
Lehdessä mm juttuja seuraavista aiheista...

- Urheiluautopalsta - Harrasteautoni

- Goodwood Members Meeting - Gruising



2

Finnish Sports Car Drivers ry

207.493

c/o Timo Luotsi
Ruukinlahdentie 5 A7 , 00200 Helsinki

Danske Bank FI28 8318 3710 000229

www.sua.fi
www.fscd.fi

www.facebook.com/www.sua.fi

Kansikuva: Osmo Raninen Kuva: Lamborghini Diablo VT

Hallitus 2019

Puheenjohtaja
Jarmo E.A. Heinonen

jarmo.heinonen@laurea.fi
040 536 1437

Varapj .
Timo Luotsi

timo.luotsi@gmail.com
050 355 8353

Rahastonhoitaja
Hans Seitz

hansp.seitz@gmail.com
0400 421 545

Kerholehden päätoimittaja
Osmo Raninen

osmo.raninen@gmail.com
050 531 0589

Jäsen
Tari Seitz

tari@welho.com
040 540 3097

Jäsen
Jens Seitz

jens.seitz@hotmail.com

BensaaSUAnissa on Finnish Sports Car Drivers
ry:n jäsenlehti. Lehden tavoitteena on julkaista
niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja urhei-
luauto- harrastuksen piiristä sekä tiedottaa
alan tapahtumista.

Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta aineistosta.
Aineiston toimitusosoite on:

osmo.raninen@gmail.com

Ilmestymistavoite on neljä numeroa vuodessa.

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat kir-
joittajien eivätkä välttämättä samoja kuin
Finnish Sports Car Drivers ry:n hallituksen.

Päätoimittaja: Osmo Raninen
Taitto (Scribus): Osmo Raninen

Painopaikka: Grano Oy
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.

ISSN 2342-0588 (Painettu)
ISSN 2342-0596 (Verkkojulkaisu)



3

Kesän ja elokuun viimeisiä hellepäiviä vietetään parhaillaan ja syyskuu toi-
vottavasti jatkaa vielä ajokautta. Kesän aikana SUA:n jäsenillä toivottavasti
on ollut itse kullakin mahdollisuus käydä osallistumassa eri autotapahtu-
miin. Jos kävit jossain tapahtumassa ja otit ehkä jokusen kuvankin niin ker-
ro siitä muillekin lähettämällä juttu allekirjoittaneelle.

Tähän lehteen Sami on taas tehnyt juttuja kiitettävästi. Tämän lehden teko
on ehkä korostetusti Samin varassa mutta seuraavaan lehteen on tulossa
muidenkin tarinoita. Kiitos myös Jarmolle Corvette jutusta.

Hyviä ajokelejä syyskaudelle.

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan kuulumisia

Jouduin keikkakuskiksi, eli vaihdoimme pitkällä taipaleella ratin pyörittäjää
lennossa. Auto ei ollut tuttu, vaikka edustikin erästä saksalaista tunnettua
merkkiä. Työntäytteisen päivän päätteeksi tuli vuoroni istua ohjastamaan ja
ensimmäisenä totesin viiksiä piilotetun ratin taakse enemmän kuin missään.
Uusia vimpaimia ja härpäkkeitä oli hämäykseen asti piilotettuna autoon.

Yritin saattaa nopeussäätimen toimimaan, kunnes selvisi että tökin väärää
vipua ja onnistuin vilkuttelemaan vastaantulijoille valoja. Jonoakin alkoi
kertyä. Hetken päästä logiikka selvisi ja vedin ylväästi letkaa. Kunnes alkoi
sataa ja moottoritie aukesi.

Vettä vihmoi oikein kunnolla ja uriin syntyi ankkalampia isompia kanaaleja.
Tässä vaiheessa neliveto yllätti positiivisesti. Ohitustilanteessa auton tek-
niikka tuli apuun, ja vaikka renkaat joutuivat pahimmillaan nelipyöräluisiin
vesiliirrossa, etsi alusta ja tekniikka turvallisen kulun. Tuntui kuin auto oh-
jaisi itse itseään pahimmista paikoissa.

Seuraavaksi takapenkki repesi riemuun, sillä mittaristoon tuli teksti ”you
should take a brake”, eli auto ehdotti kahvitaukoa. Eikä se jäänyt ainoaksi.
Auton omistaja hörähti, ettei ollut kuunaan nähnyt moista tekstiä autossaan
ja yritti jopa nappaista siitä kuvaa kännykkäkamerallaan.

Väsyneen kuskin väsyneet kädet ja ehkä hiukan haparoivat jalatkin vinkka-
sivat ajajan nuutuneesta olotilasta. On se ihmeellistä mihin nykyiset tieto-
tekniset välineet pystyvät autoissa. Loppumatka sujui juohevasti ja ilman
huomautuksia.

Jäsenistön urheiluautot eivät sisällä kaiken maailman hienouksia ja sähkö-
teknisiä apuja, eli kuskiltakin vaaditaan toisenlaista perehtyneisyyttä. Toi-

Puheenjohtajan palsta
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saalta vanhan auton ajonautinto syntyykin siitä, että tietää ja tuntee kulki-
monsa ominaisuudet, ilman että kukaan muu puuttuu peliin. Auto ja kuski
ovat samaa puuta, samoin riemu tiukoissa mutkissa tien päällä. Vanha urhei-
luauto on omine oikkuineen inhimillisempi kuin nykytekniikan huippuyksilö,
joka saattaa jopa ohittaa kuskinsa ajotaidot.

Näin kesän jo ehdittyä Pohjolaan, kannattaa muistaa että vanhan harrasteau-
ton ominaisuudet eivät välttämättä riitä siihen mihin päivittäisen peruskul-
kimon. Ääritilanteissa paluu arkeen, eli ajonvakautusten ja muiden laitteiden
puuttuminen saattaa yllättää. Eräs tuttu vuokrasi auton, josta puuttui tuttu
lyhyen etäisyyden automaattijarrutus, saaden aikaan paniikkipysähdyksen.
Sillä kertaa nenät eivät piirtäneet merkkejä tuulilasiin.

Leppoisia ajokelejä ja turvallista matkaan kunkin matkoihin!

Jarmo Heinonen
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. . .KUULUMISIA URHEILUAUTOMAAILMAN HUIPULTA...

. . .”Pagani' next car will have V12 and manual.” Pysäyttivät maaliskuussa allekir-
joittaneen lukemaan tuoretta uutista tarkemmin. Koodinimeä C10 kantava
auto ei ilmesty katukuvaan (niille harvoille kaduille) vielä vuonna 2021, mut-
ta sitä kuulemma on syytä odottaa suurella mielenkiinnolla. 40 kappaletta
valmistettava auto tulee jatkamaan Paganin taideteos - tyylistä suunnittelua
”All In House” tehdyllä hiilikuidulla, magnesiumilla ja alumiinilla. Paganilla
luotetaan AMG:hen jatkossakin, sillä tämä moottori menee päästöistä läpi
myös aina vähän kaksi jakoisesti päästöihin suhtautuvassa Jenkkilässä, jossa
asiakas segmentti on laaja. Uusiksi pistetty AMG V12 tulee samaan peräänsä
tavallisen H-kaavioisen manuaalin. Siihen ei tule myöskään minkään näköistä
hybrid optiota, joten auto noudattaa Old School - ajattelun periaatteita. Kui-
tenkin Pagani haluaa viedä tavoitteensa korkealle. Myös täysin sähköinen
malli on myös tulossa kuten myös läppälaatikkoja rakastaville optiona tämä-
kin käsittääkseni molempiin versioihin. Joka tapauksessa, Pagani on saanut
paljon palautetta siitä, että omistajat kaipaavat manuaalia takaisin, määrän
ollessa huimat 70%, joka kertoo kyllä kaiken ilman selittelyitä..... Jäämme siis
odottamaan.

...TVR tuo perinteikkään Griffith:n takaisin pitkän tauon jälkeen. Autoon saa-
tiin varsin nimekäs pääsuunnittelija, Herra nimeltä Gordon Murray. Auto on
suunnattu täysin eri porukalle kuin taiteellinen Pagani, Griffithin hinnan jää-
dessä alle 100K puntaan ennen veroja. Cosworth:n suunnittelema viiden lit-
ran V8 yhdistettynä 6-loviseen manuaaliin tuo mukanaan vanhaa mukavaa
brittiläistä urheiluauto henkeä. Mitään automaattia tai nykymaailman mu-
kaista 0,0006 sekunnissa vaihtavaa läppälaatikkoa ei ole tulossa. TVR on ha-
lunnut panostaa myös vähän turvallisuuteen, joten autosta löytyvät
kuitenkin nykymaailman vaativat? ABS:t sekä ESP järjestelmä. Painonjakau-
ma on tarkka 50/50 ja autoon on käytetty paljon hiilikuitua. Mm. auton runko
ja suuri määrä koripaneeleista on hiilikuitua. Runko ei ole perinteinen mono-

Urheiluauto palsta
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kokkirunko vaan muistuttaa lähinnä teräsputkikehikon tyylistä runkoa. TVR
käyttää siitä termiä iStream. Pitkälle viedyn suunnittelun takia auton paino
on pidetty todella alhaisena 1200kg nurkilla, joka tarkoittaa 500hv antavan
hellan kanssa suhteellisen kovaa suorituskykyä. Uuden auton valmistus on
EU:sta johtuen vähän delayssä, mutta kyllä se uunista saadaan pian.!

. . .Luxury Collection Automobiles. Ilman tätä yritystä Suomen Ferrari kanta olisi
varmasti kolmannes pienempi mitä se tänään on. Juuri perjantaisen Cruising
illan kynnyksellähän yrityksen Instagrammissa juhlittiin kahden uuden Fer-
rarin luovutusta asiakkaille, toisen niistä muuten pystyi pongaamaan Cruisin
illassa Helsingissä, jos nyt oikein näin.....

Mutta asiaan...

Juuri kesäkuun alussa otsikoihin nousivat sanat ”Ferrarin uutta yli puolen
miljoonan euron hybridi-superautoa myytiin Suomeen saman tien kymme-
nen kappaletta” Tätä kirjoittaessa määrä on itse asiassa käsittääkseni 12 kap-
paletta. Huikea temppu tähän taloustilanteeseen, jossa joka tuutista sanotaan
miten talous laskee ensi vuonna. Joka tapauksessa Ferrari on ottanut tosis-
saan haasteen supernopeasta hybrid superautosta. Auton runko on alumiini-
hiilikuituinen, käsittääkseni se ei ole hiilikuitumonokokki runkoinen kuiten-
kaan, mutta Ferrari on käyttänyt paljon kevyitä materiaaleja painon
tiputtamiseen. Tosin tarkkaa tietoa on tässä kohtaa varsin vähän revittävissä
irti netin suuresta maailmasta. Mutta joka tapauksessa, auto on kautta aiko-
jen nopein Ferrari 1000hv / 800Nm lukemillaan. Hybridi järjestelmä kuiten-
kin tuo lisäpainoa 270 kiloa, mutta se mahdollistaa 26km ajon pelkällä
sähköllä, nykytyylin mukaisesti. Autossa on kolme sähkömoottoria, kaksi
edessä ja yksi kaksoiskytkentälootan välistä, manuaalia on turha kysellä. Ja
kyllä, auton neliveto järjestelmä on lainattu GT4 Lussosta. Sähköhässäkkä tuo
painoa, joten peruutusvaihde on vain sähköinen, jossain painoa pitää säästää.
Auton kokonaispaino on yli 1500kg, mutta se on silti kevyempi kuin viimei-
seksi(?) V12 keskimoottori Ferrariksi jäänyt todella kaunis superauto LaFer-
rari, joka on tosin hintaluokassaan ihan eri kastissa vaikka sen hankkisi
tänään käytettynä ja autohan ei ole ihan samanlainen täyshybridi mikä tämä
uusi SF Stradale on. Joka tapauksessa numerot 1000/800/4wd takaa autolle
suhteellisen rivakan poistumisen, nollasta sataseen 2,5 sekuntia ja huippuja
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auto kerää 340kmh verran. Se on myös radalla nopeampi, jättää LaFerraria
juuri sen verran, että ero on huomattava. Hintaa tälle Ferrarin uutuudelle on
verojen kanssa arvioitu noin 650 000 euroa. Kuinka moni tänne jää kilpiin on
kysymysmerkki, mutta ainakin tiedämme, että täällä Pohjolan perukoilla näi-
tä uusia super Ferrareita on mahdollista nähdä liikenteessä vuonna 2022!

...Juuri kun Ferrari pääsi parrasvaloihin esittelemällä vastalauseen ladatta-
vaan hybridi hyperautomaailmaan ; Gordon Murray Design – Gordon Murray
Automovite lyö pöytään jotain ihan muuta. Gordon Murray on siis mies mo-
nen Formula Yksi legendan takaa ja erään McLaren F1:sen pääsuunnittelija.
Jo 2017 aloitettu projekti oli aluksi varsin hiljainen, ilmoitus tulevasta annet-
tiin ja sitten urheiluautomaailma jäi odottamaan. Kesäkuun alussa yritys an-
toi ensimmäiset todelliset fakat varsin pitkällä suunnittelultaan olevasta
superautosta. Kuten jo arvata saattaa, kyseessä on jotain ihan muuta kuin pe-
rinteinen konsepti tänä vihreän aikakauden heräämisaikana, jossa päästöt ja
vihreys ovat puhjenneet ennennäkemättömään kukkaan.

Siinä missä muut valmistajat nojaavat akkuihin, Gordon Murray nojaa kevey-
teen. ”A performance throught the light weight” on aina ollut herran missioita ja
tuleva koodi nimen T.50 saanut auto tulee näyttämään tässä kohtaa monelle
kilpailijalle kaapin paikan. Kun viimeisen 15 vuoden ajalta superautojen kes-
kipaino on ollut 1400kg, ja esimerkiksi McLaren F1:sen paino oli jo esiteltäes-
sä vuonna 1992 huikean alhainen 1100kg (F1 LM katulaillinen GTR mukavuus
varusteilla 1062kg), tuleva T.50 tulee painamaan 980kg. Siinä tulee myös ole-
maan vapaasti hengittävä ultra kevyt ja kompakti (onkohan alle 60cm koko-
naispituus) Cosworthin suunnittelema V12, joka tarjoaa 650hv ja 490Nm
lukemat voimaa. Vauhtipyörää ei ole ja kytkin tulee luultavasti speksejä lu-
kiessa olemaan hiilikuitua. V12 kiertää mukavat 12100rpm ja se tulee saa-
maan ilmanoton auton katon kautta. Vaihdelaatikoksi on tarjolla vain ja
ainoastaan 6-lovinen H kaavioinen manuaali. Takavetoisuus on myös selkeä
asia ja auton runko-kori materiaali on totta kai hiilikuitua. McLaren F1 oli
maailman ensimmäinen 3 paikkainen superauto, kuljettajan istuessa keskellä
ja matkustajat sivussa takana, tuleva T.50 tulee jatkamaan tätä perinnettä.
T.50 tulee myös hyödyntämään legendaarisen Brabham Fan Formula Ykkösen
fan teknologiaa. Gordon Murrayn perfectionismin tietäen, tämä auto tulee
olemaan huikea.
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”It must rev more than any other current Lamborghini or Ferrari V12” oli aikoinaan
yksi moottorin detail ehto Paul Roschelle McLaren F1:stä suunnitellessa, tule-
va T.50 tulee toistamaan tämän, sillä Aston Martinin Valkyrien V12 kiertää
vain 11800rpm..... Kaikki mitä T.50stä on kerrottu tähän asti, auton speksejä
lukiessa historiaa tietävä lukija tajuaa lukevansa McLaren F1:sen lehdistötie-
dotetta kenties vuodelta 1989. Toisinto. Jos maailma on luullut, ettei vapaasti
hengittävä V12 ole enää mahdollinen, on se kun auton paino tiputetaan mini-
miin. Sitä paitsi olemme jo nähneet manuaali askisten superautojen hinnan
nousun ja se ei ainakaan tule loppumaan.

Jäämme siis odottamaan jatkoa, Gordon Murray Design:in Instagramista voi
käydä katsomassa tekstitetyt videot aiheesta tai sitten suoraan Youtubesta
haulla Gordon Murray Design T.50. SUA jää innolla odottamaan mitä tuleman
pitää tässä projektissa. Sydäntä lämmittäviä lukuja, korvissa soiva korkeasti
kiertävä V12 näkyy jo horisontissa. Faktoja ja epäuskoisia tekstin uudelleen
lukemisia takana, saa haukkomaan henkeä todella kun muistetaan miten pal-
jon vihreydestä paasataan tänään.

Tässä SUA:n Superauto kuulumiset urheiluautomaailman huipulta. Jos tämä
palsta saa tykkäyksiä, kenties palaamme asiaan vähän tavallisimpien supe-
rurheiluautojen tiimoilta myöhemmin. Antakaa siis palautetta, onko tällai-
selle palstalle käyttöä!

- Sami Aaltonen -
www.samiaal.kuvat.fi
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Corvette Stingray

Haluttiin kunkin kertovan au-
tostaan ja tuomaan merkkiä
muidenkin tykö. Olen aikaisem-
min jo kertonut, miten ajoin
Stingraylla mantereen poikki,
Los Angelesista Narragansettiin,
eli USA:n länsirannikolta itäran-
nikolle sekä tutustumiseemme
25:een Amerikan 50:stä osaval-
tioista. Palaamatta silloiseen
tekstiin, auton valmistusmaa toimii kuitenkin hyvänä aasinsiltana aihee-
seen.

Nimi Sting Ray (kahdessa osassa) tuli Corvetteen vuonna 1963, mutta muut-
tui yksiosaiseksi 1969, mallin vaihtuessa 1968 C2:sta C3:een. Oma autoni on
viimeinen jälkimmäisen sarjan Stingraystä, jossa vielä luki tuo nimi lokasuo-
jassa. C3 on sivuprofiililtaan Coca-Cola pullon muotoinen ja pisimpään
myynnissä pysynyt Corvette malli ilmestymisvuosiltaan ja valmistumismää-
riltään.

Mako Sharkiksi tai haiksi ristitty C3 malli oli tuotannossa vuodesta 1968
vuoteen 1982. Historiallisesti auton piti ilmestyä markkinoille vuonna 1967,
mutta keulan aerodynamiikkaongelma siirsi julkistusta vuodella. Toisekseen
vuoden 1983 Corvette mallia ei koskaan tehty, sillä seuraavan C4 mallin il-
mestymisessä syntyi katkos. Mallin alussa ja lopussa oli siis viive.

Tekniikka on hyvin selkeä, 350 cid V8 (eli 5,7 litran kone) ja Turbo Hydra 350
automaattilaatikko. Joku saattaisi sanoa, ettei automaattiaski kuulu urhei-
luautoon, mutta käsivalintaisia tuon ajan Corvetteista oli harva. Toisaalta

Harrasteautoni

Jarmon Corvette C3 juttu on Bensaa SUAnissa 2012 #2
ja 2013 #1 numeroissa joka luettavissa SUA:n www

sivuilta.
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miten luokittelisi nykyisten F-1 autojen rattivalitsimet?

Auton kuori on rakennettu teräksisen tikapuurungon päälle lasikuidusta.
Erillisripustus on hoidettu kolmiotukivarsin ja kierrejousin edessä sekä poi-
kittaisella lehtijousella takaa. Levyjarrut on kaikissa kulmissa.

Autoja enemmän tunteva saattaa tunnistaa GM:n vakio-osia sieltä sun täältä,
kuten muistakin urheiluautoista, jotka ovat syntyneet isoissa autotehtaissa.
Corvettejen kohdalla ei ole tavanomaista, että löytyy ohjekirjoja, joissa ker-
rotaan, minkä muiden merkkien osat ovat vaihtokelpoisia.

Pakoputkistojen katalysaattorit vuosina 1975-1978 puristivat amerikkalais-
ten autojen hevosvoimat alas, kun vuoden 1971 energiakriisin jälkeen autoi-
hin alettiin vaatia pakokaasusuodattimia ja puututtiin hevosvoimasotaan.
Silti noina vuosina ajettiin useita kilpailuvoittoja Corvetteilla – joissa ei tie-
tystikään suodatettu pakokaasuja, kuten katukelpoisilla autoilla.

Minkälainen ajettava Corvette sitten on? Omasta mielestäni hyvä, sillä Zora
Angus Duntov kehitti erillisripustuksen saatavilla olevista osista ja onnistui
luomaan toimivat ajo-ominaisuudet. Autossa istutaan syvällä ja pitkä kone-
pelti piilottaa etukulmat kohtalaisen hyvin. Ahtaissa parkkihalleissa kääntä-
minen saattaa tarvita ulkopuolisen apua. Vauhtiin päästyään ketteryys
paranee ja sulava kori auttaa tiehen liimautumisessa. Automaattilaatikko
kaipaisi enemmän pykäliä, mutta toimittaa virkansa muuten hyvin. Posit-
raction puoliperälukko auttaa kiihdytyksissä.

Mainitsin tuossa alussa ajaneeni pitkän tovin mantereen halki. Kolmessa vii-
kossa autoon ehti tutustua hyvin ja sen ominaisuudet tulivat tutuiksi. Ame-
rikassa tiet ovat pitkiä suoria, varsinkin länsirannikolla. Autot on järjestään
varustettu ilmastoinnilla, sillä ilmanala luo hetkessä pätsin auton sisään.
Onnistuin järjestämään saunan vuokra-autoon, etsiessämme sopivaa Corvet-
tea Los Angelesista, koska en saanut ilmastointia aluksi toimimaan. Suoma-
lainen tekee saunan sinne, minne menee. Kiihkeämmin kaasupoljinta
painaessa ilmastointi putoaa pois päältä, josta varoitetaan myös ohjekirjas-
sa. Liian kuumalla ei siis kannata kiihdytellä joka valoissa, jos haluaa nauttia
sisätilan viileydestä.
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Auton väri ja matkamme alkusysäys oli porkkana, eli karoteinoidisympo-
sium, joka sai valitsemaan rekisterikilpeen nimen Carrot, huvittaen naapu-
reita ja muita tiellä liikkujia. Kotimaassa tuota erikoiskilpeä sai silloisen lain
mukaan pitää kuukauden. Muutoskatsastaja vaati uudet valoumpiot, jotka
täyttivät Euroopan normit, sekä hälyvalojen poiston – muutoin autolla pääsi
saman tien kotimaan liikenteeseen.

Suurimmat ongelmat Stingrayn kanssa liittyvät renkaisiin. Rekisteriottee-
seen merkittyjä renkaita ei löydy kotimaasta, ellei tyydy pakettiautoissa
käytettyihin – ja samalla hitaampaan nopeusluokkaan. Goodyear teki varta
vasten oman rengasmallin Corvetteen, mutta niiden valmistus on jo lopetet-
tu. Katsastajat ovat kiristäneet käytäntöjään, joten alkuperäisillä renkailla ei
autoa saa enää liikenteeseen, jos vuosimerkintä on liian vanha. Muuten
maailman eniten tehtyyn V8 moottoriin ja automaattivaihteistoon löytyy
niin osia, kuin korjaamoja. Autojen valmistusmääräkin takaa sen, että varao-
sia löytyy.

Corvette säilyy varastoituna hyvin, sillä lasikuitu ei ruostu ja runko on tehty
paksusta palkista. Kannattaa tosin muistaa ruostesuojaus vähiin metallio-
siin, sillä Amerikan mantereella laitetaan vain heppoinen maalikerros suo-
jaukseksi, jolloin Suomen olosuhteet ja talviset suolaukset saavat raudan
kukkimaan ilman lisäpeittoa. Onneksi teräsrakenteet ovat selvästi näkyvillä,
kun ryömii auton alle työstämään ja sprayaamaan.

Jonkun kysyessä, olisinko nyt jälkikäteen halunnut jonkin toisen merkin,
olisin pysynyt valinnassani. Muihin urheiluautoihin verrattuna huoltokus-
tannukset ovat pienet, rakenteen yksikertaisuuteen omat korjaustaidot riit-
tävät ja muotoilultaan auto on mielestäni sulava. Kriittinen käyttökustannus
syntyy polttoaineen kulutuksesta, mikä lienee normaalia kaikkien urhei-
luautojen kohdalla. Jos jotakuta kiinnostaa Corvettet ylipäätään, kerron
mielelläni lisää.

Jarmo Heinonen
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Goodwood – West Sussex - Englanti

6-7.4.2019 77th GOODWOOD
MEMBERS MEETING

Matkalla mukana:
Allekirjoittanut, Matti Kerätär ja
Verneri Kerätär

Varma merkki kevään tulosta on
kevään kynnyksellä kalenteriin il-
mestyvä, jo ihan perinteeksi muo-
dos- tunut Goodwoodin Members
Meeting. Täksi vuodeksi järjestäjä oli
oppinut ilmojen haltijan oikuista sen
verran, että tapahtumaa oli siirretty
muutamalla viikolla eteenpäin huh-
tikuun ekalle viikonlopulle. Se tar-
koitti myös kellojen siirtämistä
ennen tapahtumaa kesäaikaan eli pi-
meyden tulemista myöhempään
kuin ennen. Vuonna 2018 tapahtu-
massa ajettiin suoraan sanoen räntä-
sateessa, tälle vuodelle tällänen pieni
ongelma haluttiin siis välttää. Tänä
vuonna oli myös lipunmyynnissä ta-
pahtunut muutos aiempiin vuosiin
verrattuna. Nyt saadaksesi liput, piti
liittyä Fellowship Memberiksi. Tämä
tarkoitti 39 Punnan sijoitusta saa-
daksesi lipunosto oikeuden, joka oli
tottakai rajaton. Lippujen hinnat si-
näänsä eivät olleet muuttuneet koko
viikonlopun peruslipun ollen 141

Puntaa per henkilö, siihen päälle oh-
jelmaopas 15 Puntaa ei voi todella-
kaan sanoa lippujen hintoja kovin
kalliiksi. Goodwoodin Members Mee-
ting tuli takaisin kalenteriin vuonna
2014 ja se on pidetty siitä lähtien jo-
ka vuosi. Tapahtuman ydin on ly-
hyesti sanottuna ”jokaiselle jotakin”.
Se käsittää kalustoa aina 20-luvulta
tähän päivään ja kisoja on 7-10 kap-
paletta käsittäen lauantain harjotuk-
set/aika -ajot ja sunnuntaina sitten
kisat. Kisat ovat myös eripituisia,
esimerkiksi 45 minuutin kisa ajettiin
tänä vuonna Graham Hill Trophyssä,
jossa radalla nähdään kauniit 60-lu-
vun GT laiteet. Kisoille on myös omat
nimet, jotka edustavat sen ajan nii-
den autojen kuljettaja tähtiä kuten
Dan Gurney tai Graham Hill tai Peter
Collins tai Derrek Bell muutamia
mainitakseni. Näillä halutaan luon-
nollisesti kunnioittaa historiaa.

Goodwood Members Meeting 2019

Ferrari F50, pyyntihinta 1,7-2,2 M £
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Tapahtuma pitää sisällään myös 3
näytösajoa per päivä, jotka voivat ol-
la mitä tahansa periaatteessa Le
Mans kilpureista Formula Ykkösiin.
Tänä vuonna areenalle pääsivät
upeat BMW M1 Procar:it, joilla ajet-
tin 80-luvun lopussa Formula Yksi
kisojen yhteydessä kuljettajina sen
ajan huiput kuten juuri edesmennyt
Legenda Niki Lauda ja kumppanit.
Toinen näytösajo oli LMP1 luokan Le
Mans kilpureitten debyytti
Goodwoodissa. Kolmas oli sitten ihan
aidot Nascarit suoraan Amerikasta.
Tämän vuoden erikoisuus oli myös
Minit, joita oli runsaasti tarjolla.
Englantilaista kilpa-auto/rata histo-
riaa todella isolla kädellä. Jokaiselle
siis jotakin. Etenkin kun McLaren
Roadcar Parade ja Porsche 917 50-
vuotta olivat teemoina myöskin.
Näistä ei muuten tiedetty kuin paria
viikkoa ennen tapahtumaa. Emme
pistäneet pahaksemme!

Tämä kaikki Goodwood hössötys al-
koi omalla kohdallani jo vuonna
2015, jolloin olin ensimmäistä kertaa

paikalla katsomassa legendaarisia
McLarenin F1 GTR:iä. Siitä syttyi lie-
västi sanoen liekki sydämmeen, että
Goodwoodiin on vaan pakko päästä
uudelleen. Sen ymmärtää kun sielä
kerran käy. Jo syksyllä otin yhteyttä
kilpaluokkien ja näytösajojen selvit-
tyä muutamiin ystäviini, joiden
kanssa olin tehnyt reissuja sinne ai-
emminkin ja Matti sitten onneksi in-
nostui sen verran, että otti vielä
poikansa Vennun mukaan, joten sie-
lä sitä sitten oltiin. Helsinki Vantaal-
la 5. huhtikuuta aamu kello 7
odottelemasa Norwegianin lentoa
jälleen kerran Gatwickiin, joka on
osoittautunut tälläsille reissuille täy-
delliseksi kentäksi. Autovuokraamot
lähellä ja tällä kertaa saatiin alle ihan
uunituore Mersu. Ihan mukava kippo
ajella. Gatwick on muuten on juuri
sopivasti ennen Lontoon ruuhkia ja
sijainti Goodwoodiin nähden noin
parituntia autolla. Hotelli oltiin otet-
tu tänä vuonna Worthlingistä, noin
30 minuuttia Itään Goodwoodista,
lentokentälle noin tunti. Se osottau-
tui hyväksi perus hotelliksi nätissä
kiinteistössä, jolla on käsittääkseni

F12 TDF ja Enzot, joista hiilikuituisen hinta oli
vähän yli 2 miljoonaa puntaa.

. . .Eiköhän tuo Countach LP5000S ole nyt se.. . .
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pitkä lähes 100 vuoden historia. Ran-
takadulla sijainnut hotelli oli sijainil-
taan myös ravintoloita miettien
hyvä. Lyhyen kävelymatkan päässä
oli ravintoloita ja Bubeja riittämiin.
Ainoa pieni miinus oli hotellellin pe-
rinteinen aamiainen, joka oli viikon-
loppuna vasta kello 8 paikallista
aikaa, hyvin yleinen hotellien aa-
miaisaika sielä päin. Siitä koitui pie-
niä ongelmia, joista vähän lisää
myöhemmin.

Perjantaina kentältä lähtiessämme
eksyimme kuitenkin aivan Länsi-
Lontooseen, täysin väärään suuntaan
missä hotellimme sijaitsi, mutta syy
eksymiselle oli varsin hieno. Joe
Macari Performance Cars. Tiesin jo
Instagrammia seuranneena, että sin-
ne on tällä kertaa todellakin tarpeen
poiketa, huolimatta pitkähköstä ta-
kaisin ajo matkasta. Paikalla kun oli
vahvistetusti kaksi punaista Ferrari
F50:stä, joiden takia totesimme, että
ehkäpä niitä vois käydä kattomassa.
F50:stä kun ei oikeen nää missään,
vaikka niitä on tehtykin 349 kappa-

letta ja F50:nenhän on Ferrarin 50
vuotis juhlamalli. Ainoa Ferrarin ka-
tukäyttöön re-mapattu V12, jossa on
5 venttiiliä per sylinteri perustuen
suurelta osin sen ajan Formula Yksi
auton tekniikkaan myös jousituksel-
lisesti. Manuaali laatikko on tottakai
avointa mallia ja autossa ei juuri kul-
jettajan avustimia ole. Kaikki on sel-
keää, yksinkertaista ja kaunista ja
sen V12:ääni on muuten varmasti ai-
ka hieno. Ferrarihan käytti myös 5-
venttiili tekniikaa toisessakin Ferra-
rissa, joka sattumoisin oli myös
paikalla. F355 Challenge oli show
roomissa myös ja ihan perus
F355:sessakin ollut viisiventtiili kasi
on äänellisesti upeimpia mitä V8
maailmassa on. Tollanen Challenge
olisi varmasti kiva kippo ajella katu-
kilvissä....? Mitä muuta Joe Macarilla
oli? Kaksi Ferrari Enzoa, joista toises-
sa värinä oli hiilikuitu, siis lakattua
hiilikuitua ilman maalia ja aivan kä-
sittämättömän hienolla sisustuksella.
Toinen oli musta ja sisustaltaan var-
sin tavanomainen. Paikalla oli myös
Lamborghini Countach LP5000S QV
US spekseillä, eli ruiskukoneella.

Maserati MC-12 GT1.. .No words needed!

Miura SV, hinta pyynti 2,1 M £
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Senhän erottaa muuten kahdesta ku-
vusta konepellissä ja niistä hienoista
puskureista..... Ja se toinen Countach
olikin sitten Euro speksinien
LP5000S, joita on Suomessakin yksi
kappale. Ja olihan sielä vähän modi-
fioitu SV Miura, jonka kaasari patte-
risto ei totisesti jätä kylmäksi, ne
kun näkyvät ohjaamon takalasin ta-
kana.....

Uudempaa kalustoa? Kyllä. MC-12
Corsa Maserati ja sen vieressä uusi
McLaren Senna. Myös F12 TDF oli
paikalla. Lamborghini Aventador
Roadster ja vaikka mitä muuta. Kui-
tenkin ehkä kallein auto koko pai-
kassa oli Ferrari 250 California

Spider, joista toinen oli erään kuu-
luisan näyttelijän, James Coburnin
entinen auto, joka on ollut myös
Chris Evansin omistuksessa. Hinnal-
taan 20 mijoonaa? Kenties? Mitä
muuta? Lightweight E-Typeä,
365BB:tä, 512BB:tä 246 Dinoa....Joe
Macari on totisesti paikka, jossa kan-
nattaa käydä jos sielä päin liikkuu.
Kannattaa myös seurata heidän Ins-
tagram tiliä. Joe Macarin jälkeen
suuntasimme kohti hotellia ja otim-
me rennon illan tietoisesti, koska tu-
levat kaksipäivää olisivat 12 tuntisia
kenkien päällä paikkana Goodwoodin
historiallinen moottorirata.

THE GOODWOOD MACIG HITS
AGAIN....!

Lauantai aamuksi olin sopinut hotel-
lin kanssa aamiaisen mahdollisim-
man aikaisin, joka myös onneksi sopi
matkakavereille. Goodwoodin aika-
taulut olivat vähän hankalat kello 8
aamiaiseen. Tiukkaa se teki, mutta
kun kumpanankin päivänä McLaren
Roadcar Parade oli 9 kieppeillä, lau-
antaina tuli kiire. Moni olisi jättänyt
sen väliin, mutta kun paraatissa oli
lauantaina mukana ensimmäistä ker-
taa julkisesti uusi McLaren Senna
GTR perus Sennan kanssa. P1 ja P1
GTR:t ja se tärkein auto viimeinen
McLaren F1:sen prototyyppi, XP5
nähtiin myös radalla. Asia oli varsin
historiallinen, sillä ei ole koskaan
ajettu Goodwoodissa, eikä se ole sielä
ennen ollut sielä näytilläkään. Joten

. . . Jonka kaasaripatteristo on varsin.. .!

Ferrari 250GT California Spider
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itselleni tilanne oli täysin uniikki, ai-
van mielettömän ainutlaatuinen.
Kyllä, Top Gearissa McLaren F1:sellä
ajettiin 1993 Goodwoodissa Tiff Nee-
delin legendaksi muodostuneessa
koeajossa, ”is..to Give it..so-
me..Stick..” ja ”This....Is Sensatio-
nal! ! !”. Mutta kyseessä oli toiseksi
viimeinen nykyään USA:ssa vaikuta-
va prototyyppi XP4:nen. Joten mel-
keen täysosuma historiallisesti.
Tosin...tällä XP5:sella ladattiin vuon-
na 1998 tuotantoautojen vapaasti-
hengittävässä luokassa edelleen
ykkösijaa pitävä huippunopeuden
maailmanennätys, 386,4kmh ja kun
kierroslukurajotinta nostettiin tu-
hannella 8500rpm:ään, auto kelasi

huippuja 391kmh....Ja ajoihan sitä
Mika Häkkinenkin Japanissa aikoi-
naan.... Kerkesimme paikalle juuri
kun XP5:nen oli jo käynnissä, kuten
myös muut radalle tulevat harvina-
set McLarenit. Pikaiset vastavaloku-
vat olivat kiireen keskellä se mitä
ehdin ja sitten etsimään myötävalon
paikkaa radalta. Totesin myös, että
nyt tulee ongelmia. Pidempi objekt-
tiivi antaa liikaa millejä auton ollessa
kohdalla, joten oli pakko käyttää
heikkolaatuisempaa pientä putkea
kiroilun säestämänä. Members Mee-
tingissä on kuitenkin yksi hyvä puoli,
autot kiertävät rataa useita kierrok-
sia niin näytösajoissa kuin kisoissa-
kin. Noin 15minuutin pitunen
näytösajo tarjoaa mahdollisuuden
korjata kameran kanssa tehtyjä mo-
kia ja tilaisuuksia saada autosta riit-
tävän hyvät kuvat. Olihan siinä, ei
mitään mekkalaa juurikaan näistä
autoista lähde, mutta XP5:sen saami-
nen radalla vauhdista kameran
muistikortille oli hetki, jota olin
miettinyt tuhannen kertaa tiedon
saatuani auton ajattamisesta tapah-
tumassa. Se, mitä missasin Ranskan
Tourilla, onnistui nyt vähintäänkin
tyydyttävästi.! Ja olihan se Senna ja
sen GTR versiokin kiva nähdä livenä,
radalla liikkuvana autona. Onhan ne
hienoja, kuten myös P1 ja P1 GTR.
Nämä kaksi ovat kyllä kovasti kau-
nistuneet vuosien aikana. Mutta se
autojen auto näistä McLareneista oli
nimenomaan McLaren F1, ainakin
minulle.

McLaren Sennasta pyydetään sopivaa noin 800
000 punnan hintaa.. . .

US Spec LP5000S Quattrovalvole, ruiskuilla. Ei
hyvä... .
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Mitä muuta ei rata tapahtumia lau-
antailta? Pysytäämpä hetkisen vielä
McLareneissa. Monen sattuman
kautta sain lauantain aikana mah-
dollisuuden löytää Goodwoodin alu-
eelta myös toisen McLaren F1:sen.
Siitä en sen enempää kerro miten,
mutta sen kerron miten tämän hom-
ma toimii kun se osataan tehdä oi-
kein. Tiesin missä tuo toinen F1 on
parkissa lauantaina puolen päivän
aikoihin. Hommasin itseni McLare-
nin paddockille niihin aikoihin ja
sattumien kautta kävi selväksi auton
olevan paikalla. Kysyin McLarenin
väeltä voisivatko he auttaa minua
pääsemään sinne, jonne oli noin 10
minuuttia autollakin matkaa. McLa-
renilla ei voitu auttaa, mutta he oh-
jasivat minut pääportille jonne
kävelin sitten seuraavaksi. Pääportil-
la esitin asiani siistille Goodwoodin
virkapukuun pukeutuneelle nuoreh-
kolle Neidille ja hän vakuutti minut
siitä, että ”it can be done, just do the
deal with the driver, it should be fine
and you get the photos of the car”.
Meinasin varmasti kaksi tai kolme
kertaa lähteä siitä, koska päivän yksi
pääkisoista oli vähän ennen puolta
kahta ja mietin, että millasen riskin
otan jos tähän lähden. Mutta tämä
ihana neiti vakuutti minut siitä, että
kunhan odotan, auto tulee ja pääsen
sinne ja takaisin ja kun kysyin hin-
taa. ”It's free of course”. Joten siinä
sitä sitten odoteltiin. Haave toisen
punaisen koskaan valmistetun McLa-

ren F1:sen näkemisestä oli niin suuri,
että päätin ottaa riskin. Meni ehkä
sellanen viisi minuuttia kun iso uusi
Land Rover saapui Goodwoodin
Members Meeting stickereiden kans-
sa. Neiti ohjasi minut autolle ja sa-
malla kuljettaja otti kyytiin pari
hotelliin matkalla ollutta vanhempaa
herraa, joilta kysyin voisinko etu-
penkillä istua kun on asiaa kuljetta-
jalle. Heille sopi hienosti joten siinä
minä sitten istuin. Land Roverissa
matkalla Goodwoodin Hotelille ja
matkan aikana kerroin toiveeni ja
kuljettaja oli samantien samalla aal-
topituudella ; ”Yes, it's fine, what car
it is....” joten kerroin nopeasti faktat
ja hän alkoi selvästi kiinnostua ai-
heesta jostain syystä.

Gerry Marshal Trophy - 1977 BMW 530i

Gerry Marshal Trophy - Nick Swift - 1979 Mini
1275 GT
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Tajusin siinä matkalla, että hetkinen.
Tämähän on se paikka missä FOS,
Festival Of Speed pidetään kuten
kuljettajakin vahvisti epäilykseni.
”Yes this is the starting straight and
this is the first corner...and this is
the first longer straight” ja minä sii-
nä haukoin henkeä koska näin en-
simmäistä kertaa tuon ikonisen
Goodwood House kartanon omin sil-
min. On se huikean näkönen raken-
nus. Siinä samassa selitin ”The
balloon carpark...” ja kuljettaja tiesi
samantien missä se auto olisi. Ajoim-
me vähän eteenpäin suoraa ja naps.
Sielähän se oli. Gran Prix Red -
McLaren F1 vuosimallia 1994! Kään-
simme parkkikselle ja hyppäsin au-
tosta ulos. ”Give me 10 mins I will be
fine!” ja kuljettaja oli lähinnä äimis-
tynyt mitä näki siinä kohtaa. Kuinka

ollakkaan tottakai Goodwood House
tarjoaa kivan ympäristön oman har-
rasteautosi kuvaamiseen, joten sielä
näkemäni ja ystävältäni jo perjantai-
na puhelinkuvana saatu punainen
BMW M1 kurvasi hetken päästä
McLarenin viereen parkkiin. Siinä
vaiheessa tämä Land Roverin kuljet-
taja oli jo aika hiljainen. Miettikääs,
65 kappaletta tehty, hinnaltaan noin
20 Miljoonan Euron McLaren F1 par-
kissa, joista 2 on tehty samalla pu-
naisella värillä. Joista toinen on
Euroopassa ja toinen Usassa. Se on
parkissa silmiemme edessä ja sen
vieressä punainen alle 400 kappalet-
ta valmistettu, hinnaltaan ainakin
600 000 Euron hintainen BMW M1.
Miten usein saat nämä kaksi autoa
samaan kuvaan vierekkäin, samoissa
väreissä? Sitä taisi miettiä M1:sen
omistajakin hymystä päätellen.
Uniikki, super uniikki hetki ottaa jo-
tain todella erikoista kameran muis-
tikortille. Kuvat otettuani hyppäsin
Land Roveriin ja lähdimme takaisin
kohti rataa. Matkalla kuljettajani sit-
ten kyseli, että mikä juttu tämä on
tämä McLaren F1. Kerroin faktat. ”65
cars built, takes 386,4 kmh of official
top speed, racespec built BMW V12
with six speed manual box, 1100kg, it
won 1995 Le Mans with 40% racecar
spec, it has 627hv and that car worth
of £20M and it was built for Michael
Andretti in 1994”. Siinä sitä sitten
olikin. ”Romu Andertti” oli siis tilan-
nut tuon auton itselleen uutena. Voi-
si vähintääkin luulla, että se olisi

McLaren F1 & BMWM1 Goodwood Housella

Ja Guvenööri parkissahan oli totta kai DK
Engineerin F40
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ollut hänen isälleen, mutta muista-
kaamme, että Michael Andertti ajoi
McLarenilla vuonna 1993 romuttaen
kaiken mitä voi romuttaa Häkkisen
seuratessa vierestä vähintääkin tur-
hautuneena. Tosin Senna taisi olla
vielä turhautuneempi tallikaverinsa
”nopeuteen.”.

Joten sanotaan näin, kaksi McLaren
F1:stä saman päivän aikana. Molem-
mat yksilöt minulle uusia kameran
kanssa, joskin XP5:sen näin yhden
sentin päästä 2016 McLarenin tehdas
vierailulla vailla mahdollisuutta ku-
vaamiseen. Tänäänhän asiat ovat
MTC:llä täysin erilailla..... Mitä muu-
ta autospottaus rintamalta lauantai-
na? McLaren Sennoja...niitä todella
riitti. Harvinainen reilu 500kpl val-
mistettava auto, olikohan sielä niitä
6 tai 7? Sama uusi 600LT, olikohan
sielä niitäkin lähemmäs 5-7 kappa-
letta ajossa ja parkissa. Pininfarina
Batista, maailman nopein 1200hv
sähkösuperauto oli myös näytillä.
Autohan debytoi Genevessä keväällä.
No onhan se hieno joo, mutta tuo-
ta.... mitäs muuta. Lotuksia,

275GTB:tä, Dinoa, F40:stä, Aston
Martineita.... The Goodwood Magic.
Jos et usko, käy kerran....!

JA SITTEN RADAN TAPAHTUMIIN
LAUANTAI JA SUNNUNTAI

Kuten jo todettua, Members Meeting
kuin Revivalkin pitävät sisällään ki-
soja, joille on annettu nimeksi me-
nestyneitä kuljettajia kyseisen
ikäluokan autoista. Jotka siis ajoivat
niillä aikoinaan menestyksellä eri
sarjoissa Euroopassa. Tänä vuonna
teemana olivat myös Minit. Allekir-
joittaneella jäi koko Mini homma vä-
liin erinäköisten kiiretten takia.
Ikäväkyllä. Itse kisahan oli aivan
mieletön ja ratkesi sunnuntaina vas-
ta tosiaan vikoissa mutkissa. Olisi eh-
kä pitänyt löytää aikaa tällekin,
Minejä kun oli kahdessa erässä ra-
dalla lauantaina ja sitten siitä jat-
koon selvinneet kisassa sunnuntaina.
Radalla kun nähtiin myös Nick Swift,
joka on tunnettu juuri Mineistään ja
mahtavista ajosuorituksista.

Gerry Marshal Tropy, nimetty siis

McLaren Senna GTR, ensimmäistä kertaa
julkisessa tapahtumassa radalla

1958 Ferrari 250GT Tour De France
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menestyneen Saloon kuljettajan mu-
kaan on yksi Members Meetingin pe-
rinteisistä kisoista. Mukana Capreja,
Mustangeja, Rovereita, Camaroita,
Minejä, Fiestoja ja tottakai Nick Swift
uus koppasella 1979 vuoden Mini
1275 GT:llä. Gerry Marshal Trophy
on aina kova tasoinen setti flat out
ajamista, johon todella panostetaan
paljon tiimien puolesta. Allekirjoit-
taneen suosikki oli tänäkin vuonna
1977 vuoden valko-punaraitainen
BMW 530i, aina niin ajattoman kau-
nis.

Yksi viikonlopun pääkisoista oli To-
ny Gaze Trophy, 1954-1959 vuoden
GT autoja sisältävä setti on oikeasti
hyvin mielekiintoinen. Autot ovat
kauniita ja niiden ääni on korvia
huumaavaa kuunneltavaa. Aston
Martineita, Morganeita, Porsche
356:sia, Jaguar XK150:siä, AC:tä,
MGA:ta mukana. Mukana nähtiin
Goodwoodin yhteistyökumppanin
IWC Watches:n 1955 vuoden
Gullwing 300SL Mercedes-Benz, jota
ajoi viikonloppuna Mika Häkkisen ja

Kimi Räikkösen tallikavereina McLa-
renilla ajanut David Coulthard, joka
muuten kävi tiukan kisan numero 38
Austin-Haley 100 Coupen kanssa.
Yleisön harmiksi Austinille tuli tek-
niikka murheita, joten Coulthard
voitti kisan varsin ylivoimaisesti. To-
ny Gaze Trophy:ssa nähtiin myös ai-
to 1958 vuoden Ferrari 250GT Tour
De France, joka oli mukana varmasti
vauhdin puolesta enemmän ja vä-
hemmän nautinnon puolesta käyttää
tuota upeaa 3 litraista V12:sta sille
kuuluuvalla tavalla ilman äärirajojen
etsimistä. Toinen pääkisoista ellei jo-
pa kaikista odotetuin heti Minien jäl-
keen oli perinteikäs Graham Hill
Trophy ; GT autoja 60-luvulta ja täyt-
tä asiaa. Lotuksia, TVR:iä, Shelby
Cobria, Ginettoja, E-Typejä, Bizzarri-
nejä, Shelby Mustangeja, Aston Mar-
tineja, kaikkea mitä voi periaatteessa
pyytää. Kauneimmista autoista vas-
tasivat ehkä yllättäen vähemmän
tunnetut, mutta pippuriset Porsche
904 GTS:t, joita oli mukana kolme
kappaletta. Ja ehkä ne kaikista odo-
tetuimmat joillekin olivat Goodwoo-
din tapahtumissa usein nähty, aito
1964 vuoden Ferrari 250 GTO sekä
275GTB/C. Eli lyhyesti sanottunaToisen version NSX 3,2 koneella lähti

huutokaupasta alle 50K punnalla

1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing - David
Coulthard
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näistä ei ihan halpoja autoja ajaa ur-
ku auki. Sunnuntain kisa oli 45 mi-
nuuttinen kahden kuljettajan kisa
per auto, joten tässä päästiin vähän
vanhan ajan endurance tunnelmaan
jälleen kerran. Kovin kisa käytiin nu-
mero #86 1964 TVR Griffith 400:sen
ja 1963 vuoden E-Type Semi Light-
Weightin välillä, josta voittajana sel-
visi Jaguar. Yleisesti aivan mielettö-
miä saundeja, Ferrarin V12:set näiltä
vuosilta ovat juuri niin herkkiä kuin
jo ajatus antaa ymmärtää. Ja vaikka
tuo GTO ei ollut perinteisen näköi-
nen GTO, yksilö oli aito ja sillä todel-
la vedettiin lujaa. Eikä 275
GTB:lläkään hiljaa ajettu, kuljetajana
ehkä classikko kisoja seuranneille
tuttu nimi, Vincent Gaye. Bizzarrinit
olivat myös kiva nähdä taas kerran,
keltaisena auto näyttää todella jul-
malta. Mutta silti sanon vielä niistä
904 Porscheista, että jo osaa auto olla
kaunis. Kompakti ja nätti. Ajaton. Ja
näytti kulkevan myös hyvin ja lujaa.
Graham Hill Trophy kuuluukin
Members Meetingin vakio kalustoon
ja mikäs siinä. Good old Times!

Seuraavaksi eniten odotettu lähtö

omalla kohdalla oli Gurney Cup. Dan
Gurneytä kunnioittava erä piti sisäl-
lään urheiluautoja vuosilta 1960-
1966, johon mahtuu mukaan tottakai
super kauniita GT40:siä. Ainakin kak-
si näistä viidestä oli alkuperäisiä 65-
66 vuoden GT40siä ja sehän kelpaa.
Tällä tiedolla radalla nähtiin P/1019
sekä P/105:nen, mutta saattoi sielä
olla myös AM-GT2:nenkin, olen koit-
tanut ottaa asioista selvää, mutta vä-
hän haastavaa se on ollut. Joka
tapauksessa Gurney Cupissa nähtiin
myös harvinaisempia Porscheja, jot-
ka tottelevat koodinimeä 906 ja 910.
Myös McLaren-Chevrolet M1A:ta oli
mukana sekä Lotus-Ford 23B:tä, ku-
ten myös Brabham- Fordeja nähtiin
radalla. Joka tapauksessa urheiluau-
toja parhailta vuosilta.

Lauantain viiminen lähtö omalle
kohdalle lauantaina oli Peter Collins
Trophy. Kauniita urheilautoja 40-lu-
vun lopusta 50-luvun puoleen väliin
käsittäen Maserati 300S:ssää, XK-140
Jaguaareja, Maserati 250S:ää, C-Ty-
peä ja tottakai legendaarista D-Ty-

Sunnuntaina tulo parkissa Aston Martin
Vantage 90-luvulta.. .!

Graham Hill Trophy - 1964 Ferrari 250GTO
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pen Jaguaaria myöten. Todella kau-
niita autoja, joka ikinen kerta. Tämä-
kin luokka kuuluu Members
Meetingin vakio kalustoon. Itse jätin
sunnuntain aikataulullisista syistä
väliin, mutta lauantaina tuli otettua
muutama kuva pääsuoran päästä. On
se GT40 aina niin upea, mutta kyl-
läh'än aina legendaarisen D-Typen
näkemine saa hyvälle mielelle joka
kerta.

Näkemättä jäi kuitenkin kaikesta
huolimatta enemmän ja vähemmän
muutama luokka. Parnell Cup, jossa
on mukana GP kalustoa vuosilta
1935-1953. Näkemättä jäi myös Der-
rek Bell Cup, joka käsittää aina For-
mula 3:set, niin sanotut ”Screemerit”
pienine nelipyttyisine koneineen.
Jotka ovat tosin eräs nopeimmista
luokista koko tapahtumassa. Moot-
toripyöriä edusti tänä vuonna Shee-
ne Trophy, josta sain pari kuvaa
Lavant Suoran päästä. Hurjaa hom-
maa kun katsoo millä vauhdilla ja
kulmilla kaverit vetivät turva-aluei-
siin suhteutettuna. Näkemättä jäi
myös John Duff Trophy, jossa kalusto

on kaikkea ennen vuotta 1931 näh-
tyä. Osa syynä näiden missaamiseen
oli se, että on pakko valita mitä
Members Meetingissä haluaa nähdä
ja osa syy McLaren Paddock, sekä
osasyy varikolla vietetty aika joka on
pakollista ja varsin kannattavaa. Au-
tot kun näkee aivan vierestä. Mutta
kuten sanottua, Members Meeting
tarjoaa jokaiselle jotakin. Valitset
mitä haluat nähdä ja suunnittelet
päiväsi sen mukaan. Tuntia ennen
varikolla autojen siirtyminen lähtö-
aluelleja sitten radan varteen. Aina
missaat jotain. Mutta Members Mee-
tingin yksi mahtava puoli on siinä,
että varikko on kokonaisuudessaan
auki ihmettelylle. Voit kävellä missä
haluat ja kuvata mitä haluat. Siksi tä-
mä tapahtuma on aina loppuun myy-
ty. Kalustollisesti monipuolinen ja
autot ovat aitoja eivätkä replikoita,
jos ovat replikoita, se on mainittu. Ja
toinen juttu, ne ovat sitten todella-
kin niin lähellä alkuperäisiä kun
vaan voi ikinä olla kuten esimerkiksi
GT40:set. Gelscoe Motorsport tekee

Graham Hill Trophy - 1964 Bizzarrini 5300GT

Graham Hill Trophy - 1964 Porsche 904 Carrera
GTS
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näitä autoja alkuperäisten piirustuk-
sien ja tekotapojen mukaan. Autoissa
on FIA luokitus ja ne ovat niin lähellä
kuin aitoa vaan voi olla. Ainoa mikä
ne erottaa on historia ja pienet de-
tailit, joista asian tunteva saattaa
nähdä asian samantien. Kuten myös
hintalappu, Gelscoe Motorsportin
GT40 MKI:sen saat allesi noin 500-
600 tuhannella Eurolla. Aito 1965-
1966 vuoden GT40 MKI maksaa sitten
jo useamman miljoonan samantien.

JA SE HOTELLIN AAMIAISAIKA....

McLaren Parade oli sunnuntai aamu-
na jo kello 8.40 paikallista aikaa, jo-
ten en ehtisi millään sinne ajoissa,
jos hotellissa söisin kattavan perin-
teisen English Breakfastin. Matkaka-
verini halusivat syödä hotelilla
kunnon perinteisen English Break-
fastin, etenkin kun lauantaina jäi vä-
hän vajaaksi koko homma saman
McLaren paraatin takia. Jotain piti
siis keksiä, jotta uniikki hetki
XP5:sen suhteen onnistuisi myös
sunnuntaina. Juteltiin siinä sitten
perjantaina illallisella asiasta reissu

kaveritten kanssa ja tultiin siihen tu-
lokseen, että jos minun pitää päästä
radalle ajoissa ; ainoa vaihtoehto on
varata hotellin aulan respasta taksi.
Se sopi heille, joten illallisen jälkeen
respaan sopimaan asiasta. Sunnuntai
aamuna löysin itseni hotellin edestä
ilman hotellin ilmaista aamiaista kel-
lo 7.15 paikallisen taksin etupenkiltä.
Matkalla käytiin paikallisella huol-
toasemalla tankkaamassa ja
Goodwoodin radalla olin sopusuhtai-
seen 40£ hintaan kello 8 nurkilla,
portit aukeaisivat kello 8.30. Joten
ajoissa oltiin. Siinä pystyi hetkisen
kuvaamaan ohi ajavaa liikennettä se-
kä parkkialueelle saapuvia autoja,
jotka eivät tosiaan olleet Nissan Mic-
roja....

Totisesti voin suositella hotellin
kautta varattua taksia, jos radan ta-
pahtumat ovat ylitsepääsemätön yö-
nien tuhoamis aihe. Helppoa vai
vaivatonta, hintakaan ei ole kovin
paha. Lisäksi radalta saa aamiaista
esimerkiksi The Grate Hall:sta, jossa
saa ihan perinteisen Englantilaisen
aamiaisen kaikkineen herkkuineen
reilun 25£ hinnalla tai sitten voinPeter Collins Trophy - 1955 Jaguar D-Type

Gurney Cup - 1965 Ford GT40 MKI
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suosittella itse käyttämääni varik-
koalueella olevaa Daffodil telttaa
Woodcote:n lähellä, jossa on aa-
miaista joka makuun. Heinälato mei-
nikiä hyvällä fiiliksellä ja päivällä
parhaat Fish&Shipsit, mitä varmasti
koko Goodwood tarjoaa suht koh-
tuulliseen hintaan (noin 10 Puntaa
juomineen) vs. Grate Hall:n ruoka,
joka maksaa aina sen 25 Puntaa. Eli
vaikka hotellin aamiaisen joutuisi
jättämään väliin, se ei ole ongelma.
Rohkeasti vaan taksi alle ja hanaa
mikäli aikataulut niin vaatii. Minä
olen ennen aina näitä asioita jännit-
tänyt ja pohtinut, että miten sitä sit-
ten selviää mutta kyllä sitä
Goodwoodissa selviää. Uskokaa pois.
Joskus on vaan pakko jättää väliin
pakolliset runsaat aamiaiset, että saa
jonkun tietyn auton kuvattua radal-
la. Näin se menee.

DEMOSTRATIONS - NÄYTÖSAJOT

Alussa mainitsin kolmesta näytös-
ajosta, LMP1:set, BMW M1 Procars ja
Nascar olivat viralliset näytösajot tä-

nä vuonna. Aloitetaan LMP1 luokas-
ta. Paikalla nähtiin lähes 15 LMP1
luokan kilpuria menneiltä vuosilta ja
aivan viime vuosilta. Audi toi paikal-
le R8:sin, jolla voitettiin Le Mans
vuonna 2000 ja 2005. Kyllä...JJ Lehto
voitti kisan nimenomaan Audin
R8:silla vuonna 2005...... Paikalla
nähtiin myös todella häkellyttävän
kauniita Bentley Speed 8:ja, jolla voi-
tettiin Le Mans vuonna 2003. Myös
Peugeotin 908X sekä Hdi FAP Dielsel
nähtiin radalla kuten myös legen-
daarinen Panoz LMP-1 Roadster S.
Formula 1 äänistä vastasi sen sijaan
Dallara-Judd V10:llä, joka ei jättänyt
totisesti kylmäksi. Myös Lola-Aston
Martin B09/60 nähtiin radalla. Itseltä
jäi lauantai väliin aikataulullisista
syistä. Nämä kun olivat radalla ilta 20
aikaan. Ilmeisesti olisi saanut hehku-
via jarrulevyjä, mutta turistin on
pakko miettiä myös huomista päivää,
joten siinä vaiheessa kun LMP1:set
ujelsivat radalla iltahämärässä, me
söimme paikallisessa suhteellisen
hyvin oluen kera. Nascar, tuntema-
ton juttu monelle kuten myös itselle-
ni ei kovin seurattu juttu. Joka
tapauksessa radalla nähtiin aitoa
Jenkki asetelmaa niin Toyota

2019 McLaren 720S Spider

2019 McLaren 600LT at Woodcote
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Campryn kuin perinteisten Impala
SS:ien ja Camaroitten tiimoilta. Mah-
tavat Kasien Jenkki saundit olivat
tottakai läsnä ja ovathan nämä autot
aika huikeita siihen, mihin ne on ra-
kennettu. Täysin erimaailma kuin
Eurooppalaiset jutut. Yhä tänääkin.
Itse näin nämä autot radalla sun-
nuntaina, ja kyllähän se tietenkin
pisti miettimään. Ajaisitko tälläsellä
300kmh+ ovaalilla, kun runko on te-
räskehikko ja niin ees päin. Mutta ei
siinä, onhan tossa kasinkoneessa
kyllä kieltämättä asennetta 7000rpm
kohdalla ylimmällä vaihteella....

BMW M1 Procars. Legendat. Olen ai-
na halunnut nämä nähdä ja kuulla.
Tottakai Espoon Emmassa näin ai-
koinaan näytillä Andy Warhoolin
maalaaman M1 Procarin, mutta nyt
ne olisi mahdollista myös kuulla. Tä-
mä luokkahan kehitettiin alunperin
Formula Yksi kisojen täytelähdöiksi,
joihin saatiin mukaan palkintopottia
nostamalla myös sen ajan Formula
Yksi tähtiä. Piquet, Lauda, Berger
mainitakseni ajoivat näillä autoilla
kisaa parina vuotena parhailla sir-
kuksen radoilla kuten Monza, Dijon,
Silverstone, Hockenheim (Kyllä se
vanha flat out rata!) ja myös Mo-
nacossa nämä autot nähtiin radalla.
Niin tosiaan, BMW M1, se Italialais-
saksalainen urheilauto, joka halut-
tiin radalle pieksemään Porschet.
Tarina on pitkä, ja loppuenlopuksi
autot päätyivät Pro Car sarjaan ja
oliko se sitten siunaus auton tämän

päivän legendalle, mutta joka ta-
pauksessa nämä ovat häkellyttävän
kauniita autoja. 77MM:ssä radalla
nähtiin 5 kappaletta näitä upeita his-
toriallisia kilpureita. Itse en halun-
nut missata näitä kumpanakaan
päivänä, joten ajotin menemiseni
niin, että sain nämä radalta molem-
pina päivinä eri paikoista. Mieleen jäi
kuitenkin erityisesti sunnuntai.

Aurinko paistoi ja oli aika tuuletonta.
Menin Woodcoten sisämutkaan, jos-
sa vaaditaan kuitenkin 400mm ka-
mera kalusto, mutta se on juuri
idyylinen pitkän välimatkansa takia
saada jotain aikaiseksi. Tähän aikaan
vuodesta ei lämpöväreilykään vielä
häiritse. Ja mielessäni erään histo-
riikki kisoja ammattitasolla kuvaa-
van herran sanat ”Try to get the
flames!” BMW:t tulivat radalle ja

BMWM1 Procars

BMWM1 Procars - The Flames!
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pian oli selvää, että ”the second car,
it's the flame car, take the second
car” oli puheenaihe parin valokuvaa-
jan kanssa hyvin pian. Ja niinhän sii-
nä kävi, jarrutuksessa tosiaan oli
liekkiä. Ja pauketta. Mikäs sen pa-
rempaa. Ohessa pari kuvaakin asias-
ta. Mutta ehkä se mieleenpainuvin
hetki oli kuitenkin tässä.

Autot tulivat taas ja menivät, mutta
se hitain auto, jota ajoi paikan omis-
tavan Lord March:in poika; tuli muit-
ten takana aika pitkällä ja hitaam-
min. Kuvasin sen kuten jokaisen

muunkin ohi menevän M1 Procarin
ja sitten loppui tuuli. Auto katosi vi-
kan shikaanin jälkeen näkyvistä ja
sitten se kuului aivan mielettömän
upea BMW legendaarisen suoranku-
tosen laulu... ”boooooooouuu.....
booouuuuuuuu...... ratatata.. boo-
uuuuuuuuuu” kun auto kiihdytti
pääsuoralle kierroslukurajottiminen
katkottua peliä vähän vaihdossa kol-
moselta neloselle. Se hetki kun tuli
tyyntyi vähän, ja selotuskoppi oli
jostain syystä hiljanen. Se ääni, sii-
hen kohtaan. Bemarin Suorakutonen
all the way up.... Voitte vaan kuvitel-
la sen äänen. Ne jotka tietää, tietää
mistä puhutaan nyt. Paras suoraku-
tonen. Ikinä.

EXTRAT – 917s JA McLARENIT

Alussa jo kerroinkin, että McLaren
järjesti tuon katuauto paraatin kum-
mankin päivän aluksi. Mutta se ei ol-
lut ainoa McLaren juttu tässä ta-
pahtumassa. McLaren Automotive
kun oli virallinen yhteistyökumppa-
ni ainakin tässä viikonlopussa. Se
tarkoitti säännöllisiä VIP vieraiden
ajattamisia aina joka lähdön välissä.
720S, 600LT olivat radalla vähän vä-
liä. Sladissa ja flat out moodilla. Tä-
mä tarjosi kyllä hienoja mah-
dollisuuksia harjotella etukäteen vä-
hän tulevan lähdön valo-olosuhteita.
Etenkin kun 600LT:t olivat vielä tur-
va/course autoina, niitä pystyi ku-
vaamaan joka lähdössä etenkin

1993 McLaren F1 XP5

McLaren F1 - The Best Interior Ever Made
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näytösajoissa, kun nämä ajoivat let-
kan edesssä ja takana. Hyviä harjot-
telu mahdollisuuksia suljinaikojen ja
muiden valo-olosuhteiden tiimoilta!
Ja niin se Porsche juttu. Legendaari-
nen 917 täyttää tänä vuonna pyöreät
50 vuotta. Kukapa olisi uskonut. Asi-
aa seuraavat tahot tiesivät jo, että se
kaikkien aikoijen ensimmäinen 917
runkonumeroltaan #001 on talven
aikana entisöity Porschen Museon
toimesta. Mutta että sillä ajettaisiin
77MM:ssä radalla molempina päivi-
nä. Omalle kohdalle se oli ensimmäi-
nen LT 917 ja mikäs siinä. Autoa
muuten ajoi 1970 Le Mansin 917:lla
voittanut Richard Attwood. Paikalla
nähtiin myös Leo Kinnusen 1971 SPA
1000km voittoauto, 917K 015-

035:nen, jonka kuvasin kyllä jo 2016
vuonna kertaalleen samassa tapah-
tumassa. Sitä muuten ajoi ainakin
sunnuntaina muuan Chris Harris.
Mark Webber nähtiin myös yhden
legendaarisemman Porschen, 917/30
ratin takana. Aivan hiukeaa nähdä
näitä autoja livenä, kuulla ne livenä
ja ymmärtää siinä samalla, että nyt
puhuttiin vuosiluvusta 1969. Ei oltu
nähty mitään vastaavaa. Saati nämä
Can-Am Porschet, joissa oli painoa
reilut 850 kiloa ja voimaa 1200 he-
vosvoiman verran. Porsche 917 oli
myös yksi syy siihen, mihin Le Mans
ja Endurance kilpurit jatkoivat kehi-
tyssuuntaansa 70-luvun jälkeen. Näi-
tä todella pitää kunnioittaa. Näitä
autoja ja näitä tositilanteissa puikot-
taneita kuljettajia, jokainen kierros
oli leikkiä kohtalon kanssa, etenkin
tietyilä radoilla..... Nykyautot ovat
aika kesyjä, vaikka ovat nopeam-
pia.....

LOPPUSANAT

Kuten jo monesti olen todennut. Jo-
kaiselle jotakin. Members Meetin ei
petä koskaan tässä suhteessa. Eri ikä-
ryhmille on omat juttunsa. Kaikesta
ei tarvitse olla fanaattisen innostu-
nut, mutta niitä pitää osata arvostaa.
Jokainen autoluokka edustaa oman
aikakautensa kilvan ajoa. Ja niitä
seuratessa vähän miettii, että on ih-
miskunta ollut hullua joskus. Joka ta-
pauksessa, The Goodwood Magic. Sen

1969 Porsche 917 015-035 Ex Leo Kinnunen

1969 Porsche 917 LT #001
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ymmärtää vasta sitten kun sinne me-
nee ensimmäisen kerran. Jo pelkkä
parkkialue saa miettimään tätä Suo-
men autokannan olemattomuutta ja
harrastamisen pienuutta. Kun yhdellä
silmäyksellä näät 10 Ferraria, useam-
man Aston Martinin, Lotuksia, McLa-
reneita, Porscheja. Autoja, joita et nää
täällä Suomessa ollenkaan ja sitten on
hetkiä kun on 4 Ferraria vierekkäin tai
useampi Aston Martin samassa rivissä. Jo pelkän autoparkkikisen läpikäymi-
seen menisi kokonaan yksi päivä, niitä kun on useampi. Saaliina voi olla

McLaren F1:sestä aina Bugatti Veyro-
niin, tai Aston Martin D5:sesta Miu-
raan tai 30-luvun Bugattiin. Tämän
kaiken ymmärtää vasta kun sinne
menet, koko asian laajuus suoraan sa-
nottuna mykistää. Goodwood Mem-
bers Meeting on kuin aikakone matka
suoraan kultaiselle 60-luvulle, jossa ei
tunnettu sanaa ”ekoteko” tai ”vih-
reys”. Bensa ja öljy haisee ja autoilla
ajetaan kuin vanhoina hyvinä päivi-
nä. Olipa sen hintalappu 30 miljoona
tai 400k. Ihan sama. Pääasia on, että
on hauskaa ja niillä ajetaan turvallises-
ti, mutta lujaa. Muita kunnioittavasti

ja flat out. Goodwood. Paikka, jonne on mentävä taas uudelleen. Ja uudel-
leen. Suosittelen lämpimästi jokaiselle urheiluauton omistajalle, mootto-
riurheilufriikille ja muutenkin historiallisita autoista kiinnostuneille. Se
pitää kokea, sanat ei riitä kertomaan.

Lisää kuvia Goodwoodin tapahtumasta löytyy omilta sivuiltani.

https://samiaal.kuvat.fi/kuvat/AUTOTAPAHTUMAT+/
2019+AUTOTAPAHTUMAT/GOODWOOD+77th+MEMBERS+MEETING/

- Sami Aaltonen -

Porsche 917/30 1200hv/850kg/355kmh... .No
words.

LMP1 Luokan Debyytti - 2003 Bentley Speed 8
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Teksti ja kuvat: Sami Aaltonen

Kesäkuun Cruisin' ilta oli poikkeuksellisen lämmin. Allekirjoittanut suunta-
si kameran kanssa Stadin parhaille mestoille ja tuloksena oli hyvää fiilistä,
classikoita ja vähän uudempiakin laitteita, varsin hieno kesäinen ilta!

Ohessa tunnelmia illalta ennen kello 21.

Cruising

Aina kaunis. Classic SL. Eldorardo Cadillacin keula haukkomas-
sa ilmaa vuodelta 1958

Myöhemmin illasta ohi ajeli mm. tämä
hieno 1959 vuoden siipiautojen kuningas.

. . .kuten myös nämä MR2:set, oli auton
ikä mikä tahansa. Keskimoottorinen on
aina vähän enemmän special.

Celicat ovat nykyään ikoneita, classikoita. Hy-
vällä mausteella tällainen on oikeasti hieno.. .

Gran Turismo Maserati, ei niin jokapäiväinen
näky liikenteessä eikä ees Cruisingeissa.
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And speaking ofItalians.. . Viimeinen vapari
V8 Ferrari on muuten kaunein näistä uusista
ja tulee aina olemaan.

Karmann Ghioilla on vankka kannattaja
joukkonsa, auto on aina ajaton.

E60:nen M5:nen pitää
sisällään taideteokselli-
sen V10:n sanan varsi-
naisessa
merkityksessä.. .

Mitäpä olisi Cruisin' ilman Classic Chevy-
jä? Tämä yksilö vuosilta 1955-1956

Corvette kauneimmilta vuosilta, 1963-1967
vuodet tarjosivat myös varakkaille isoloh-
koa ja manuaaliaskia.. . . Nyky superautoja kävi maisemissa myös.

Uusi 991 GT2 RS oli varmasti Cruisin' illan
nopeimpia autoja.. .

. . . mutta allekirjoittanut ottaisi silti tal-
liinsa tällaisen keltaisen 996 korimallisen
GT3:sen.

Aina kaunis, vahvan designin ja karsiman
sisältävä hieno E30 325i Cabriolet. Aina IN!






