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Kesä on meikein ohi tätä kirjoittaessa mutta kyllähän oli lämmin ja aurin-
koinen kesä! Toivottavasti ei ole ollut lämpöjen kanssa ongelmia harras-
teautojen ja muidenkin kulkupelien kanssa liikkuessa.

Lehteen saatiin viiveellä nämä jutut kasaan, kiitos siitä taas kirjoittajille.
Tarvitsisimme vuoden viimeisiin lehtiin lisää juttuja ja mikäli sellainen olisi
olemassa niin laita tulemaan allekirjoittaneelle.

Hyvää syksyn alkua lukijoille.

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan jutustelua

Kesä ja kärpäset. Ja urheiluautot ulkona, kesälaitumella. Kotimaan tiet ovat
pahasti kuopilla ja roudan jäljiltä rosoiset. Mihinkähän ne autoista kerättä-
vät verorahat oikein menee? Tänä vuonna tehtiin historiaa, eli moottoritie
Turusta Pietariin valmistui ainakin Suomen puolella 60 vuoden odottelun
jälkeen. Siinä ajassa ehtii alkupään osuus jo rapistuakin.

Ihailin Italian moottoriteitä ja ainakin maksulliset osuudet oli hyvässä kun-
nossa. Meilläkin näyttäisi varmaan samalta, ellei talvi veisi veroaan. Toisaal-
ta tietulleista puhutaan koko ajan ainakin pääkaupunkiseudulla, mutta
toivottavasti ei tule. Hankala tietullipiste ei mahtuisi mihinkään kohtaan
kaupungin rajaa, eikä meillä ole vielä kovinkaan monta kolmikaistaista
moottoritietä, joihin tietullisysteemi soveltuisi. Tai jos tullipisteet tulisivat,
niin jonot olisivat pidemmät kuin koskaan aikaisemmin.

Tätä kirjoitettaessa Harjattulan Kakskerran Concorde d’ Elegance on kohta,
eli tämän lehden ilmestyttyä todennäköisesti ohi. Itse olen sinne menossa,
toivottavasti näemme siellä.

Bodom järven viereisellä Espoon Automuseolla oli meillä kerhotapahtuma ja
todettiin että hiukan ovat autot huonommassa kunnossa kuin oletti. Jos ver-
tasi ulkomailla pidettäviin automuseoihin, niin ehkäpä meidän ilmanalas-
samme auton säilyttäminen vanhassa ladossa ei estä niitä ruostumasta.
Hyvä kuitenkin, että pääkaupunkiseudulla on edes yksi museo jäljellä, sillä
Helsingin keskustasta kaksi automuseota hävisi ja Vitträskin rannalta sa-
moin. Taitaa olla vaikea saada valtiolta avustusta autojen historian taltioijil-
le. Pääsymaksuilla tuskin katetaan museon henkilökunnan palkkoja. Yksi
autokerhotapahtuma vuodessa ei vielä riitä automuseoita pysymään pystys-
sä. Onneksi kukin meistä pitää kulkimoistaan hyvää huolta ja ajelluttaa vä-
lillä – jotta öljyt kiertävät ja voitelevat paikkoja. Osaltamme pidämme huolta
autohistoriasta.
Leppoisia ajokelejä!

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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Harjattulan Classic Sportscar Concours d´Elegance 16-17.6.2018

Yhteislähtö Aboa Rally Storico päättyi
Turun Aurajoen rantaan, Pimentaan,
joka aikoinaan oli huoltoasema, mutta
oli muutettu ravintolaksi. Upeat pyl-
väät olivat siinä kohtaa, missä aikai-
semmin olivat bensa-automaatit.
Aurajoen vauhtiajot pidettiin upeiden
puuveneklassikoiden parissa.

Tänä vuonna oli 21. kerta, kun Antti
Wihanto järjesti kuuluisan GT- ja ur-
heiluautonäyttelynsä. Viime vuonna
SUA:n edustajat antoivat Jani Hottolan
suunnitteleman ja toteuttaman titaanisiivekepatsaan Antille, hänen uraauur-
tavasta työstään autojen parissa.

Lauantai-ilta vietettiin Roster
ravintolassa, jonka Antti Wihan-
to oli nimennyt urheiluauto-
näyttelynsä 20. juhlaillispaikaksi.
Televisiostakin tuttu kokki Kari
Aihinen esittäytyi ruokailijoille
ja kertoi miten ravintola oli syn-
tynyt ja minkälaista ruokaa oli
tulossa. Ravintolan edustalle oli
asettunut Morgan Aero ja yksi
puuveneklassikoista – trailerin
päällä tottakai. Ravintola oli ää-
riään myöten täynnä ja ruoka

Harjattulan Classic

Ei omani, vaikka väri ja malli olivatkin yhteneviä,
S-type R

Onneksi rekisterinumeron kirjaimet ovat
oikeassa järjestyksessä
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Trevor Wilkinsin tuote

Kerholaistemme kalustoa

Viimeisiä paikkoja täyttymässä

Jaguar XJC, huomannet välitolpan puuttumisen

Rekisteri sen kertoo
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saapui omaan tahtiinsa, mutta kes-
kustelun sorina solui leppoisasti au-
tojen ja maailmantapahtumien ym-
pärillä.

Suomen ainut Concours d Élegance
näyttely sai alkunsa 1997, Ruissalos-
sa, mistä se siirtyi nykyiseen paik-
kaan Harjattulan golfkentälle. Uutta
oli tällä kertaa Concours –lehti, joka
ensimmäisen kerran kiersi Roster ra-
vintolassa ja tuli myyntiin itse näyt-
telyssä. Lehti kertoi enemmänkin
Concour´s tyylistä ja ajattelusta,
mutta ei siinä autojakaan ollut unoh-
dettu.

Harjattulassa juhlistettiin tänä vuon-
na BMW E9 Coupe mallin 50-vuotis-
taivalta ja Porschen 356 70 vuoden
ikää. Omia joukkojamme näkyi ja
hienosti SUA:n logot lokasuojissa.
Hans Seitzin kanssa yritimme löytää
toisemme, mutta tällä kertaa ei on-
nistunut, sillä väkeä oli tavallistakin
enemmän liikkeellä. Sää oli huippu
hyvä avoautoille, kun taivaalle liik-
kui vain muutama haituva ja aurinko
helotti lähes kirkkaalta taivaalta.

Upea näyttely ja onnistui jälleen ker-
ran.

Jarmo Heinonen

Montreal oli paraatipaikalla

Parkkipaikan antia

Jagge
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Italian matka

Villa d' Este parkkipaikka

Villa d' Este
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Nukkumasoppi

Monzan rata

Kuva Bappian vuoristotiestä, ja tie kapenee.. .
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Kaksikaistainen vuoristotie

Rantatien tunneliin odottamassa
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166 MM Vignale 1952

Kimin 2007 voittoauto
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Ferrarin maailmamestarit

Daytona
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Dino

Molemmat vuokrattavissa
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Katunäkymä Maranellossa

Miura P400 SV
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Mysteeri Lambo

Lamborghini Silhouette
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Vuokralla

Aventador
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Kuvat 2011 Classic Sportscar Concours d'Elegance Turku. Kuvia myös Vantaal-
ta 2018.

2005 PORSCHE CARRERA GT CHASSIS #0137 ".. .Se ääni, täysin uniikki. Siksikin
tämä auto on yksi niistä harvoista.. ." "".. .näitä ei saa kaupasta, nämä eivät ole
peltiä.. . .""

The CGT, Formula 1:sistä tut-
tu kiljaisu, jollasta ei ole mis-
sään muussa autossa, ei edes
Lexuksen upeassa LFA:ssa. CGT
on täysin oma juttunsa. Tällä-
siä autoja ei enää tehdä. Eikä
tulla tekemään. Ainakaan näin
suuren valmistajan toimesta
tälläisellä volyymilla. Maailma
muuttuu kohti hybdirejä, läp-
pälaatikot ovat tulleet jäädäk-
seen ja kaikesta tehdään helppoa, vaivatonta ja mutkatonta, silti autot
kulkevat kovempaa kuin koskaan. Eikä niitä varsinaisesti tarvitse sinäänsä osa-
ta "ajaa" kuten ennen, vanhoina hyvinä päivinä piti osata. Porsche Carrera GT
on auto, jonka ajaminen vaatii 100% läsnäolon, se on analoginen ja se on suun-
nitteluun käytetty muutama ekstra tunti enemmän kuin yleensä. Se on yksi
uniikeimmista viimisiä, lähes analogisia superautoja.

EI NYT NIIN IHAN TAVALLINEN STOORI

Koko juttuhan alkaa jo 50-luvulta Porschen ajaessa Formula 2:sissa, josta siir-
ryttiin sitten 60-luvulle ja edelleen kohti Formula Ykkösiä ja menestystä yh-
dessä McLarenin kanssa 80-luvun puolen välin aikoihin. McLaren - TAG voitti
kisoja ja niitti menesystä. Porsche oli moottoreiden takana, mutta nimellisesti
TAG (Techniques d'Avant Garde) piti nimi oikeudet moottoriin. Turbo aika-
kausi loppui ja Porsche siirtyi vapaasti hengittäviin helloihin 90-luvulle tulta-

Porsche Carrera GT

2005 Porsche Carrera GT
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sessa. Herra Hans Mezger, joka oli
vastannut menestyksekkäästä Turbo
projektista oli nyt vastuussa myös uu-
den aikakauden vapaasti hengittävistä
Formula Ykkkösiin tulevista mootto-
rista. Yleensähän helpoin tie ei ole se
fiksuin tie ja niin kävi tässäkin kohtaa.
Hän päätti yksikertaisesti sanottuna
yhdistää Porschen kaksi turbo V6:ses-
ta toisiinsa ja heittää turbot ikkunas-
ta. Moottori näytti sen aikakauden
kuvia katsoessa "hyvin racespecmai-
selta" mutta totuus oli se, että se oli
aivan liian iso, painava ja alitehoinen.
Se oli itseasiassa niin iso, että
Porschen silloinen asiakas, Footwork
Arrows Formula 1 talli joutui teke-
mään auton runkoon isoja muutoksia
saadakseen koko hellan mahtumaan
autoon kunnolla. Homma meni puihin
ja lopulta Arrows vaihtoi kesken kau-
den Fordin V8:seihin. Tässä vaiheessa
Porsche oli toki jo kehittämässä uutta
3,5 litraista V10:ppiä kaudelle 1992,
mutta kun yhteistyö Footworkin
kanssa loppui, koko moottorin kehi-
tystyö jähmäti siihen, käteen jäi
moottori, jolle ei ollut autoa.

Pelastajaksi ilmaantui Porschen uusi
Le Mans projekti. Olihan se voittanut
Le Mansin kolmesti aiemmin yhdessä
TWR:n ja kerran 911 GT1:sellä, joka to-
sin oli kaikkea muuta kuin GT1 peri-
aatteessa, tai ainakin se mitä ne olivat
vielä paria vuotta aiemmin kun McLa-
ren vallotti Le Mansin 1995. Joka ta-
pauksessa, Porschella oli moottori ja
Le Mans oli ratkaisu käyttää sitä. Pro-
jekti sai koodinimen 9R3 ja sitä vietiin
pitkälle ja nopeasti. 3,5 litrainen V10
otettiin hyllyltä ja se tuunattiin 5,5 lit-
raiseksi. Pneumaattinen venttiilien
ohjausjärjestelmä otettiin pois ja ilma-
nottoon laitettiin kuristimet Le Man-
sin sääntöjen vaatimana. Juuri kun
homma alkoi näyttää valoisalta,
Porschella lyötiin raha hanat kiinni.
Varsin erikoista, mutta kun ottaa huo-
mioon aikakauden. Cayenne SUV oli
päätetty rakentaa, ja sen oletettiin
olevan suuri menestys. Myöskin se,
että se perustui samaan pohjalevyyn
kuin Volkkarin ja Audin vastaavat ja
sattumalta Audi alkoi juuri silloin do-
minoida Le Mansissa. Tänään tiedäm-
me, että Porschen rohkea veto tehdä
SUV, katumaasturi oli valtaisa menes-
tys, joka avasi portit täysin uusille
premium autoille, mutta myös täysin
uniikin urheiluauton kehitystyölle.

Tilannehan oli siis edelleen taas ker-
ran, heillä oli moottori ilman käyttöä.
Caynenne oli suuri menestys, joten
varmasti se keskustelu meni vähän tä-
hän maalliin joku kaunis maanantai

Yhdennäköisyys muihin Porscheinin on
lähinnä etulampuissa
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aamu Porschen suunnitteluosaston
aamupalaverissa; "Ah..hyvää kahvia
mietin tossa yöllä että...........mitäs jos
otettas tää pölyyntynyt Veekymppi ja
duunattas sen ympärille auto, joka ei
olisi mitään 911:sta vaan täysin jotain
muuta..." Idea sai kannatusta ja kun
Cayennen tuotanto kukoisti ja myi
täyttä häkää, oli rahoitus valmis. Nyt
muistakaamme, Porsche teki historiaa
endurance kisoissa kun se toi 917:kan
niihin, se voitti sillä kaiken mitä voi
voittaa. Mutta silti se painoi yhä uusia
versioita 911:stä, joka oli enemmän
kansan urheiluauto kuin varsinainen
sanat pois ottava superauto. Nyt sii-
hen oli mahdollisuus ja sen mahdolli-
suuden Porsche käytti.

THE CGT

Tällä kertaa Porsche päätti tehdä asiat
kompromissitta. Koodinimeä 980 kan-
tanut projekti tehtiin suuressa määrin
kustannuksia miettimättä. 1998 Le
Mansin voittanut 911 GT1 antoi lähes
suoraan kaiken Carrera GT:hen.
Porsche käytti CGT:n runkomateriaa-

lina ensimmäistä kertaa autoilun his-
toriassa materiaalia, jonka Porsche
lyhensi termiin CFP. Kyseessä on siis
hiilikutuvahvisteinen muovi mono-
kokkirunko, joka on vahvaa antaen
auton rungolle jäykkyyden, jota ei
alumiinilla ole mahdollista saavuttaa.
Lisäksi se on törmäystilanteissa ää-
rimmäisen turvallinen sitoen törmäy-
senergiaa hyvin, se on kevyt ja
oikeastaan ainoa materiaali jota tälläi-
sen auton suunnittelu sinä aikakaute-
na vaati. Sen ainoat huonot puolet sitä
vastoin ovat tulipalo herkkyys sekä
erittäin vaativa ja kallis korjaus pro-
sessi. Monokkirunko on tehty itsea-
siassa vain muutamasta erillisestä
elementistä, jotka on liimattu kiinni
toisissaan korkeapaine uunissa. Yh-
dessä nämä elementit antavat auton
rungolle erinomaisen jäykkyyden ja
turvallisuuden.

Ja sitten se moottori, taide teos sanan
varsinaisessa merkityksessä. Yllä ker-
roin jo moottorin taustat, joita miet-
tiessä jo ymmärtää Porschen tinki-
mättömyyden moottorin suunnitte-
lussa ja sen innon saada se katuau-

Takaa auto on myös hyvin persoonallinen

All purpose built.
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toon. Moottori rakennettiin Porschen
tehtaalla Stuttgartissa, Zuffenhause-
nilla. Veekymppi on 68 asteinen, jolla
pystyttiin optimoimaan mm.mootto-
rin yläpuolella olevaa aerodynamiik-
kaa. Veekulmasta oli myös se hyöty,
että kampiakseli saatiin hyvin alas
tuomaan paremman painopisteen.
Moottorin lohko on myös osa auton
rakennetta antaen rungolle lisää jäyk-
kyyttä. Myöskin lohko on rakennettu
niin jäykäksi, ettei sylinterinporauk-
sissa tule minkäänlaisia vääristymiä.
Myöskään erillisiä sylinteriputkia ei
käytetty, vaan sylinterit pinnoitettiin
käyttämällä nikkeli-silikoni pinnoitet-
ta. Moottori itsessään on varsin perin-
teinen. CGT:n moottori on vesi-
jäähdytteinen 68 asteinen V10, jossa
on litroja 5,7. Nokka-akseleita on neljä
eli kaksi per kansi ketjuvedolla. Vent-
tiileitä neljä per sylinteri. Imupuolen
venttiileissä on muuttuva ohjausjär-
jestelmä sekä pakoventtiilit ovat nat-
riumilla jäähdytetyt. Puristussuh-
teeltaan moottori on varsin korkea
12.0:1 ja koko koko moottori on valet-
tu alumiinista, myös venttiilien kan-

net. Moottorissa on myös titaaniset
kiertokanget. Vauhtipyörää ei nimel-
lisesti juuri ole. Tehoja moottori antaa
612hv 8000rpm:llä ja vääntöä 589Nm
5750rpm:llä. Litratehot lukemassa
105hv/litra ja kierrosluvunrajoitin
katkaisee laulun 8400rpm:n kohdalla.
Moottori pitää sisällään myös tottakai,
kuivasumppuvoitelun.

Vaihdelaatikkona autossa on CGT:tä
varta vasten suunniteltu 6-lovinen
manuaali. Poikittain moottori taakse
asennettu laatikko noudattaa myös
CGT:n painon ja painopisteeseen tuke-
vaa kriittistä linjaa olemalla kompakti
suunnittelultaan ja se on sijoitettu
mahdollisimman alas painopisteen
vuoksi. Vaihteensiirtomekanismi on
toteutettu niin sanotuilla Flex Ball-
kaapeleilla, jotka on valmistettu lit-

Takasiipi nousee ylös vauhdin noustessa
tuomaan lisää aeroa

The Details
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teästä teräksestä, systeemi oli itsea-
siassa niitä monia innovaatioita, joita
CGT:n suunnittelu piti sisällään. Tällä
tavalla vaihdelaatikon kitkakertoimia
pystyttiin pienentämään vaihteensiir-
ron luotettavuutta menettämättä.
Myös kytkin oli asia, johon Porschella
keskityttiin. Painoa haluttiin säästää,
joten mikä tahansa kytkin ei kelpaisi.
Kilpa-autoista tuttu hiilikuitukytkin ei
tulisi kuitenkaan kyseeseen, sen si-
jaan Porschella päädyttiin ensimmäi-
senä sarjatuotanto autona maailmassa
käyttämään hiilikuitu-keraamista kyt-
kintä, joka oli halkaisijaltaan pieni
halkaisijaltaan vain noin 14cm kokoi-
nen. Tämä totta kai säästää painoa
niin kytkimessä itsessään kuin pain-
opisteenkin hallinnassa. Kytkin on
kestävyydeltään lähes lyömätön sen
sietäessä 1000Nm:n vääntöä, mutta
luistatusta se ei siedä yhtään ja se on-

kin eräs erityispiirre Carrera GT:n aja-
misessa. Jos haluaa 15 000 euron
kytkimen kestävän, unohda luistatus.
Paras tapa päästä liikkeelle on nostaa
vasenta jalkaa hitaasti ylös ja antaa
auton lähteä itsestään liikkeelle.
Porsche sai aikanaan paljonkin kritiik-
kiä tästä lähes suoraan kilpa-autoja
muistuttavasta kytkimestä, mutta jäl-
leen kerran. Kun autolla oppii aja-
maan, se palkitsee ajajansa. Pistää
miettimään, olisiko sittenkin hiilikui-
tuinen kytkin ollut parempi vaihtoeh-
to.....?

Totta kai myös jousitukseen keskityt-
tiin. Jo alussa mainitsin sen olevan pe-
räisin suoraan 1998 Le Mansin
voittaneesta 911 GT1 kilpurista.
Tupla-kolmiotukivarsin edessä ja ta-
kana toteutettu työntötanko jousitus
on suoraa kilpa-autokantaa ja se on
pultattu suoraan kiinni hiilikuitu-
komposiittirunkoon antaen näen kul-
jettajalle välittömän tuntuman jousi-
tuksen toiminnasta sekä ohjaukseen
paremman tunteen. Yllättäen kyllä
ohjaus sisältää tehostuksen. Mitä jar-
ruihin tulee, Porschehan esitteli jo
vuonna 2001 911 GT2:sessa hiilikuitu-
keraamiset jarrut. Oli tottakai selvää,
että ne otettaisiin asialistalle myös
CGT:n kohdalla. Tosin tällä kertaa au-
toon varta vasten suunnitteltuna. Ris-
tiinporatut jäähdytetyt levyt olivat
edessä ja takana kokoa 38cm, joiden
paksuus oli vain 3,4 senttiä antaen
50% kevyemmän painon mikäli oltai-
siin käytetty samankokoisia ja paksui-

The Details part II
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sia teräslevyjä. Jarrut sisältävät myös
ABS:n ja vetoluistonesto on mukana
myös auton järjestelmissä. Sen saa
kuitenkin kytkettyä pois päältä ohjaa-
mossa olevasta napista. Vanteet, ne-
kin ovat suoraa kehitystyötä koskien
nimenomaan tätä autoa. Mangesiu-
mista valetut vanteet ovat kevyem-
mät kuin alumiiniset. Myös renkaat
olivat autoon varta vasten suunnitel-
lut. Rengaskooltaan edessä 265/35
ZR19 ja takana 335/30 ZR20.

SISUSTA & NUMEROT & HINNAT &
ÄÄNI

Auton sisusta. Ajaton. On varmasti yk-
si sana mikä kuvaa sitä erinomaisesti.
Minne tahansa katsot viimeistely ja
ero muihin Porscheihin samalta aika-
kaudelta on huikea. Pehmeällä nahal-
la verhoiltu sisusta yhdessä hiili-
kuidun kanssa antaa varsin upean vai-
kutelman. Leveä kynnyskotelo kertoo
runkorakenteesta jo oman sanansa, li-
sää sanoja ei tarvita. Mittaristo taat-
tua Porschen laatua, selkeää ja
mutkatonta, perinteitä kunnioittavaa.
Virta-avain on perinteikkäästi totta
kai vasemmalla. Todellinen taideteos
ovatkin sitten alumiiniset lattiasta sa-
ranoidut polkimet, jotka ovat samassa
tasossa antaen oivan mahdollisuuden
heel & toe tekniikan hiomiseen. Toi-
nen yksityiskohta johon huomio kiin-
nittyy on kojelaudan "silta" jossa
vaihdekeppi on sopivasti ratin vieres-
sä samalla tasolla kuin se kohta mistä
yleensä ratista pidetään kiinni kun

halutaan nautiskella. Liikeradaltaan
nopea ja lyhyt sopivalla etäisyydellä
ratista kertoo jotain Porschen pohdin-
noista ergonomiaa aatellen. Vaihde-
kepin nuppi, puuta totta kai. Olihan
sellainen jo Le Mansin vuonna 1970
voittaneessa Porschen 917- 023:sessa,
joten miksei sitä laittaisi toiseen
Porschen lippulaivaan muistuttamaan
historiasta.

Suorituskyky? Riittävä. 0-100kmh
sprintti ottaa vain 3,5 sekuntia, pai-
kaltaan 160kmh nopeuteen kestää
vain 6,4 sekuntia. 200kmh tulee mitta-
riin 9,2 sekunnissa. Kilometri taittuu
mukavasti 19,4 sekunnissa loppuno-
peuden ollessa mukavat 284kmh.

Auto sopii myös harvinaisen hyvin fiilistely
kuviin!

Litroja 5,7. 612hv yli 8000rpm. Moottorin
taustalla Formula 1 ja Le Mans!



23

Huippunopeutta auto kelaa mukavasti
334kmh. Vaikka moottori on hyvin
kierrosherkkä, se on myös jokapäi-
väistä käyttöä ajatellen sitkeä sillä ku-
tosvaihteella 80-120kmh väli ottaa
vain 6,3 sekuntia. Mitä jarruihin tulee,
hiilikuitu-keraamiset jarrut ovat te-
hokkaat luonnollisesti, 160kmh no-
peudesta nollaan tarvitaan vain 84
metriä. Ei liene syytä epäillä jarrujen
tehoja.....
Mitä hintoihin tulee, nousussa ovat.
Joskin maltillisesti. Mutta se on fak-
taa, ettei tämän kaltainen auto nyky-
maailmassa menetä arvoaan. Mitä
nämä hinnat olisivatkaan, mikäli CGT
olisi voittanut pari kisaa GT kisoissa
tai se olisi nähty Le Mansissa.....? Val-
mistusmäärä takaa taas sen, että hinta
ei tule tippumaan. Myöskin auton
analogisuus ja yhdeksi viimeisistä
analogisista todellista ison brändin
superautoista, se varmasti pitää ha-
lukkuuntensa asiasta tietävien ihmis-
ten keskuudessa. Tänään hinnat ovat
puolesta miljoonasta aina miljoonaan
riippuen mitä haluaa, varmasti tässä-
kin on se fakta, että mitä enemmän

auto maksaa, sen paremmassa kun-
nossa se on loppupeleissä. Joten jos
haluat CGT:n talliisi, ei ehkä ole syytä
panikoida, mutta tiettyjen värien
kanssa voi olla syytä paniikkiin, näitä
kun ei jokainen halunnut keltaisena.
Mutta se on varmaa, että kyseessä on
uniikki lay out joita ei enää tänään
tulla valmistamaan ja se pitää arvon-
sa. Maailma muuttuu liikaa, joten näi-
tä autoja arvostetaan aina.
Niin se ääni. Unohtakaa Gallardot, R8
V10t saati Moparin työntötanko
V10....Mikään tuotantoautossa oleva
V10 ei kuullosta tältä. Lexuksen upea
LFA pääsee lähelle, mutta sekään ei yl-
lä CGT:n Formula Ykkösmäiseen ujel-
lukseen, joka muistuttaa ihan täysin
suoraan Formula Ykkösiä V10 aika-
kaudelta. Vauhtipyörän olemassa olo
on nimellinen, joten moottori ottaa
kierroksia kuin suora kilpa hella. You-
tuben videoilla tästä saa varsin hyvän
käsityksen, nopeat alaspäin vaihdot
saavat aikaan rääkäisyn, jota voisi

Jousituksen detaileja

The Pedal Box, A State OfThe Art.
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kuunnella ihan mielellään itsekin mo-
nia kertoja päivässä. Mutta se ääni
ulospäin....Ei ole mitään vastaavaa
kun puhutaan V10:peistä.

Porsche valmisti Carrera GT:tä vuo-
desta 2004-2007 kokonaistuotanto-
määrän ollessa 1270 autoa. Näistä 644
autoa meni Yhdysvaltoihin, 31 autoa
Canadaan ja 49 autoa Englantiin. Väri
vaihtoehtoja oli alunperin 5, Grards
Red, Fayence Yellow, Basalt Black, GT
Silver ja Seal Grey, myöhemmin
Porsche toi mahdollisuuden valita
myös vaihtoehtoisia värejä kuten
myös vaihdekepin nupin sai tilattua
hiilikuitusena.

CGT vs MCLREN F1

Moni varmasti miettii miksi olen aina
hehkuttanut F1:stä ja CGT:tä. Luettua-
si auton rakennus filosofian, on selvää
näiden kahden jakavan hyvin paljon
asioita. Molemmat ovat analogisuu-
teen tähtääviä autoja. F1 onnistui sii-
nä täydellisesti, CGT:n tiimoilta
maailma oli muuttunut jo liikaa, joten
järjestelmiä oli pakko laittaa autoon

kiinni. Myöskin tuotantomäärä asetti
ehtoja. Kuitenkin molemmat jakavat
saman filosofian mitä suunnitteluun
tulee. Kompromissiton suunnitelma
tehdä tälläinen auto niin hyvin kuin
sen vai voi tehdä. Molemmissa on hii-
likuiturunko. F1 painaa 1100kg, CGT
hiukkasen enemmän painon ollessa
1400kg, ollen silti kevyempi kuin kil-
pailijoiden tuotteet moottorista riip-
pumatta. Molemmat pohjautuvat
vahvasti kilpa-autoista tuttuun tek-
niikkaan. Molemmissa on "racespec"
ajattelua vahvasti oleva moottori, joka
on autoon varta vasten suunniteltu,
joskin Porschen moottori alunperin
Formula Ykkösistä Le Mansin kautta
päätyneenä. Molemmissa on 6-lovinen
autoon varta vasten suunniteltu vaih-
delaatikko. Molempien kytkimet ovat
kaikkea muuta kuin perus tavaraa.
F1 on hienostuneen eleganttien käy-
tökseltään, normaali ajossa erittäin
helppo ja vaivaton, mutta kun pyyde-
tään tapahtuu paljon ja nopeasti. Mo-
lempien ääni maailma on parasta mitä
V12 tai V10 moottori voi tarjota, niin

Aeroa löytyy myös auton alta

Sisusta voi luonehtia sanalla ajaton.
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auton sisällä kuin ulkona. Porsche
taas toisaalta on F1:seen verrattuna
täysin eri maailmasta. V10 antaa For-
mula Ykkösistä tutun olemuksen,
kiertää korkealle ja nopeasti. Hiilikui-
tu-keraaminen kytkin on kaikkea
muuta kuin helppo normaaliajossa.
Mutta kun Porschea pyytää, se kyllä
lähtee. Joskin videoitten perusteella,
CGT on käytökseltään huomattavasti
brutaalimpi, herkempi wheel spinnille
ja vaatii kuljettajaltaan todellista har-
kintaa ja ymmärrystä millon ei ole so-

veliasta laittaa lusikkaa lattiaan. Kun
taas F1 on huomattavasti helpompi ta-
paus. Silti nämä molemmat jakavat sa-
man intohimon, tehdä jotain mitä ei
ole ennen urheiluautomaailmassa
nähty. Carrera GT tekeekin asiat hie-
man eri tavalla, mutta molempien
kohdalla voidaan sanoa suoraan, että
tälläsiä autoja ei tulla enää näkemään.

Kuvien autolla on tähän mennessä ol-
lut käsittääkseni kaksi eri omistajaa ja
se tuli vähän liiankin kuuluisaksi Sko-
da rouvan punaisiin päin ajon uhrina
pari vuotta takaperin, jolloin urhei-
luauto populaatio Suomessa luki suu
auki lehdestä sanat "näitä sattuu, näi-
tä saa kaupasta ja nämä ovat vaan pel-
tiä". Onneksi tämä auto korjattiin, ja
se on nyt takaisin Suomessa ja toivot-
tavasti myös pysyy täällä jatkossakin.

Haluan kiittää Premium Cars &
Trucks:n henkilökuntaa mahdollisuu-
desta julkaista nämä kuvat tästä au-
tosta ulko-olosuhteissa sekä myy-
mälän sisältä. Totaallisen uniikki auto,
jollaisia Suomessa on vain tämä yksi
kappale. Kiitos paljon yhteistyöstä!

Lähteinä Internetin eri sivustot.

- Sami Aaltonen -
www.samiaal.kuvat.fi/kuvat

Vaihdekepin nuppi peruja Porschen 917:sta,
auto joka voitti Le Mansin 1970 omisti myös
tälläisen.. . . .!

The Details Part III
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STIFTUNG MUSEUM AUTOVISION - DIE TECHNOLOGIEARENA

www.museum-autovision.de

Längst mehr als nur ein Geheimtipp ist das seit dem Jahre 2002 bestehende
Museum AUTOVISION in Altlußheim bei Hockenheim. Bekannt geworden ist
es sowohl durch eine der weltgrößten NSU-Sammlungen, der weltweit
einzigen Wankel-Dauerausstellung aber auch durch den größten, Namen
gebenden Ausstellungsbereich „Mobilität der Zukunft“, wo ...

Tässä yksi tutustumisen arvoinen paikka...

Kuvat: Arto Alanen

Bugatti Museo

BUGATTI ATALANTE BUGATTI BERLINE
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BUGATTI T 59 GP
(DEMONSTRATION CHASSIS)

LE MANS „G“
(Bugatti/Molsheim)

Serie „S“, Baujahr 1937,
T57G

BUGATTI T 57 S ROADSTER

Bugatti T 57 ATLANTIC






