli tuli markkinoille vasta 1968 ja vuoden 1967 Sting Raystä riisuttiin edel-
lisvuoden kromiosia pois. Näyttelyauton nimen takia 3-sarjan Corvetteja kutsu-
taan nykyisin Haiksi (Shark). Historia toisti itseään vuonna 1983, sillä
viimeinen 3-sarjan Corvette ilmestyi vuonna 1982, mutta ongelmien takia vuo-
den 1983 Corvette –mallia ei ole olemassa ja 4-sarjan Corvette alkoi vuodesta
1984. Hai –malli oli yksi pitkäikäisimmistä Corvetteista, sillä sitä tehtiin vuosi-
na 1968-1982, eli runsaat 1 3 vuotta. Autoissa Coca-Cola pullomalli oli tyypilli-
nen monelle muullekin kyseiseltä ajalta, mutta Corvettessa se näkyi selvästi,
koska muotoa korostettiin kynnyslistalla, kaartuvien lokasuojien lisäksi.
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Stingray ja Sting Ray jäivät historiaan 7 litraisten moottoreiden, monien luok-
kavoittojen, mutta myös energiakriisin aikana. Yhden erillismallinimen sisälle
mahtui muskelikoneiden ja katalysaattorikauden alku. Stingrayn muotoa on yri-
tetty tuoda uudelleen Corvetteen ja muutamien näyttelyautojen mallit on lainat-
tu historiasta – esimerkiksi vuonna 2011 . Stingray oli oman aikansa legenda ja
esimerkki aikakautensa nopeimmista autoista. Tänään Corvettet ovat yksi pi-
simmin eläneistä urheiluautomerkeistä.

Jarmo Heinonen

SUA siellä missä Automuseo www.marconimuseum.org

Ensimmäinen museo tutustuminen Californiassa

Marconin automuseon Dick Marcon on intohimoinen autokeräilijä. Vuosien
mittaan hän on koonnut kokoelmaan yli 75 autoa. Ne vaihtelevat American
muskeliautoista urheiluautoihin; Lamborghiniin, Porscheen, ja moneen Ferra-
riin. Myös kilpa-auto historiaa löytyy paikalta; kuten Keke Rosbergin pinkki
Formula Atlantic-sarjan voittaja-auto, Mario Andrettin '94 Phoenix Oval Indy
voittaja-auto ja Ferrari kuski Michael Schumacherin ensimmäisen vuoden Fer-
rari F1 -auto.

Vuonna 1994 Dick osti museora-
kennuksen, joka sijaitsee Tustinis-
sa, Californiassa. Se on entinen
salaattiöljypullo tuotantolaitos, joka
oli mennyt konkurssiin. Hän muutti
autonsa sinne ja avasi museon ni-
mellä Marconi Automotive
Museum Foundation for Kids'.

Museossa on myös Mika Salon ky-
pärä ja kaikkea muutakin mukavaa

Marconin automuseo



James Bondin Lentävä Lotus Esprit

Kolmekymmentä vuotta kadoksissa olleen lentävän Lotus Espritin ensiesiin-
tyminen nyt Suomessa. Vuoden 1979 James Bond seikkailu "Agentti joka
poistui takavasemmalle - The Spy Who Left Me" elokuvan kolmas tähti nyt
Lahden Classic Motor Showssa.
The Spy Who Left Me - Agentti joka poistui takavasemmalle
Vuosi 1979 ja uusi James Bond! Roger Mooren ja EON productionsin tiet oli-
vat eronneet ja tuottajat päättivät että on aika kokeilla uutta kulmaa salaisen
agentin saagaan. Mutta kuka olisi tarpeeksi karismaattinen astumaan englanti-
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Bondin Lotus Esprit

tavaraa ja julisteita. Autot ovat nähtävil-
lä ilman mitään aitoja ympärillä, jotka
olisivat häirinneet valokuvien ottamista.
Formuloita on hienosti ripustettu seinäl-
le roikkumaan. Keskialueet ovat suuret,
koska tilassa pystyy myös järjestämään
erilaisia tapahtumia. Tämä on aika mo-
nessa vastaavassa museossa päivänselvä
asia, jotta saadaan museoista parempi
hyöty. Koska harvassa museossa var-
masti käy, niin paljon ihmisiä, että se

kannattaisi pitää vain automuseona.

Siis jos ajelette tuolla päin, niin suosittelen tätä museota. Museo ei ole hirveen
iso, eli kokopäivää ei tarvi varata tähän museokäyntiin 1 .30 - 2 tuntia on varmas-
ti sopiva aika. Kalusto on hienoa ja harvinaista.

Terveisin
Hessu Vainio
(Kuvat: Hessu Vainio)



laisen Mooren ja skottilaisen Conneryn suuriin saappaisiin? Vastaus löytyi
Walesista. Walesin tiikeri Tom Jonesin sopimus julkistettiin maailmalle helmi-
kuussa 1979. Pian tämän jälkeen suomalaisille tuli jymy-yllätys kun Arja Sai-
jonmaan sopimus julkaistiin ja Arjasta tuli ensimmäinen suomalainen
Bond-tyttö!
Valmis elokuva sai ensi-iltansa syyskuussa 1979. Kiistämättömistä taiteellisis-
ta ansioistaan huolimatta elokuva ei ollut menestys lippuluukulla. On ehkä jäl-
kiviisautta todeta että maailma ei ollut vielä valmis James Bond musikaalille,
mutta kukapa ei olisi päätynyt tekemään musikaalia kun elokuvan tähtinä ovat
Tom Jones ja Arja Saijonmaa. Ja kukapa voisi unohtaa elokuvan loppukoh-
tauksessa esitetyn Jonesin ja Saijonmaan ikimuistoisen disco-schlagerdueton "
What´s new Pussy Galore?". Taloudellisiin tappioihin pettyneet tuottajat päät-
tivät kuitenkin palata perinteisille linjoille ja Roger Moore palasi jälleen pal-
velukseen agenttina jolla on lupa tappaa, muttei laulaa.
Suomen Urheiluautoilijat ovat entisöineet talkootyönä yksityisen keräilijän
Suomeen hankkiman elokuvan kolmannen tähden, Bondin lentävän Lotus
Espritin. Hallinportin ilmailumuseo Jämsän Hallista osallistui entisöintiin kor-
vaamattomalla asiantuntemuksellaan auton lento- ja asejärjestelmien entisöin-
nissä.

Teksti ja Kuvat: Jani Hottola
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Museokumppanimme Classic Motor Showssa
Ilmatorjuntamuseo

Ilmatorjuntamuseo on Suomen toiseksi vanhin aselaj imuseo Pioneerimuseon
jälkeen. Se sijaitsee Helsingin ilmatorjuntarykmentin entisen varuskunnan vie-
ressä Tuusulan Hyrylässä. Näyttelyissä on ilmatorjunta-aseita 1900-luvun alku-
puolen yhteen liitetyistä ilmatorjuntakonekivääreistä edelliseen ilmator-
juntaohjusjärjestelmään. Museossa on myös maailman ensimmäinen ilmator-
juntapanssarivaunu. Museo on perustettu 1957 ja Tuusulaan se siirtyi vuonna
1969. Museossa voi katsella vi-
deoesitystä Helsingin suurpommi-
tuksista helmikuussa 1944.

Osastollamme oleva Ilmatorjun-
taohjus 79 on Suomessa hankinta-
vuoden mukaan annettu nimike
neuvostoliittolaiselle ilmatorjun-
taohjusjärjestelmälle S-125M1 Ne-
va. Vientiversiosta käytettiin nimeä
Petshora. Järjestelmän NATO- ni-
mike on SAM-3 Goa. Kalustoa on
Suomessa modernisoitu kaksi ker-
taa. ItO 79 on Suomen ensimmäi-
nen aluetorjuntajärjestelmä. Se oli
tarkoitettu ensi sijassa keskikor-
keuksissa ja korkealla lentävien
maalien torjuntaan kaukaa. Järjes-
telmällä on myös hyvät matalator-
juntaominaisuudet.
Ohjuspattereiden tehtävänä oli
Helsingin suojaaminen. Osa yksi-
köistä oli sijoitettu kantalinnoitet-
tuihin asemiin ja ne olivat melko

Ilmatorjuntamuseo

Petshora
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suuressa valmiudessa. Myös pohjoisimman Suomen ilmatilan luvattoman käy-
tön estämiseen varauduttiin. Patteriin kuului 175 henkilöä ja lähes 50 mootto-
riajoneuvoa.

Hallinportin ilmailumuseo

Hallinportin ilmailumuseo sijaitsee Jämsän Hallissa, Hallin lentoaseman lähei-
syydessä. Se on Sotamuseon alainen lentotekniikan erikoismuseo.

Museoon kuuluu kolme rakennusta. Kaarihallissa on esillä lentokoneita ja len-
tomoottoreita, siellä myös entisöidään lentokalustoa. Elementtitalossa on esillä
ilmavoimien pukuja eri aikakausilla, lentovarusteita sekä mittari-, ase- ja radio-
varustusta. Museossa on esillä noin 10 lentokonetta, mm. Bristol Bulldog, VL
Sääski ja Rumpler 6B, osa niistä ainutlaatuisen harvinaisia.

Joskus kesäaikana voi nähdä myös Lentotekniikan Killan omistaman entisöi-
dyn 30-luvun hävittäjän, Gloster Gauntlet, lentävän viereiseltä Hallin kentältä.
Koneesta löydät lisää tietoa myös oheisesta artikkelista. Kirjastossa on ilmai-
luaiheisia lehtiä sekä ohjekirjallisuutta eri konetyypeistä ja järjestelmistä. Valo-
kuvia on yhteensä n. 6000 kpl. Museon kirjaston aineistoa on sijoitettu myös
läheisen Lentokonetehtaan näyttelyiden rakennukseen.

Osastomme lentävän Lotus Espritin asejärjestelmä on alun perin MIG-21 hävit-
täjän UB-16-57 rakettikasetti, jonka Hallinportin ilmailumuseo on ystävällises-
ti lainannut käyttöömme.

Lähteet: Wikipedia, museo24.fi

Teksti: Jani Hottola

Bristol Bulldog

(Kuva: Pauli@wikipedia)
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SUA-karting 2012

”Tule selvittämään kuka on kerhon toiseksi nopein karting-kuski! ” Kerhon
ensimmäiset karting-kisat pidettiin 2.4.2012 VM-karting centerissä. Itselläni
ei luonnollisestikkaan ollut pienintäkään epäilystä siitä kuka on kerhon nopein
karting-kuski. . .

Kyseessä oli samalla kerhon ensimmäinen jäsentapahtuma ja paikalle oli
päässyt viistoista kerholaista, joista radalle uskaltautui yhdeksän urheaa (tai
uhkarohkeaa) kuskia. Ohjelma aloitettiin kymmenen minuutin aika-ajoilla joi-
den lopuksi oli todettava, että ratatuntemuksesta ja valmiiksi lämmitetystä au-
tosta on selvää hyötyä. Eli viekkaudella ja vääryydellä hankittu paalupaikka
tuli allekirjoittaneella kolmen kymmenyksen erolla ennen Aku Westerbergiä ja
Risto Yli-Malmia parikymmenystä Akusta jääneenä.

Pienen hengähdys/selittelytauon jälkeen oli kisan vuoro. Lentävällä lähdöllä
aloitetun kisan pituus oli kuskien rautaisen fysiikan huomioon ottava samat
kymmenen minuuttia. Jo pian lähdön jälkeen tuli selväksi että kisassa soi eri
sävel. Akun kärsivällisyys luisteluesityksen seuraamisessa ei kestänyt kauaa,
ennen kuin hän tuikkasi ohi minusta takasuoran kiihdytyksessä. Tämän jäl-
keen Akua ei juuri nähtykkään, eikä mestarista ollut mitään epäselvyyttä.
Useat spinnaukset ja kierroksella ohitukset toivat kisaan oman lisämausteensa
ja itselleni jäi erityisesti mieleen Ranisen Osmon kolme metriä leveä mikroau-
to. . .

Saapuessani ruutulipulle toisella sijalla, Aku oli jo varikolla nauttimassa ylei-
sön varauksettomasta ihailusta. Risto tuli maaliin minun kannoilla viimeistel-
len imaginäärisen palkintopallin.
Kaikilla tuntui olevan hauskaa niin varikolla kuin radallakin, vaikka Vainion
Heikki epäilikin joutuneen tallipäällikön sabotoiman auton kuskiksi. . Ja selvi-
sihän myös kuka on kerhon toiseksi nopein kuski!
Videoklippi aika-ajoista löytyy osoitteesta http://sua.fi/node/56

Teksti: Jani Hottola

SUA-Karting
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HÖLMÖLÄISEN HOMMAA STADISSA !!!

Olen jo pitkään suurella hämmästyksellä seurannut pääkaupunkiseudun kau-
punkien intomielistä liikenneturvallisuuden, liikenteen ja ajoneuvoturvallisuu-
den törkeää vaarantamista. Suomessa ns. Liikenneturvallisuus tuntuu
perustuvan kolmeen asiaan, jotka ovat ajonopeuksien jatkuvaan alentamiseen
ja katuverkoston tuhoamiseen, sekä asioiden uudelleen nimeämiseen. Nopeus-
rajoitukset tuntuvat lähestyvän hyvää vauhtia sitä Speden esittämää näkemys-
tä, mitä virkamiehet ja poliitikot haluavat - siis oikea ajonopeus on 8 cm /
tunti. Toisaalta seisomme kaupunkien liikennevaloissa entistä kauemmin ja
useammissa valoissa. Tämä lisää turhautumisen lisäksi tyhjäkäynnin muodos-
sa autojen pakokaasupäästöjä ja ympäristökuormitusta muutoinkin. Sillä mitä
kauemmin autot seisovat liikennevaloissa ja mitä useamman kiihdytyksen jou-
tuvat tekemää sitä suuremmat ovat päästöt. Tätähän eivät edes viherpipertäjät
ymmärrä. Mutta nou hätä, virkamiehet ja poliittiset päättäjät ovat keksineet
hoitaa ko. ympäristöongelmat rahastuksen avulla. Nykyisillä ja tulevilla erilai-
silla autoilijaa koskevilla maksuilla siitä selviää. Edellä mainittuja tahoja ja
Poliisia ei kiinnosta edes liikenneturvallisuudenkaan perusteella jalankulkijoi-
den ja pyöräilijöiden törkeä holtittomuus liikenteessä, vaan autoilijaa on hel-
poin jahdata.Nämä seuraavat osiot tässä jutussa ovat laaja-alaisempia, eikä
pelkästään liity urheiluautoiluun, vaan ne ovat laajoja kokonaisuuksia ja saat-
tavat jossakin tapauksessa kohdistua meihin yksilötasolla.

TÖYSSY VAI KUMPU

Tätä järjetöntä toiminta suoritetaan rakentamalla mm. miltei suorille ja tasai-
sille kaduille hidastetöyssyjä, muka takaamaan jalankulkijoiden ja kevyen lii-
kenteen turvallisuutta. Kuitenkaan niitä ei sijoiteta niin, että ne vaikuttaisi
julkisen liikenteen nopeuksiin. Aivan oikein kun henkilöautoilijat jarruttelevat
ja ryömintänopeudella ylittävät hidastetöyssyjä, niin oikealla kaistalla lähim-
pänä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä yleisen liikenteen bussit ajavat urku auki.
Siinä sitä turvataan kevyenliikenteen turvallisuutta. Nämä hidastetöyssyt on

Hölmöläisen hommaa
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tehty liian korkeiksi ja / tai jyrkkänousuisiksi, että kaikilla liikenteeseen hy-
väksytyillä ja katsastetuilla autoilla ei voi kaduilla turvallisesti ajaa, Em. syys-
tä autot ottavat pohjastaan kiinni hidastetöyssyyn ja takana tuleville tulee
todella kiire pysähtyä tai väistää jos pystyvät. Tällaisessa tilanteessa auton
mm. alustarakenteet, moottori, vaihteisto ja polttoainetankki voivat vaurioitua
pahoin, missäköhän se liikenneturvallisuus silloin on. Lainmukainen vastuu
on tienpitäjällä, mutta vastuuta pitäisi laajentaa suunnittelijoihin, virkamie-
hiin, sekä ennen kaikkea poliittisiin hörhöihin. Joista siten tulisi myös kor-
vausvelvollisia tekemiensä lakien ja asetusten seuraamuksista, mutta kyllä me
tiedetään . . . Näin vastuuasiat toimivat pääsääntöisesti esim. työelämässä,
jokainen on vastuussa teoistaan ja aiheuttamistaan vahingoista. Totta Mooses,
rahalla autot kuntoon saadaan, mutta kenen rahalla ? En ole vielä löytänyt
tienpitäjää tai vakuutusyhtiötä, jotka kiihkomielisesti haluaisivat korvata edel-
lä mainituiden liikenne-esteiden aiheuttamat vahingot. miten on em. tilanteis-
sa sattuneet henkilövahingot, haluaisin tavata virkamiehen ja ko. poliittisen
hörhön jotka ko. vastuun ottaa kantaakseen. Ei ainakaan Liikenneministeriö
ollut yhtään kiinnostunut keskustelemaan asiasta, sillä kertaa. Tosin sain Lii-
kenneministeriön vanhemman virkahenkilön lausunnon mihin hidastetöyssyt
perustuvat, yllätyksen yllätys " löyhästi EU- direktiiviin". Direktiivihän on sa-
nanmukaisesti suositus, ei siis ylivoipa lainsäädäntö. Liikenneministeriön
lausumana mukaan hidastetöyssy ei ole lain mukainen liikenteenohjain, eikä
liikenneturvaväline. Ja kaiken kukkuraksi hänen kertomansa mukaa Suomella
ei ole selkeää lainsäädäntöä asiasta, mutta EU:ta myötäillään kuitenkin.

TULEVAISUUDEN INNOVAATIO

Normaalin kehityskaaren mukaisesti tulevaisuutta ajatellen tulisi mitä no-
peammin tehdä uusi versio hidastetöyssyistä, hidastekuoppa ja hidastemonttu.
Hidastekuoppa voisi olla sellainen bussin kokoinen ja metrin syvä ja hidaste-
monttu vastaavasti henkilöautonkokoinen ja puolimetriä syvä. Näin saadaan
ajonopeudet keskustassa hyvin haltuun . . . Käytännön toteutuksissa hidaste-
töyssyn jälkeen pitäisi olla hidastekuoppa tai hidastemonttu tai vaihtelun
vuoksi niiden keskinäistä sijainteja voidaan vaihdella. Ehdottomasti hidaste-
monttuja tulee tehdä teiden kaarteisiin ja mutkiin jolloin tieltä suistumiset es-
tetään totaalisesti.

RALLICROSSIA KESKUSTASSA

Näin kävi itselleni mm. Helsingissä, olin ajamassa Eino Leinonkatua pitkin
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Mannerheimintien yli Toivonkadulle olin liikennevaloissa ensimmäisenä, kun
lähdin ylittämää Mannerheimintiellä olevia raitiovaunukiskoja jämähti Lotus
pohjasta kiskojen takia tehtyyn korotustöyssyyn. Lotarin äkkipysähdys tuli ta-
kana tuleville täysin yllättäen ja he väistelivät kuka mistäkin suunnasta. Tällä
kertaa ei peräänajoja tai muuta vastaa tapahtunut vaikka läheltä pitikin. Siinä
sitä sitten oltiin poikittain keskellä Mannerheimintietä raitiovaunukiskoilla.
Voitte vain arvata millainen ruuhka ja hulabaloo siitä seurasi, kun yhdellä Hel-
singin vilkkaimmalla kadulla seisoo auto poikittain. Tutkittuani kanssa autoi-
lijoiden kera tienpitäjän aikaansaannoksia, yhdellä jos toisella alkoi
voimasanoja purkaantua ilmoille.

RAHASTAVIIS

Kyllä ainakin Helsingin kaupungilla tuntuu olevan runsaasti rahaa leikkiä
näillä töyssyillä, taannoinhan juostiin ja köpöteltiin Helsinki City Maraton,
jonka takia ainakin Töölöstä käytiin rouhimassa hidastetöyssyt pois ja tasoit-
tamassa tie sileäksi. Ja kunhan maraton oli ohi niin yllätys, yllätys taas tultiin
tekemään ihka uudet hidastetöyssyt, kaiken kukkuraksi noin silmämääräisesti
katsottuna reilusti entisiä korkeammiksi ja jyrkkänousuisiksi. Ja jotta näin tär-
keä liikenneturvaväline saadaan mahdollisimman nopeasti paikoilleen työt
tehtiin tietysti ylitöinä . . . kai siinä paloi verorahoja satatuhatta, mutta hidaste-
töyssyt ennen kaikkea muuta. Onhan myös polkupyöräilijöitä ja moottoripyö-
räilijöitä on kaatunut ko. hidastetöyssyjen takia, sillä jotkut niistä ovat sateella
todella liukkaita. Liukkaus johtuu tulo- ja jättökulmien jyrkkyydestä, käyte-
tystä asfaltista ja niistä tiemerkintämaaleista. Mutta vastuunsa tunteva virka-
mies on hommansa hoitanut, se mitä seuraamuksia siitä on sillä ei ole väliä.

HALOO MISSÄ JÄRKI . . .

Niin onhan se tärkeätä että huippukuntoinen urheilija ei vaan turhaan rasitu
jos joutuu nostamaan maratonin aikana jalkaa pari kertaa ihan oikeasti, siitä-
hän saattaa tulla hänelle vaikka millaisia traumoja ja estoja. Tosin meillä katu-
jen päivittäisillä käyttäj illä ja kaiken tämän hölmöilyn maksajilla ei ole mitään
väliä.

SUUNNITELTUA LIIKENNETURVATTOMUUTTA

Aikaisemmin kehitys ja liikenneturvallisuus oli osaltaan sitä, että kadut ja tiet
olivat hyväkuntoisia ja turvallisia liikennöidä kaikilla kulkuneuvoilla. Nyt ra-



18

kennetaan uusia ja sileitä teitä, sekä korjataan vanhentunutta ja rikkoutunutta
katuverkostoa, mutta ne pilataan hidastetöyssyillä. Myöskin uusien ja korjat-
tujen katujen pohjat ovat niin heikkoja, ettei ne kestä nykyistä liikennettä pari
kuukautta kauempaa valmistumisensa jälkeen. Onkohan nämä ns. city- ja ka-
tumaasturit kehitetty erityisesti pääkaupunkiseudun katujen säälittävän kun-
non vuoksi ? ? ?

KIEROLIITTYMÄ

Kolmas varsinainen järjettömyyden riemuvoitto ovat nämä nykyiset kiertoliit-
tymät. Ennen sen nimi oli Liikenneympyrä - se kastettiin uudelleen ja sai ni-
mekseen Kiertoliittymä. Ellei huono ja vastaavasti pienikapasiteettinen
muistini ihan petä, niin nämä Liikenneympyrät todettiintaannoin vaarallisiksi
ja niiden rakentaminen lopetettiin ja joitakin jopa purettiin. Näissä tällaisissa
Kieroliittymissä on kaarteen säde niin pieni, ettei bussit ja muu raskaampi lii-
kenne pysty niitä turvallisesti käyttämään, kun auto ei vain taivu sen mukai-
sesti. Suunnitelman “ nerokkuutta “ lisätään siten, että kallistetaan
Kiertoliittymän ajorata voimakkaasti ulkokaarteen suuntaan, jotta saadaan tal-
vella autot luisumaan tieltä jalkakäytäville. Kruununa kaikelle tälle “ neroutta
hipovalle “ suunnittelulle on onneksi huomattu vielä kaventaa ja muotoilla sii-
tä lähtevien katujen liitoskohdat niin ettei mm. pelastuslaitoksen kalustolla voi
niitä ajaa. Malli esimerkki tästä on Stadissa mm. Oulunkyläntie – Käpyläntie
– Kunnalliskodintie – Taivaskalliontie – Pohjolankatu risteysalueen KIERO-
LIITTYMÄ. Sitä on ainakin kertaalleen korjattu, mutta torttu mikä torttu. Käy
ajamassa em. kieroliittymä, vaikka Pohjolankadulta ja käänny ko. kieroliitty-
mästä Kunnalliskodintielle. . . ei meinaan tsrirra eikä prankkari siitä taivu –
kokeiltu on.

EI NIIN VÄLIÄ

Haastattelin muutamaan Helsingin Pelastuslaitoksen hälytysajoneuvon kuljet-
tajaa, miten he kokevat hälytysajossa hidastetöyssyt ja kiertoliittymät. Kaikki
olivat täysin sitä mieltä, että em. järjettömyydet vaarantavat vakavasti pelas-
tus-toimien nopeaa ja varmaa toimintaa. Varsinkin Ambulanssien kuljettajat
olivat todella huolissaan kuljettamiensa onnettomuuksissa vakavasti louk-
kaantuneiden potilaiden turvallisesta kuljettamisesta sairaaloihin. Kyllähän se
maallikollekin on itsestään selvää, että vakavasti loukkaantunut on saatava
mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti asianmukaiseen sairaalahoitoon.
Mutta ei se liikenteen ja / tai katujen suunnittelijalle ole selväasia vaikka sen
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ratakiskosta taivuttaisi. 1 2 vuotta ambulanssia kuljettanut Ensihoitaja ihmette-
li, miten saadaan potilas jolla on vakavat selkä ja niskavammat kuljetettua em.
vaatimusten mukaisesti sairaalaan, kun kaupunki on täynnä hidastetöyssyjä ja
muuta turvallista ja nopeaa sairaankuljettamista estäviä rakennelmia. Edellä
mainitun lisäksi monella kolarissa loukkaantuneella saattaa olla vielä sisäisiä
vammoja mm. verenvuotoja. Usein myös sairaankuljetuksen aikana saatetaan
joutua elvyttämään potilasta. Tällaiset suunnitellut liikenne-esteet estävät
myös hälytysajoneuvojen nopean ja turvallisen pääsyn onnettomuuspaikalle ja
esim. ambulanssien kohdalla myös potilaskuljetukset. Ainahan MEDI- HELI
ei ole saatavilla onnettomuuspaikoille, esim. sattuisi useampia miltei samanai-
kaisia onnettomuuksia, tai sitten on paljon vakavasti loukkaantuneita samassa
turmassa. Myöskin lääkärit ovat avoimesti ja syystä huolissaan potilaiden sai-
raankuljetuksista, sekä sen yhteydessä mahdollisesti tulevista lisävammoista,
jotka johtuvat em. syistä. Edellä mainittujen " liikenneterrorismin" keinojen
tuloksena hälytysajoneuvojen, ajoajat ovat pidentyneet onnettomuuspaikoille
useammasta minuutista, jopa kymmeneen minuuttia normaalista, kertovat
haastateltavat. He myös huomauttivat, että em. aika saattaa helposti kertaantua
paluumatkalla sairaalaan, koska on ajettava mahdollisimman tasaisesta, ettei
potilaan vammat pahenisi kuljetuksen aikana. Tästä on kolme omakohtaista
tapahtumaa kokemuksena. Onkohan niin, että liikenne ja / tai katusuunnitteli-
jaksi pääsee jos on “latva-autio” elikkäs “tapulissa “ eivät valot pala, eikä le-
pakko ole kotona ! ! !

Toivoisin, että ko. suunnittelijat ja päättäjät saisivat itse kokea työnsä tulokset
!

Tämän kynäilyn yhtenä tarkoituksena on herättää klubin jäsenten keskuudessa
keskustelua ja kannanottoja em. aiheista. Olkoon tämä aloituksena klubin si-
säiseen liikennepoliittiseen keskusteluun, tai sitten ei. Klubillahan on tarjota
sitäkin tarkoitusta varten oiva Foorumi – BENSAA SUANISSA !

Urheiluautoterveisin
Timo Luotsi

ps. tämän jutun olen kilkutellut n. viisi vuotta sitten . . .






