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Puheenjohtajan höpinät

Sää vaihtelee nykyisin hulppeaan tahtiin. Jos edellisenä päivänä rikotaan
lämpöennätyksiä, niin seuraavassa autot uivat kerrassaan syvällä, satavassa
vedessä, kun katuviemärit eivät vedä. Vakuutuksetkin suhtautuvat mielen-
kiintoisesti näihin sään tuomiin oikkuihin – ajaessasi auton huppeluksiin
vakuutus ei välttämättä korvaa kosteuden tuomia vaurioita. Nykyautoissa
on elektroniikkaa sen verta, että oikosulut poksauttelevat herkimpiä laittei-
ta, joiden korjaamiseen menee hulppeasti aikaa. Niin omaa kuin korjaamon.
Sitä voisi kuvitella voivansa ajaa tuttua reittiä kotiin, vaikka ei sitä vesimas-
salta näekään, mutta veden noustua tielle voi rakenteita hajota samalla. As-
faltin alla olevat sorakerrokset voivat lähteä liikkeelle ja muodostaa
asfalttiin samalla ilkeän kuopan. Ainakaan matalalla urheiluautolla ei kan-
nata suin surmin ajaa isoon lätäkköön ajoradalla, jos ei omista James Bondin
uivaa versiota Espritistä, sillä maavaran vähyys saattaa loppua yllättävän
nopeasti. Ja painopisteen pitäminen alhaalla tarkoittaa samalla, että auton
sähkölaitteetkin ovat usein matalammalla. Ambhibioautolla ongelmia ei tu-
le, mutta eipä niitä myydäkään kovin isolla mittakaavalla autoliikkeistä.
Harvemmin kelluntaominaisuudet myöskään lisäävät urheiluautomaisuuk-
sia.
Intiasta kantautui pari kuukautta takaperin hassu uutinen. Huonosti käyt-
täytyvä, kiittämätön teini oli saanut vanhemmiltaan lahjaksi uuden kolmos-
sarjan BMW:n, mutta tämäpä ajoi auton suoraan jokeen, koska oli toivonut
Jaguaria. Bemari kellui yllättävän hyvin ja ajautui leveän joen keskelle, juut-
tuen vesiheiniin. Liekö saanut vanhemmiltaan enää uusia autoja; tarina ei
kertonut.
Vielä on ajokelejä, vaikka vesi välillä yllättääkin, mutta ei kannata odottaa
renkaiden vaihtoa liina pitkään. Sää yllättää kuitenkin – joka vuosi.

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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SUAn KESÄRETKI

Viime kesä oli varsin lämmin ja au-
rinkoinen, joidenkin mielestä jopa ns.
Intiaanikesä, mitä kukin sillä sitten
tarkoittanee. Säiden puolesta oli va-
raa valita milloin ajo- ja muita tapah-
tumia järjesti. Moni poltti nahkansa
avoautolla katto alhaalla ajaessaan,
kun suojavoiteet oli unohtuneet tai
suojakertoimet liian pieniä. Onhan
sekin muisto hienosta kesästä.

LEGENDAARINEN LÄHTÖPAIKKA

Lähtöpaikaksi valittiin legendaarinen
Bembölen Kaffestuga, Espoossa, lä-
hellä Kehä III:sta. Itselleni ja monelle
muulle autoharrastajalle paikka on
ajan saatossa tullut varsin tutuksi.
Legendaariseksi Kaffestugan on teh-
nyt -60 ja -70 ajetut ST-ajot, siis
Suunnistus - ja Tarkkuusajot, joita
varsinkin noilla vuosikymmeninä tuli

harrastettua melkoisen paljon. Kym-
menien ellei jopa yli sadan ST- kisan
lähtöpaikkana Kaffestugan alue toimi.
Samoin Bembölen Kaffestugalta usei-
ta kymmeniä kertoja starttasi Frater-
nitas Sancti Andreas (FSA) eli Stadin 2
CV Killan ajo - ja muut retket. Monet
muutkin auto - ja prätkäkerhon lähti-
vät reissuilleen Kaffestugalta.

GO WEST !

Kesäretkemme ensimmäinen kohde
oli Högbergetin kallioluola Kirkko-
nummella, jonka kohteeksi kultivoi-
tunut Pj. Jarmo Heinonen kult-
tuurihenkilönä oli valinnut. Koska sää
oli mitä mainioin teimme ajomatkalla
ylimääräisen koukkauksen oikean
kautta, kuten eräässä Sotataitoja
opettavassa kirjassa mainitaan. Kouk-
kaus oli tahaton, joka johtui edellä
mainitun teoksen erilaisista tulkin-
noista, eikä sen jälkeen annettu min-
käänlaisia meriselityksiä. Läsnä ollut
arvovaltainen joukko asian hyvin tie-
tää ja poissa olleet voivat vain kärvis-
tellä . . .

Jarmo johdatti joukkomme vanhan
kokemuksensa mukaan kohti kallio-
luolaa, jonka fyysinen muoto on ai-
nakin tosi miehille tuttu mutta, näin
vakuuttaa painettu sana. Matkamme

Kesäretki
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luolalle kohtasi Waterloonsa jo n. 50
metrin matkan jälkeen, sillä olimme
"huomaamatta" kulkeneet paikalli-
sen asukkaan mailla. Ukko ajoi mel-
kein riisipussi maasturillaan Jarmon
päälle, pyöräytti ruhonsa pihalle ja
sitten alkoi de va kukku de lätinät hä-
nen maillaan kulkemisesta yms. Jar-
mo herrasmiehenä hoiti asian, tosin
ei tainnut ymmärtää, selko Suomea.
Tuota käyttämäämme reittiä on sinne
luolalle yleensä kuljettu, emmekä ai-
heuttaneet mitään häiriötä. No älyk-
käämpinä palasimme autoillemme ja
lähdimme Jarmon opastuksella etsi-
mään toista reitti luolalle. Ukko ajoi
sillä riisikulholla erään talon pihaan
ja sen lisäksi sieltä lähti kaksi ukkoa
ja kaksi koiraa kohti kohteenamme
olevaa luolaa. Ei tainnut kaverilla
"tapulissa valo palaa, eikä lepakko ol-
lut kotona".

Emme kuitenkaan löytäneet reittiä
luolalle, joten se jäi tällä kertaa näke-
mättä. Pidimme läsnäolijoiden kanssa
pienen palaverin, naureskelimme ta-
pahtumalle ja päätimme jatkaa ajo-
retkemme seuraavaan kohteeseen.

BOSSE JA SÅGEN

Niinpä täräytettiin autojen koneet
käyntiin ja suuntasimme edelleen
länteen ja kurvailimme vanhoja tut-
tuja ja osittain tuntemattomiakin
mutkateitä pitkin Inkooseen. Maa-
laismaisemat olivat upeat ja porukan
tunnelmat korkealla. Tosin nälkä al-
koi yhdellä jos toisellakin kalvaa eli-
mistössä, mutta nou hätä. lähes-
tyimme Ravintola Sågenia hyvää
vauhtia. Perillä Sågenissa aina ystä-
vällinen henkilökunta, jonka tunsim-
me lukuisten lounasvierailuidemme
kautta toivotti meidät lämpimästi
tervetulleiksi. Ruoka oli jälleen ker-
ran maukasta ja sitä sai riittävästi.

Ruokailun jälkeen kävin morjensta-
massa kaksinkertaista rallin Maail-
manmestaria Bosse Grönholmia,
vaihdoimme kuulumiset puolin ja
toisin. Bosse kertoi poikansa Niclak-
sen rallicrossi kisoista ja tiiminsä
touhuista. Mies näytti edelleen ole-
van huippukunnossa ja kovasti moot-
toriurheilussa mukana. Toivoteltiin
menestystä Niclakselle tuleviin koi-
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toksiin. Vatsat mieliala korkealla eh-
dotin porukalle kolmatta kohdetta
tälle reissulle ja piennen funtsaami-
sen jälkeen liikenteeseen vaaan.

TORPIN TYKIT

Sotilasmuseossa oli sisä- ja ulkotilois-
sa paljon katsottavaa eri valtioiden
armeijoiden eri aselajien univormuis-
ta ja käsiaseista alkaen. Ulkona
museoon tulijan silmään osuu MIG 21
BIS suihkuhävittäjä, MI- 8 kuljetushe-
likopteri, laivatykkejä ja erilaisia soti-
lasajoneuvoja, jeepistä komento-
autoon. Sisätiloissa on melkoisesti so-
takalustosta tehtyjä eri kokoisia pie-
noismalleja, näistä allekirjoittanutta
kiinnosti todella upea Westland Ly-
sander yhteys - ja tiedustelukoneen

pienoismalli. Näin hienoa pienois-
mallia en Lysnderista ole missään
nähnyt. Suomikin käytti Toisen Maa-
ilmansodan aikana Lysanderia tie-
dustelu- ja ilmakuvauskoneena,
koneella oli erittäin hyvät hidaslento-
ominaisuudet. Museon henkilökunta
on mitä mainioin ja todella ystävälli-
sesti meille museota ja sen kalustoa
esiteltiin, toki olimme museokissa
Felixin valppaiden silmien valvonnan
alaisina. Kissa kulki perässämme
tarkkaillen touhujamme. Upean vie-
railun ja päivän päätteeksi saimme
upeat kyydit Dodge WC- 57 Command
Car :lla, sen aikaisempiin käyttäjiin
kuului USAn armeija kenraali George
S. Patton.

Torpin Tykit on mielenkiintoinen tu-
tustumiskohde, suosittelen lämpi-
mästi.

Päivä olikin nopeasti ja mukavasti
mennyt hyvässä seurassa, oli aika
kääntää autojen nokat koteja kohti.

Teksti : Timo Luotsi
Kuvat (Torpin tykit) : Eero Ahonen
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11.8.2018 Helsinki - Finland

Tämä historiikki koskee vain Honda NSX:n ensimmäistä generaatiota kes-
kittyen auton ensimmäisiin versioihin 1990-1992, mukana ei myöskään ole
1997 tullutta "facelift" tai 2002 isomman läpikäynnin saanutta NSX:ää. Jos
joskus jonkun näistä vuosimalleista kohtaan, siihen paneudun ihan omalla
stoorilla.

1991 ACURA (HONDA) NSX

"Harva tietää vuonna 1989 Chigacon Auto Show:ssa esitellyn Honda NSX:n olleen esi-

kuvana McLaren F1:sen suunnittelulle. NSX luovutti myös F1:seen vaihteensiirto me-

kanisminsa kuten myös sen jousituksessa käytetyt ratkaisut päätyivät F1:seen

suurin piirtein samanlaisina. Nyt mietittynä, asia on uskomaton. Tämä kaikki antaa

NSX:lle sen arvotuksen jonka se ansaitsisi mukisematta. Tämä kaikki kertoo siitä,

millä tavalla Hondalla suhtauduttiin suunnittelun haasteeseen. Vuonna 1988 McLa-

ren yhdessä Gordon Murray, Peter Stevens ja koko McLaren Cars Limited:n Genesik-

sen tiimi toteutti saman suunnitelman V12 formaatilla viemällä asiat vielä

pidemälle. Loppu on historiaa ja se pätee myös NSX:ään."

"". . . Shiguru Uehara - Ayrton Senna - Gordon Murray - Peter Stevens - McLaren Cars

Limited. . . . ""

""". . . It's all about the weight. . . . ."""

ALKU POHDINTAA

Kaikkihan me tiedämme, Hondalla on jonkinlainen uskomaton taipumus
tehdä kaikki asiat sillä tavalla, että se muuttaa maailmaa. Kaikki alkoi 40-lu-
vulla moottoripyöristä. Siitä mentiin pitkälle 60-luvun loppuun. Honda me-
nestyi hyvin niin kisoissa (TT Man) kuin myyntimäärissäkin. Siihen aikaan

1991 Acura NSX
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yksi - tai kaksimukiset
prätkät olivat ainoa tapa
tehdä prätkä. Kunnes tuli
vuosi 1970 ja 750nen
Tuutti Honda ja sen
500nen ja 350cc pikkusi-
saret. Nämä pyörät muut-
tivat kaiken. Hondaa
saamme siis kiittää osaksi
siitä, millaisia moottori-
pyöriä olemme liikentees-

sä nähneet. Honda aloitti autotuotannon vuonna 1962 esittelemällä
maailmalle pienen ja kauniin S500 urheiluauton, joka johti kunniahimoiseen
tavoitteeseen Hondan löytäessä tiensä nopeasti Formula Ykkösiin. Siellä
Hondalle toivat voitot Richie Ginther ja herra nimeltä John Surtees. Elettiin
60-luvun puolta väliä kun Hondan kauniit RA271/272 ja RA300 kilpurit va-
paasti hengittävällä puolentoista litran V12:silla näyttivät Formula Yksi
maailmalle Hondan parasta osaamista.

Honda palasi Formula Ykkösiin vuonna 1983 moottoritoimittajan roolissa.
Sen moottoreita on nähtiin niin Williamsissa kuin McLarenissa, kuten myös
Lotuksessa ja Tyrrellissä. Honda voitti maailmamestaruudet kuusi kertaa
vuosina 1986-1991. Aikakausi johon kuuluu Gordon Murrayn suunnittelema
McLaren MP4/4 ja Senna - Prost kaksikon huikea voittoputki ; 16 kisasta 15
voitettua. Honda on yksi menestyneimmistä moottorinvalmistajista ja se loi
maineensa lopullisesti näiden tuloksien tiimoilta niin katuauto puolella kuin
moottoriurheilussa. Tämän päivän ja menneiden vuosien tapahtumiin pa-
neudu sen enempää, maailma on muuttunut. Historia elää aina.... Mutta
kuinka NSX sai alkunsa, mitkä ovat sen juuret ja miten kaikki tehtiin, siitä
seuraavassa.  

KAIKKI ALKOI PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ

Elettiin vuotta 1984 kun Hondalla tajuttiin merkin jäävän jälkeen muista ja-
panilaisista kilpailijoistaan. Olihan Mazdalla RX-7, Nissanilla 300ZX ja Toy-
otakin panosti kovasti Supran kehittämiseen, jonka lisäksi heillä oli

Sivuprofiili on matala ja huomaamaton
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kompakti keskimoottorinen MR2:nen. Ei siis ollut kovin iso yllätys kun vuo-
den 1987 paikkeilla alkoi olla huhuja Hondan uudesta superautosta.
Road&Track lehti kirjoitti Hondan esittelevän muutaman vuoden kuluttua
superauton, joka olisi keskimoottorinen, nelivetoinen ja nelipyöräohjauksel-
la oleva coupe, jossa olisi vieläpä ABS jarrutkin ja jonka hinta jäisi jonnekin
35 000$ paikkeille. Muutama kuukausi myöhemmin oli jo uutta tietoa. Moot-
torina tulisi olemaan kenties V8, V10 tai jopa V12, vaikka samoihin aikoihin
Honda oli esitellyt Legendin luksus malliin ja siihen uuden V6:sen.

Kun tällaista projektia
aletaan suunnitella ja
tuntien Hondan taus-
tat täydellisyyteen
pyrkivänä autonval-
mistajana oli selvää,
että asiat tehtäisiin
kerralla kunnolla.
Honda panosti projek-
tiin 250 miljoonaa USD
(tämän päivän rahaa),
mukaan lukien uuteen

lähes taide kriteerit täyttävään tehtaaseen sekä tuotantolinjaan. Tavoite oli
tehdä eksoottinen superauto, ilman ergonomiaan tai luotettavuuteen koh-
distuvia ongelmia. Tällaisten tavoitteiden uskottiin olevan mahdottomia to-
teuttaa. Siihen aikaan jokaisessa superautossa oli omat vikansa, täydellistä
autoa ei ollut ja asian oletettiin olevan niin. Ei olisi mahdollista rakentaa su-
perautoa, joka olisi kevyt, mukava, ergonomialtaan kunnossa, kuitenkin so-
pivan meluisa ettei sitä sekoiteta perheautoon, urheilullinen ja
suunnittelultaan aggressiivinen ja voimaakin olisi tarpeeksi. Moni piti koko
juttua vitsinä ja etenkin sitä, että Hondahan valmisti vain perheautoja.......

Projektin johtoon nimitettiin herra nimeltä Shiguru Uehara, joka alkoi val-
mistella uuden superauton pohjaa yhdessä viiden insinöörin kanssa. Ensi-
töikseen he hakivat testiin lähemmäs 20 erilaista urheiluautoa aina
Peugeotin 205 GTi:stä Ferrarin 308:siin, Porschen 911:sta Toyotan MR2seen
ja siitä aina Lamborghini Countachiin asti. Hyvin pian oli selvää keskimoot-

Pitkä takapää, jossa myös korinmuodot täydentävä siipi
suunniteltiin puhtaasti aerodynamiikan takia
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tori rakenteisen ja takavetoisen ur-
heiluauton olevan ehdoton auton
suoritusarvoista puhuttaessa. Se oli
yhtä tärkeää kuin ajoneuvossa oleva
akseliväli, paino sekä moottorin teho
lukemat. He laskivat jokaisen 200kg
vaativan lisätehoa moottorista
40hv:n verran, jotta auton tehopaino
suhde pysyisi samana. Myöskin sel-
väksi tuli sekin, että pitkällä akseli-
välillä sekä auton raideleveydellä oli
suuri merkitys auton ajettavuudelle.
Silti yhtä kriittistä oli painon pitämi-
nen minimissään, jotta auton käsi-
teltävyys, kääntyminen ja pysäh-
tyminen tarkasti ilman painon tuo-
mia ongelmia pystytään pitämään
kiitettävällä tasolla. Toisaalta, jos au-
to oli liian kevyt, sen suuntavaka-
vuus kärsii ja ajamisesta tulee
raskasta pidemmillä pätkillä ja eten-
kin sivutuulessa. Myös lisäteho tar-
koitti lisää painoa, koska osista piti
tehdä kestävämpiä. Joten oli selvää,
että jokaisessa suunnittelun osa-alu-
eessa piti löytää sopiva kompromissi,
jotta autosta saataisiin täydellinen
jokapäiväiseen ajamiseen sekä ratao-
losuhteisiin.

Tutkimuksien lopputuloksena heillä
oli täysin selvät tavoitteet. Tulevan
Hondan superauton tulisi saavuttaa
vähintään 270kmh:n huippunopeus,
varttimaili pitää taittua alle 14 se-
kunnissa. Auton hallittavuuden, ajet-

tavuuden niin mutkissa kuin
jarrutuksissa pitää lyödä mennen
tullen Ferrarin ja Porschen vastaavat
automallit ja auton käytettävyyden
jokapäiväisessä ajossa pitää olla hy-
vällä tasolla. Riippumatta kuljettajan
taidoista, auton pitää olla jokaiselle
asiakkaalle hyvin hallittavissa ilman
aikaisempaa superauto kokemusta.

DESIGN & RUNKO & JOUSITUS

Hondan suunnittelijoilla oli siis haas-
tetta kerrakseen, tuotannon suun-
nittelu sekä autolle asetetut
tavoitteet olivat suuret. Auton piti
olla samaan aikaan käytännöllinen,
mutta inspiroiva sen kuljettajalle.
Jäykkä runkokorirakenne oli välttä-
mättömyys, jotta auton jousitus ja
yleisesti koko alustan käyttäytymi-
nen tapahtuisi suunnitellusti. Run-
gon jäykkyyden maksimointi sen eri
kohdissa oli todella tärkeää. Silti
suunnittelijoiden piti pitää mieles-
sään paino, joka piti pitää minimis-
sään. Jota totta kai hankaloitti myös
se, että auton piti myös olla turvalli-
nen. Myöskin päätetty keskimootto-
risuus toi väkisinkin kompromissin.
Siihen aikaan oli yleistä keskimoot-
torirakenteisten autojen olevan pai-
navia niiden kokoon nähden. Sen
aikainen Toyota MR2 on hyvä esi-
merkki, auto on hyvin kompakti ja
pieni, mutta korirakenne tarvitsi
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ns."väliseinät", jotka toivat painoa. Ne tarvittiin tuomaan turvallisuutta,
riittävää jäykkyyttä sekä tuomaan vahvuutta, jotta auton runko toimi hyvin
jousituksen kanssa. Ne myös vähensivät sisämelua sekä tavaratilan koon
suhteen niillä oli myös merkitystä. Päätöksiä oli tehtävä, tiimi päätti suu-
rimmaksi osaksi kustannussyistä rajata pois hiilikuidun käytön auton runko
- ja kori rakenteessa. Vaikka kaikki hiilikuidun edut tiedettiin, auto haluttiin
pitää kuitenkin kuluttajille kohtuu hintaisena. Tämä johti siihen, että päätös
alumiinin käyttämisestä auton runkorakenteessa sekä koripaneeleissa oli ai-
noa oikea tapa pitää paino kurissa. Tällä saavutettaisiin silti halutut rungon
ja korin jäykkyys arvot. Tällä taattaisiin auton erinomainen ajokäytös eri ti-
lanteissa. Alumiinin tuottajat taas pitivät koko ideaa hulluna, ”oletteko to-
sissanne...?” Mutta vaikka se olisi miten vaikeaa, se oli ainoa järkevä tapa
tehdä projekti kunnolla. Päätöshän tarkoitti toisin sanoen sitä, että Honda
NSX tulisi olemaan maailman ensimmäinen alumiinimonokokkirunkoinen
auto, jossa käytettäisiin myös alumii-
nia kori paneeleissa. Tämä totta kai
tarkoitti myös suurta investointia
työkaluihin ja tuotantolinjastoon, jo-
ka nostaisi tuotantokustannuksia. Kun
vielä markkinointi väki saatiin ym-
märtämään idean innovaatisuus,
vaikka se nostaisi tuotantokustan-
nuksia esimerkiksi alumiinimonok-
kien valmistuksen suhteen ; lopulta
voiton vei kompromissiton Japanilai-
nen insinöörityö.

Auton muotoilun suunnittelu alkoi
vuonna 1985 studiossa Wako Plant
Saitamassa, joka sijaitsi viitisen kilsaa
länteen Tokiosta. Kyseessä on Hondan
ensimmäinen urheiluauto vuosiin,
heillä ei ollut mitään tarvetta seurata
muiden merkkien suunnittelun jälkiä.
Vaikka he pitivät kovasti Porschen
suunnittelusta ja muodoista 60-luvulta

V6 on yksi upeimmista V6:sista vielä
tänäänkin.
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70-luvulle, suunnittelijoilla oli va-
paat kädet tehdä autosta persoonal-
linen. Itse asiassa Porschen puhdas
muotoilu oli toki inspiraationa Hon-
dan suunnittelijoille ; he halusivat
autosta selkeälinjaisen ja persoonal-
lisen. Muotoilu, joka olisi ajaton ja
sen jokainen detalji olisi kuitenkin
tarkoituksellinen kestäen aikaa van-
hentumatta katsojan silmissä. Silti
muotoilussa ei tehtäisi mitään suun-
nittelu kikkoja, auton korin muoto
tulisi olemaan yksinkertainen pai-
nottuen suunnittelun tavoitteiden
ympärille niin aerodynaamisesti
kuin toimivuudenkin suhteen.

Kun he olivat saaneet auton perus-
muodot tehtyä, aikaa meni parisen
kuukautta tuulitunnelissa tutkiessa
suunnittelun tuloksia ja sekä tehdes-
sä suunnitelmaan parannuksia. Esi-
merkiksi maavaraa tutkittiin tar-
kasti. Auton mataluus auttaisi teho-
jen kanssa, ilmanvastus olisi pienem-
pi kun taas maavaralla olisi suuri
merkitys auton hallinnan ja ajetta-
vuuden suhteen. Toisaalta auton
kaavailtu paino, joka jo tiedettiin
olevan mahdollista saavuttaa tar-
koitti sitä, että maavara voitaisiin
jättää joka päiväistä ajoa esim. kau-
pungissa ajatellen varsin hyvälle ta-
solle. Jousitus pystyttäisiin raken-
tamaan toimimaan yhdessä renkai-
den kanssa, joka mahdollisti muka-

vuus ajattelun rajoittamatta liikaa
rataolosuhteissa tapahtuvaa ajamis-
ta. Myöskin suuntavakavuus oli iso
huolen aihe, keskimoottoriset autot
ovat alttiita sivutuulelle. Hondan ai-
emmasta kokemuksesta autoon lisät-
tiin takasiipi, joka toimisi yhteen
korinlinjan kanssa, se toisi apua kai-
killa aerodynamiikan ja auton käsi-
teltävyyden osa-alueilla. Pidempi
perä yhdessä korin rakenteeseen tu-
levan siiven kanssa oli osa auton ko-
rin muotoilua, eikä siis erillinen
lisätty osa. Luukulliset etulamput va-
littiin aerodynamiikan takia ja usko-
mattomin syy valinnalle oli myös
liittovaltion autoille määrittämä vä-
himmäiskorkeuskoodisto, uskokaa
tai älkää. Ajovalot toteutettiin kaksi
lamppuisella projektoritekniikalla.
Siihen aikaan oli yleistä superauto-
jen ajovalojen olevan täysin alitehoi-
sia verrattuna auton suorituskykyyn.
Joten Hondan valitsema ajovalotek-
niikka oli Eurooppalaisia kilpailijoita
edellä. Taakse valittiin "valopaneeli" ,
joka oli pitkä ja persoonallinen ver-
rattuna moneen muuhun kilpaili-
jaan. Se myös toisi pimeässä niin
sanotun "fighter yet" efektin. Mitä
olisikaan saatu aikaan ledeillä....?
Viimeisinä viimeisteltiin aerodyna-
miikan osalta ovenkahvat, ajovalojen
luukut ja muut koripaneelit.

Sananen auton rungosta. Tietokone-
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laskelmien mukaan auton monokok-
kirunko oli jo alusta lähtien hyvin
vahva ja jäykkä. Mutta lisä analyy-
sien jälkeen 11 kilon lisääminen stra-
tegisiin paikkoihin auton mono-
kokkirungossa teki ison eron. Siitä
voi kiittää vahvistettuja rungon si-
vulevyjä, joka on itseasiassa erään-
lainen laatikkomainen rakennelma,
joka takaa myös hyvän kolariturval-
lisuuden. Siihen kun vielä lisättiin
kevyt rakenteinen etupuskuri, joka
vahvistaisi osaltaan runkorakennet-
ta, tuloksena oli jäykempi runko
kuin teräsputkirunkoisten urhei-
luautojen rungot. Siihen aikaan
McLaren teki Hondan kanssa yhteis-
työtä Formula Ykkösissä, joten Hon-
dalla oli myös mahdollisuus saada
tietoa auton käytöksestä itse Ayrton
Sennalta. Senna ajoi erästä ensim-
mäisistä prototyypeistä ja totesi au-
ton käytöksestä ja rungosta sanoilla
"fragile". Honda meni takaisin suun-
nittelu pöydän ääreen ja saivat run-
gon 50% jäykemmäksi. Lopullinen
tuotantoon tullut runko painoi vain
210kg mutta oli 50% jäykempi kuin
ensimmäiset suunnitelmat. Erityi-
sesti kevyet puskurirakenteet paran-
sivat auton halintaa, luonnollisesti.
Kaikki keula-perä paino on huono
juttu mitä tulee auton kääntyvyy-
teen. Toinen iso huolen aihe oli 70
litran polttoainetankki, joka sijoitet-
tiin painopisteen vuoksi keskelle au-

toa penkkien taakse. Luonnollisesti
tällä saatiin auton hallinta pysymään
samana, oli se täynnä tai ei, se ei vai-
kuttaisi painopisteensä vuoksi auton
hallittavuuteen ja käsiteltävyyteen.

Honda myös ymmärsi asian, joka on
jäänyt monelta huomaamatta. Eri-
koisten vanteiden laittaminen eteen
ja taakse oli täyttä totta. Kun eteen
sijoitettiin pienemmät vanteet, saa-
tiin keulan linjasta matalampi, joten
eteen tulivat 15' vanteet ja taakse 16'
tuumaiset. Taakse laitettiin totta kai
myös leveämmät renkaat. Tämähän
oli ollut jo monesti käytössä mm.
Porschella, Lamborghinilla ja Ferra-
rilla ym. Leveimmillä takarenkailla
kun saadaan lisää pitoa taakse, mutta
asettamalla pienemmät vanteet
eteen ja vaihtamalla rengaskoko
taakse, pysyy auton maavara ja korin
kulma tiehen nähden samana. Tämä
mahdollisti myös sen, että kolmiotu-
kivarsi jousitus (double wishbone
jousitus on sääntö tällaisessa autos-
sa! ! ! ) saatiin mahtumaan hienosti
madalletun keulan sisään ja kävipä
siinä vielä niinkin, että jalkatilaa saa-
tiin lisää molemmille puolille. Jousi-
tus oli rakennettu taotusta alu-
miinista, jotka olivat muotoilullises-
tikin taidemaisen kauniita. Säädettä-
vää jousitustakin harkittiin, mutta
tiimi päätyi hieno säätämään kaa-
suiskuvaimentimien (HPV = Honda
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Progressive Valve) toi-
mintaa. Kitkaa saatiin pie-
nennettyä, joka poisti
ongelman säädettävän
alustan tarpeellisuudesta.
Lisäksi ratkaisulla säästet-
tiin painoa ja jousitus oli
muutenkin yksinkertai-
sempi toteuttaa. Jousitus
rakennettiin alumiiniseen
apurunkoon joka yhdis-
tettiin alumiinimonokki-
runkoon. Jotta jousitus
pystyttiin tekemään vailla
kompromisseja, Honda vei myös jousituksen toteutuksen askelta pidemmäl-
le ja suunnitteli etujousitukseen niin sanotun "Pivot" nivel ratkaisun, joka
piti etupyörän kulman asfalttiin nähden muuttumattomana ajo tilanteesta
riippumatta. Myös jousitus geometria pysyi muuttumattomana. Tällä saatiin
lisää ajettavuutta ja ennen kaikkea ohjaustuntuma paremmaksi kuljettajalle.
Samanlainen ratkaisu muuten löytyy myös eräästä McLaren F1:sestä....

Nelipyörä ohjausta suunniteltiin myös, mutta sen tuoma 29kg lisäpaino tar-
koitti suunnitelmasta luopumista. Jarruiksi tulivat kaksimäntäiset teräksestä
valetut jarrusatulat. Jarrulevyt olivat halkaisijaltaan 282mm niin edessä kuin
takana. ABS jarrujärjestelmä oli vakiona. Neljäkanavinen ALB-III jarrujärjes-
telmä oli uusinta uutta, jossa jarrusensorit seurasivat niin ohjauspyörän kul-
maa, pyörän pitoa, jotka sitten lähettivät tiedon TCS (Traction Control
System) järjestelmälle, eli luistonestolle. Se oli tosin säädetty sillä tavalla, et-
tei se puutu ajamiseen ennen kuin tilanne on melkeen lähtenyt käsistä niin
sanotusti. Myös renkaita testattiin ahkerasti yhdessä Hondan kumppanin -
Yokohaman kanssa. Yli kahden vuoden kehitystyön tuloksena, yli 100 erilai-
sen rengas - ja profiilin testin jälkeen rengaskoko ja sen profiili saatiin lai-
tettua lukkoon. Eteen tulivat 205/50/15 tuumaiset ja 225/50 16' tuumaisilla
vanteilla. Taotut alumiini vanteet olivat paitsi jäykät ja samalla ne säästivät
painoa joka pyörästä 6kg. Vararengas oli autossa mukana, johon tuli mukaan
sähköinen pumppu täyttöä varten. Sen toiminta virta otettiin tupakan sy-

Sisustalaan NSX on GT henkinen paketti aikakauden tyylillä
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tyttimestä. Auton paino saatiin pi-
dettyä hyvin kohtuullisena ja paino-
jakauma 42/58 oli suunnitellusti
sama kuin McLarenin MP4/4 Formu-
la 1 autossa....

SISUSTA – TIMELESS

Vastoin yleistä suuntausta siihen ai-
kaan, ergonomia oli sisustan tär-
keimpiä suunnittelullisia asioita.
Nopeasti katsottuna joku voisi sanoa
NSX:n sisustan olevan tylsä ja taval-
linen, mutta se on väärä oletus. Er-
gonomia, mukavuus, selkeys ja
turvallisuus menivät kaiken suunnit-
telun edelle. Kyseeseen ei tullut han-
kalasti sijoitettuja nappuloita,
raskasta kytkin poljinta tai raskasta
epämääräisesti toimivaa vaihdelaa-
tikkoa tai raskaita hallinta laitteita
yleensäkään. Kaikki suunniteltiin si-
ten, että tavallinen ihminen pystyy
ajamaan autoa ilman hikipisaroita.
Se siis tarkoitti sitä, että kaikki oli
harkittua, jopa ovissa olevien säh-
köikkunoiden kytkimien sijoitus kul-
ma aukeaa autossa olevalle kerralla
kun sormen laittaa kytkimille. Kytki-
met ovat automaattisesti siinä kul-
massa, jossa käsi ja sormet ovat kun
niille vie sormen. Uskokaa tai älkää,
tämä juttu toimii.! Honda kutsui tätä
kaikkea suunnittelua nimellä "Hu-
man Fitting". Sähköisesti säädettävät
istuimet suunniteltiin Nurburgringin

testeissä toimiviksi, jopa istuinten
pehmusteet ja tukipalojen sijainnit
olivat tarkasti suunnitellut antamaan
urheilullisen ajontuen ja mukavuu-
den kompromissin Hondan testipo-
rukan itse kokeilemina. Auton
istuimetkin olivat totta kai alumiinia,
ne olivat kevyemmät kuin perintei-
set sähkösäätöiset penkit. Ohjaus-
pyörässä oli niin etäisyys- kuin
korkeussäätö mahdollisuus, joka oli
siihen aikaan oikeastaan uniikkinen
juttu. Ohjauksessa itsessään ei ollut
tehostinta, ei tietenkään, se kun veisi
tärkeää ohjaustuntoa pois. Itse oh-
jauspyörä näyttää tavalliselta oh-
jauspyörältä, mutta jotta sinne
saatiin airbag sisälle, jonka laki vaati
- ohjauspyörän keskiön materiaali on
hyvin ohutta, myöskin ohjauspyörän
jokaisen puolan materiaali oli suun-
niteltu vähentämään onnettomuu-
dessa syntyviä vammoja. Siihen
aikaan auton valmistajat tykkäsivät
viedä mittariston suunnittelua jo
kohti digitaali aikaa, mutta onneksi
Hondalla valittiin perinteinen hyvin
selkeä ja ajaton mittaristo, joka eten-
kin nyt ajateltuna oli ainoa oikea rat-
kaisu.

Myös ohjaamoon yleisilmeeseen pa-
nostettiin paljon aikaa ja pohdintaa.
Suunnittelu tiimi päätyi nahan käyt-
tämiseen. Nahka laatuja oli kahta
erilaista. Istuimien keskiosa oli rypy-
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tettyä nahkaa kuten myös ovissa ole-
va keskialue. Vastoin yleistä käsitys-
tä, NSX:n kojelaudan materiaali ei
itseasiassa ole nahkaa. Se kyllä ko-
vasti näyttää siltä. Vaikka se oli ti-
kattu kuin oikea nahkainen
kojelauta, materiaali oli itseasiassa
synteettistä materiaalia. Se on "peh-
meä" ja kojelauta kestäisi paljon pi-
dempään etenkin kuumissa olo-
suhteissa menettämättä väriään ja
muotoaan. Itse kojelauta oli myös
suunniteltu siten, että kuljettajalla
on esteetön näkyvyys ulos ohjaa-
mosta. Se on hyvin matala. Itseasias-
sa kun kuljettajan penkillä istuu,
ohjauspyörän kehä on samassa suh-
teessa mittariston kehän kanssa. Ko-
jelaudan muotoilu on häkellyttävä.
Se ei avaudu katsomalla sisustaa ik-
kunasta. Kun istut NSX:ään, kaikelle
tulee tarkoitus. Kojelauta tulee le-
veästi ja loivalla kaarella keskikonso-
liin tarjoten käsittämättömän ergo-
nomisen elämyksen. Kaikki on siistiä
ja viimeisteltyä. Kojelaudassa on jo-
tain hyvin spesiaalia, se pitää itse
kokea. Ohjaamon taakse tuli lasi
erottomaan ohjaamo moottoritilasta.
Takalasin alla näkyy hylly, mutta it-
seasiassa se on levy joka vähentää
ääntä matkustamoon ja vie lämpöä
myöskin pois. Totta kai autoon tilat-
tiin huippu stereot Bose:lta ja varus-
teisiin kuuluu myös automaattinen
ilmastointi. Tavaratilan koko moot-

torin takana oli VDA litroissa 154.
Tavaratila oli myös eristetty, mutta
oli totta kai selvää, ettei kaikkea
lämpöä voitu millään saada kitkettyä
pois. Ja yksi juttu vielä, koska edessä
vannekoko sekä rengas koko oli pie-
nempi, kuljettajan jalkatilaan saatiin
mahdutettua "lepo poljin" kytkimen
viereen...!

MOOTTORI - THE BEST V6 EVER
MADE

Honda olisi voinut ottaa suoraan kil-
paradoilta 3,5 litraisen V10:pin tai
V12:sen. Sitä olisi ollut myös helppo
hyödyntää markkinoinnissa. Myös-
kään turbojen käyttäminen ei tulisi
kyseeseen, vaikka se onkin aina ollut
muodissa etenkin Japanissa. Vapaasti
hengittävä moottori toisi lineaarisen
voiman ulos tulon ilman turbojen
tuomaa viivettä. Lopulta päädyttiin
vähän ehkä yllättäenkin veekuto-
seen. Vastoin yleistä käsitystä, NSX:n
moottori ei ole sama mitä Honda Le-
gendissä nähtiin niinä vuosina.
Suunnittelu oli niin sanottu clean-
sheet, vaikkakin sylinterien kulma ja
lohko oli sama kuin Accordissa ja Le-
gendissä. Koodinimen CA30 saanut
moottori oli lohkoltaan alumiinia.
Kaikki suunniteltiin uusiksi. 30 as-
teen vastapainot kammen tapaisessa
tarjosivat moottoriin hyvän dynaa-
misen balanssin. Poraus oli 90mm is-
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kun ollessa 78mm,
jonka jälkeen moot-
torin tilavuudeksi
tuli 2977cc eli 3 lit-
raa. Ensimmäisissä
moottorin proto-
tyypeissä oli yllät-
täen vain yksi ylä-
puolinen nokka-ak-
seli per kansi, mutta
Hondan tavoitteet
hyvän ajettavuuden
yhdessä voiman tu-

lon lineaarisuuden kanssa tarkoitti hyvin pian sitä, että Honda valitsi moot-
toriin kahdella yläpuolisella nokka-akselilla olevan ratkaisun. Venttiileitä oli
neljä per sylinteri ja nokka-akselit olivat hihnavetoiset. Moottoriin tuli totta
kai myös Hondan kehittämä ja Integrassa esitelty VTEC - (Variable Valve Ti-
ming & Lift Electronic Control) järjestelmä, joka on siis muuttuva imupuolen
venttiilienajoitus järjestelmä. Se paransi moottorin suoritusarvoja niin ala-
kuin yläkierroksilla tarjoten vääntöä ja kierrosherkkyyttä sopivassa suh-
teessa. Moottori sai myös titaaniset kiertokanget, jotka vähensivät mootto-
rissa pyörivää massaa, jonka vuoksi moottori oli erittäin kierros herkkä.
Titaaniset kiertokanget mahdollistivat myös kierroslukurajoittimen nosta-
misen 7300rpm:stä aina 8000rpm:ään asti. Moottoriin asennettiin myös uusi
Hondan kehittämä VVIS - (Variable Volume Induction System), jonka an-
siosta moottori reagoi paremmin alakierroksilla. Yhdessä VTEC:n kanssa
saatiin hyvin lineaarinen voiman ulos tulo. Honda otti moottoriin polttoai-
neruiskutusjärjestelmän suoraan kilparadoilta (PGM-FI Fuel Injection Sys-
tem), jossa sytytys on suora. Tällä reseptillä moottori antoi mukavan 10.2:1
puristussuhteen. Uudet järjestelmät toivat lisätehoa 8% tehojen ollessa nyt
siellä 280-300hv:n tietämillä kierrosluvulla 7300rpm (Japanissahan oli niihin
aikoihin tehorajoitus 280hv!). Vääntöä moottori antoi 285Nm 6500rpm:llä.

Yleensä keskimoottorisen auton moottori on on asennettu pitkittäin, kuten
esim. Ferrarilla, Lamborghinilla ym. siihen aikaan ja vielä tänäänkin. Mutta
vastoin oletuksia, NSX:n V6:nen asennettiin autoon poikittain. Näin saatiin

Keulan sivuprofiili huokuu vahvuutta ja persoonallisuutta
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lisää tilaa taakse ja eteen. Laskelmien
perusteella poikittainen moottori
olisi myös paras vaihtoehto auton
tasapainoa ajatellen. Se myös edel-
lytti pientä akselivälin lisäämistä,
mutta sillä ei ollut loppupeleissä
merkitystä. Pidempi perä salli myös
enemmän tavaratilaa. Moottorista
löytyy myös varsin eksoottista mate-
riaalia mm. imukanava sisääntulo ja
kansien keinukotelot oli tehty mag-
nesium alumiini seoksesta. Nämä
kaikki tarkoittivat sitä, että auton
painopiste saatiin pidettyä alhaalla
käyttämällä hyvinkin eksoottisia
materiaaleja aika pienissäkin tuntu-
vissa asioissa. Alumiininen jäähdytin
sijoitettiin auton eteen ja sivujen il-
manottoaukot veivät raitista ilmaa
moottorille kuten esimerkiksi öljyn
jäähdyttimelle.

Pakoputkistossa oli kaksi ruostumat-
tomasta teräksestä tehtyä putkea
molemmilta puolilta lohkoa. Molem-
mat putket menivät läpi kolmiosai-
sen katalysaattorin ennen pääty-
mistä isompaan äänenvaimenti-
meen. Pakoäänien suhteen nähtiin
paljon vaivaa. Pakoäänien haluttiin
olevan riittävän hiljainen, mutta
myöskin riittävän äänekäs etenkin
ratakäyttöä ajatellen sekä vaativam-
mille asiakkaille, jotka halusivat
musiikkia korvilleen reippaammassa
ajossa. Honda NSX ei ole niitä autoja,

jotka kuulee jo saapuvasta äänestä.
Aivan kuten McLaren F1 ; perus put-
kistolla näitä autoja ei juuri edes
kuule. Jokapäiväisessä käytössä omi-
naisuus, joka alkaa viehättää enem-
män ja enemmän kun autolla ajaa
riittävästi. Totta kai kierroksilla ään-
tä sitten lähtee, joka on tarkoituksel-
lista. NSX sai myös varta vasten
autoon suunnitellun 5-lovisen vaih-
delaatikon joka asennettiin mootto-
rin perään totta kai myös poikittain.
Se piti sisällään tupla-kartio synkro-
noinnin ja kevyen kaksi levyisen kyt-
kimen. Tarjolle tuli myös 4-lovinen
automaatti, jonka vuoksi moottorin
tehoja oli tiputettu 256hv/6800rpm
numeroihin. Se oli tosin viety suun-
nittelultaan pidemmälle kuin voisi
olettaa. Automaattivaihteisto salli
kuljettajan kierättää moottoria pu-
naviivalle asti, jonka jälkeen auto-
matiikka katkaisee moottorin
sytytyksen hetkellisesti uudelle py-
kälälle. Vaihdelaatikko ei silti sisältä-
nyt nykyaikaisia + - toimintoja. Se
myös tiputti moottorin teholukemat
256hv:n ja maksimi kierrosluku aset-
tui 6800rpm:ään. Tasauspyörästä piti
sisällään myös kitkalukon (Limited-
Slip Differential), joka testien perus-
teella toimi hyvin yhteen luistones-
ton kanssa ja se oli vakiovarusteena
molempien vaihdelaatikkojen kans-
sa.
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TESTIT JA THE PLANT

Ensimmäisten prototyyppien testit
alkoivat helmikuussa 1989. Auton
rungon ja jousituksen toimivuutta
testattiin ahkerasti Nurburgringilla
ja Suzukassa. Testejä tehtiin myös
totta kai muilla radoilla ja myöskin
totta kai myös maantieolosuhteet
käytiin läpi. Siihen aikaan McLaren
teki yhteistyötä Hondan kanssa For-
mula Ykkösissä, joten ei ollut yllätys
kun avuksi kutsuttiin myös McLare-
nin silloinen kuljettaja muuan Ayr-
ton Senna yhdessä japanilaisen
Honda tähden Satoru Nakajiman
kanssa. Mitään ei jätetty puolitiehen
tässäkään projektissa. Honda perusti
Nurburgringille oman "workshopin",
joka mahdollisti muutoksien tekemi-
sen paikan päällä ja testien jatkumi-
sen. Isommat muutokset tehtiin silti
Japanissa. Huippunopeus ja huippu-
nopeuden ajettavuus testit tehtiin
varsin mielenkiintoisesti saksalaisilla
autobaanoilla! ! ! ! ! Moottorin testauk-
sesta vastasi D&D keskus Japanin
Tochigi:ssa, jossa moottoreita ajet-
tiin täydellä rasituksella yli 250
000km. Testejä tehtiin myös Japanin
pohjoisemmalla saarella Hokkaidos-
sa, Pohjois-Amerikassa ja Australias-
sa, jotta autot pystyttiin testaamaan
maksimaallisessa kuumuudessa ja
kylmyydessä sekä korkeuseroja si-
sällään pitävissä paikoissa. Lopulliset

alustan säädöt, työn ja kehityksen
viimeistelivät Ayrton Senna ja
Incycar mestari Bobby Rahal.

Hondan sen aikainen tehdas - Wako
Plant toimi aluksi NSX:n kokoonpano
paikkana. Alumiini paneelit toimitti
yritys nimeltä Kikuchi Press, joka
toimitti ne jälleen Sayama Worksin
kautta Wako Plantille. Kuitenkin täs-
sä vaiheessa oli jo varattu paikka uu-
delle Tochigin tehtaalle, joka sijaitsi
noin 80km Tokiosta pohjoiseen ja se
avattiin virallisesti NSX:n tuotannol-
le elokuun 30.päivä vuonna 1990.
Kuitenkin jo siinä vaiheessa oli ra-
kennettu noin 270 autoa vanhassa
tehtaassa. Uusi tehdas kätki sisälleen
200 työntekijän työpaikan. Jokainen
auto meni läpi 190 paikkaisen raken-
nusprosessin. Jokaiselta työpisteeltä
matka jatkui vasta sitten, kun jokai-
nen teknikko ja työnjohtaja oli hy-
väksynyt tehdyn työn laadun
täyttävän vaaditut laatu kriteerit.
NSX oli lähes kokonaan käsin koottu,
ainoastaan 9 robottia oli mukana ko-
koonpano linjastossa. Kokoonpano
prosessi alkoi alumiinimonokkirun-
gon ja koripaneeleiden hitsauksilla.
Alumiini rungot ja koripaneelit käsi-
teltiin asianmukaisesti esimerkiksi
korroosion välttämiseksi auton
ikääntyessä. Maaleina käytettiin ve-
siliukoisia COB maaleja. Yhden auton
valmistaminen kesti noin 40 tuntia ja
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valmistus tapahtui yhden työvuoron aikana viitenä päivänä viikossa. Suuren
kysynnän takia alunperin suunniteltu 25 auton päivä tuotantomäärää jou-
duttiin myöhemmin nostamaan. Honda oli arvioinut myyvänsä noin 2000
autoa vuodessa kotimaan markkinoille. 3300 autoa oli suunniteltu USA:n
markkinoille ja 700 Eurooppan markkinoille.

Seuraavassa muutamia tuotanto / myynti lukuja:

- 18685 myytyä autoa
- Aasia, Lähi-itä, Afrikka 1559 myytyä autoa
- USA 8997 myytyä autoa
- Japani 7420 myytyä autoa
- Kanada 701 myytyä autoa
- 260 rekisteröityä autoa Sveitsiin vuosina 1991-2000
- 1991 noin 8400 rakennettua autoa, riippuen lähteestä.
- Ei informaatiota kuinka monta kilpa-autoa rakennettiin ADAD sarjaan sak-
saan tai Le Mans projektiin Euroopassa tai siihen, kuinka monta autoa tuo-
tiin tai myytiin kaiken kaikkiaan Eurooppaan

NIIN, JA AINA ON TILAA MEHUISTELULLE...

1992 HONDA NSX-R NA1

Vuonna 1992 Honda päätti jalostaa NSX:ää hieman pidemmälle. Selkeästi
suunnittelu tiimi tiesi, että tietyistä asioista oli säästetty tietoisesti, jotta au-
tosta saatiin hyvä "perusversio" niin kadulle kuin radallekin. Siinä toki on-
nistuttiin, lehdistö suitsutti NSX:ää sen ajan parhaimpana superautona
verrattuna mihinkä tahansa kilpailijaan. Se keräsi kehut niin sisustaltaan,
ajamis nautinnoltaan, joskin siinäkin oli viilattavaa jäljellä. Myös moottoria
ja kaasun vastetta kehuttiin kuten myös viimeistelyn laadunkin puolelta.
Mutta silti, ei vaatisi ehkä niin kovin paljoa saada autosta enemmän ratapäi-
ville ja todellisille friikeille tehty erikoispainos.....

Vuonna 1992 eli vain kaksi vuotta NSX:n ensiesittelyn jälkeen Honda esitteli
rankemman version NSX:stä. Se sai klassisesti nimen NSX Type R, joka tun-
netaan myös lyhyesti nimellä NSX-R. Elettiin marraskuuta 1992 kun auto



22

esiteltiin suurelle
maailmalle. Perus
NSX:n verrattuna,
kyseessä oli nyt
"light weight" tai
"trackday-daily car"
versio, joka oli
suunnattu vaati-
vimmille kuljetta-
jille. Painoa oltiin
tiputettu uskomat-
tomat 120kg kun
ottaa huomioon sen, miten paljon painoa pyrittiin vähentämään suunnitte-
lussa jo alunperinkin. Moottoriltaan NSX-R jätettiin suurin piirtein saman-
laiseksi teho- ja vääntö arvoiltaan. Kuitenkin moottorin sisuskalut saivat
päivitystä, ne käytiin läpi tarkasti ja tasapainotettiin uudelleen. Alkuperäi-
sen putkiston tilalle asennettiin isommalla halkaisijalla ja paremmalla hen-
gityksellä oleva teräksinen pakoputkisto. Totta kai merkittävästi kalliimpi ja
kevyempi titaaninen putkisto olisi ollut paikallaan, mutta siitä ei ole tietoa
oliko Hondalla intressejä siihen missään vaiheessa. Vaihdelaatikko oli nyt
saatavana vain manuaalina ja kytkin oli nyt hieman kevyempi käyttää. Kit-
kalukko oli päivitetty ja välitykset olivat viimeistä lyhennettyä pykälää lu-
kuun ottamatta samat. Vaihteensiirtomekanismi koki päivityksen tarjoten
nyt lyhyemmät vaihdekepin liikeradat. Myöskin alumiininen vaihdekepin
nuppi otettiin suoraan McLaren-Honda Formula Yksi autosta, johon tuli pu-
naisella vaihdekaaviolla painettu vaihteensiirto kuvio. Jousitusta madallet-
tiin 10mm ja se säädettiin uudelleen päivitetyllä geometrialla, jäykemmillä
jousilla, kovemmilla puslilla, erityisesti tähän autoon kehitetyillä Showa is-
kunvaimentimilla sekä edessä jäykemmillä kallistuksenvakaajilla. Renkaiksi
tulivat Bridgestonen Potenza RE010:pit jotka olivat kooltaan samat kuin pe-
rus NSX:ssä niin edessä kuin takana vannekokoja myöten. Auto varustettiin
Enkein alumiinisilla vanteilla, joissa oli ohuemmat puolat, painoa säästettiin
per pyörä noin kilon verran. Jarrut päivitettiin ABS:n osalta toimimaan te-
hokkaammin.

Jousituksen apurunkoa vahvistettiin sekä autoon asennettiin moottoritilaan

NSX:n muotoilu on kestänyt aikaa todella hienosti.
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poikittainen tukitanko iskuvaimenti-
mien väliin moottorin yli tukemaan
jousituksen toimintaa entisestään.
Tuki tangon pystyi näkemään nipin
napin moottoritilaa peittävän ver-
kon läpi, joka oli nyt korvannut pak-
summan erityskannen, joka löytyy
siis perus NSX versiosta. Läpinäkyvä
verkko löysi tiensä myös sivulla ole-
viin ilmanottoaukkoihin, jolla saatiin
myös painoa pois. Myös ohjaamon
takana oleva lasi tehtiin nyt ohuem-
masta lasista. Auton rungon pysyes-
sä pääosin samana, auton kori sai
päivitystä. Puskurit tehtiin kevyem-
miksi ja yhdessä alumiinisten pusku-
reiden palkkien kanssa painoa
säästettiin taas kerran. Alumiinia
käytettiin myös ovipalkeissa sekä
moottoritilan kansi oli nyt kompo-
siittimateriaalia kuten myös takasii-
pi. Pääväriksi tuli kauniin sävyinen
valkoinen - Championship White, jo-
ka nähtiin aikoinaan Hondan vuoden
1965 Formula Yksi autoissa, mutta
Honda ymmärsi asiakaslähtöisyyden
tärkeyden ja mahdollisti myös minkä
tahansa tuotantovärin ruksaamisen
auton väriksi asiakkaan niin halutes-
sa. Keulaan tuli punahopeinen Hon-
dan merkki ja NSX-R sarjasta
kertovat mallimerkinnät oven kyn-
nyskoteloihin.

Sisusta trimmattiin "race spec thin-
king" ajattelulla. Ensiksi huomio

kiinnittyy kisapenkkeihin, jotka ovat
verhoiltu punaisella mokkanahkaa
muistuttavalla materiaalilla. Penkit
valmisti Recardo ja ne olivat hiilikui-
tukomposiittimateriaalia. Penkin
selkänoja oli kiinteä, mutta penkin
etäisyys säätö oli sähkö säätöinen.
Seuraavaksi huomio kiinnittyy ur-
heilullisen MOMO:n nahkaiseen kol-
mipuolaiseen nahalla verhoiltuun
ohjauspyörään, joka sisälsi punaisen
neulonnan sekä punahopeisen Hon-
da logon ratin keskiössä. Luonnolli-
sesti nyt puhutaan ratista, jossa ei
ole airbaggia. Se tarkoitti valitetta-
vasti sitä, että auto ei soveltunut tä-
män puutteen takia vienti-
markkinoille, eikä etenkään USA:an.
Nykyäänhän tilanne on vähän eri...
NSX-R ostaja sai myös kynnyskote-
loon auton sarjanumerolaatan sekä
mittaristo oli hiilikuituisen näköistä
materiaalia keltaisilla mittarien vii-
sareilla. NSX-R ei myöskään sisältä-
nyt ilmastointia, radiota, keskus-
lukitusta tai sähkösäätöisiä peilejä ja
auton lattiamatot olivat ohuemmat.
Varapyörää ei myöskään ollut enää
auton varusteissa sekä yllättävin pai-
non tiputuskohde oli luistoneston
sekä vakionopeudensäätiminen pois-
taminen auton varusteista. Kojelau-
taan sai nyt myös Alcantara
verhoilun kuten myös paneeleihin
ovissa sekä keskikonsolissa. Näillä
muutoksilla autoon saatiin paljon ki-
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sa fiilistä, yksinkertaisuutta ja tar-
koituksen mukaisuutta. Ehkä ripaus
myös ylellisyyttä, sillä Alcantaralla
on taipumus tehdä ohjaamosta var-
sin ylellisen näköinen. R-version te-
hopainosuhde parani noin 10%,
mutta tärkeintä oli ajettavuuden pa-
rantuminen merkittävästi.

Ensimmäisen generaation NSX-R:iä
valmistettiin kaiken kaikkiaan 483
kappaletta vuosina 1992-1995. Ainoa
pieni miinus näin eurooppalaisena
näkökulmana on se, että käsittääkse-
ni NSX-R oli vain tarjolla oikean
puoleisella ohjauksella, koska auton
vienti ulkomaille oli laki pykälistä
johtuen mahdotonta. Oikean puolei-
seen ohjaukseen tottuu nopeasti, jo-
ten se ei ole ongelma, ellei ongelma
ole itse asenne asiaan. Joka tapauk-
sesta NSX-R:iä ei liian usein markki-
noille saavu ja usein näiden hintakin
on ilmoitettu POA termein. NSX-R on
varmasti hyvin herkullinen laite, sii-
nä on paljon race spec ajattelua, me-
hustelua niin sanotusti sisustassa
kuin auton teknisissä detaljeissakin.
Jos innostuit, eikä oikean puoleinen
ohjaus haittaa...

NSX-R on mukana uusimassa huhti-
kuussa 2019 ilmestyvässä vertailussa
Classic Sports Car Magazinessa yh-
dessä 348 Ferrarin ja Lotus Espritiin
kanssa. Kannattaa lukaista !

NSX & MOTORSPORT

NSX:n kilpailuhistoria alkaa oikeas-
taan jo vuosilta 1988-1990 Amerikan
IMSA Camel GT & Lights sarjasta, jos-
sa Honda kilpaili menestyksellä Civic
ja Intergra malleillaan. Vuodeksi
1991 päätettiin kuitenkin panostaa
tosissaan ja Honda toi Comptech
Spice-Acuran kolmen litran Veeku-
tosella Camel Lights sarjaan. Auto-
han muistuttaa paljon legendaarisia
Group C:n kilpureita, tarkkaavaiset
muistavatkin varmasti Spice merkin
niiltä vuosilta Euroopan radoilla.
Parker Johnstone voitti 14 kisasta 8
ja jopa Daytona 24 tunnin kisankin ja
kauden loputtua tiimi juhli mesta-
ruutta. Honda jatkoi voittokulkuaan
ja 90-luvun puolessa välissä jenkkien
GT sarjoissa nähtiin NSX:siä muuta-
mia kappaleita.

Mitä tulee yleisesti NSX:n rakenta-
miseen kilpa-autoksi, se oli insinöö-
rin unelma. Upeasti autoon varta
vasten suunniteltu V6:nen oli taidet-
ta joka sanan muodossa. Alumiini
monokokkirunko oli tehty kuin ti-
lauksesta kilpa-autoksi hyvin sovel-
tuvaksi vahvuutensa ja jäykkyytensä
osalta. Kaikki oli suurin piirtein vain
fiksaamista vaille valmista. NSX näh-
tiin Japanissa maan sisäisissä kilpa-
sarjoissa aina vuoteen 2002 asti.
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Mutta oikeastaan
Hondan tavoitteet
olivat Euroopassa.
Ja Le Mansissa.
Honda NSX kuljet-
tajat olivat pärjän-
neet hyvin Saksan
ADAC sarjoissa
vuonna 1993 (yksi
näistä autoista oli
muuten myynnissä
alku vuodesta vä-
hän alle 250 000€ hinnalla). Kuitenkin BPR GT sarja nostatti kasvojaan sa-
moihin aikoihin ja vuodelle 1994 sarja tuli täysillä suuren yleisön
tietoisuuteen. Kaiken lisäksi BPR GT sarjan säännöt mahdollistivat osallistu-
misen Le Mansiin, jossa vuonna 1994 nähtiinkin GT2 luokassa Honda NSX:llä.
Armin Hahne, Bertrand Gachot ja Christope Bouchut saavuttivat hienon 14
sijan kokonaiskisassa jääden kisan voittaneelle Porschelle 87 kierrosta. Sijal-
le 16. tuli myös NSX kuljettajinaan Kazuo Shimizu, Hideki Okada ja Phillippe
Favre ja 18 sija meni jälleen NSX:lle kuljettajina Kunimitsu Takahashi, Keiic-
hi Tsuchiya, Akira Iida. Saavutus oli hieno ja kun mietitään kokonaiskisan
tuloksia, kaikki kolme autoa 20 joukkoon on historiallinen setti.!

Vuodeksi 1995 BPR GT sarjan säännöt mahdollistivat Le Mansiin osallistumi-
sen GT1 luokan sääntöjen sisällä, monet BPR GT sarjassa ajaneet tiimit ja au-
tot, McLaren, Ferrari, Porsche, Venturi ym. osallistuivat Le Mansiin. Tosin
Honda ei ollut mukana BPR GT sarjassa. Päämäärä oli suoraan Le Mans. Mui-
den osallistuessa GT1 luokkaan, jossa McLaren oli selvä suosikki, (ja otti us-
komattomasti kokonaiskisan voiton!) Honda rakensi uudelleen NSX:n GT2
luokan spekseihin. Nyt kun miettii, 3 litrainen V6:nen olisi ollut vaikeasti ra-
kennettavissa GT1 luokkaan, jossa teholukemat huitelivat 600hv:n tietämis-
sä. GT2 luokka olisi siis edelleen mainio kohde. Jo vuosi 1994 oli näyttänyt
NSX:n suunnittelun erinomaisuuden. Kauniisti laulava purpose built V6:nen
jatkoi totta kai koneena ja painoa saatiin helposti pois sen jäädessä sääntö-
jen vaatimaan noin 1050kg tai vähän sen päälle. Voimaa moottorista otettiin
turbon avulla 380hv 8000rpm:llä. Vaihdelaatikkona autossa oli Hewlandin 5

Katsoipa autoa mistä kulmasta tahansa, se on kaunis vielä tänäänkin
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lovinen sequentiaali
laatikko, joka käsit-
tääkseni vaati edelleen
kytkimen painamisen
niin ylös-kuin alaspäin
vaihdoissa, keppi my-
ös liikkui vain eteen ja
taakse suunnassa.

1995 Le Mans oli Hon-
dalle jätti menestys,
Takahashin, Tsuchiy-
an ja Iidan ottaessa kokonaiskisan 8.sijan ja GT2 luokan voiton! . Toinen NSX
sijoittu sijalle 23. ja kolmas joutui keskeyttämään vaihdelaatikko ongelmiin.
Honda osallistui 1996 Le Manssiin samalla Takahashi, Tsuchiya, Iida kolmi-
kolla yhden auton tiiminä päätyen sijalle 16. Joka tapauksessa 1995 Le Man-
sin voitto oli ainutlaatuinen menestys tarina, joka on jäänyt vähälle
huomiolle yleisesti joka puolella. Harva edes tietää koko asiaa. GT2 luokan
voitto sellaisia autoja ja tiimejä vastaan kuten, Nissan, Porsche, Ferrari F40
ym. on kova saavutus, jota ei voi väheksyä millään tavalla. Jokainen joka
ymmärtää mistä Le Mansissa on kyse, ja jos siinä ajaa luokkavoiton hakaten
samalla osan GT1 luokan autoista ohi mennen, on omiaan antamaan autolle
valtavan creditin sen suunnittelu tiimille sekä ominaisuuksille. Esimerkiksi,
katsokaa nyt vaikkapa vertailua McLaren F1 vs Mersun CLK GTR:n suhteen.
Viimeisin myyty katulaillinen CLK GTR hipoi noin viittä miljoonaa, kun mikä
tahansa McLaren F1 on tänään 15 miljoonan Euron auto. Le Manssin voitolla
on arvo, ja se että GT2 luokkavoitto tuli NSX:lle on kova juttu joka tapauk-
sessa, joka nostaa auton arvostusta arvostavissa silmissä korkealle.!

KUVIEN AUTO

Kuvien auto, Acura NSX on siis vuosimallia 1991 ja kuten Acura nimestäkin
voi päätellä, se on alun perin ollut USA:n vientimalli. Auton ensimmäinen
omistaja piti autoa hyvin ja säilytti sen alkuperäisessä kunnossa. Hän ajoi
sillä 18 vuoden omistajuuden aikana noin 28 0000 kilometriä kunnes oli val-
mis luopumaan autosta ja antoi sen myytäväksi paikalliselle Bentley myyjäl-

NSX on luonnossa elementissään, harva tunnistaa.. .
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le. Jo pidemmän aikaa Acura tai Hon-
da NSX:ää etsinyt, Suomessa ja kan-
sainvälisessä moottoriurheilussa
pitkään vaikuttanut Jari Nurminen
hankki auton samalta Bentley myy-
jältä. Jari etsi nimenomaan alkupe-
räistä, vähillä kilometreillä, hyvin
pidettyä autoa, jossa olisi huoltohis-
toria dokumentit kunnossa. Sellai-
nen löytyi tältä Bentley myyjältä
vuonna 2009 ja hän toi auton Suo-
meen. Jari kertoo NSX:n hankintaa
edeltäneestä ajasta mm. aina tietä-
neensä NSX:n suunnittelun taustat,
ja etenkin linkki Ayrton Sennaan au-
ton kehitystyössä oli yksi isoimmista
intohimon kohteista NSX:ään liit-
tyen. Hankitussa yksilössä kaikki oli
alkuperäistä. Sisusta ja ulkopuoli oli
täysin alkuperäisessä kunnossa, joi-
den kunto oli käyttöikään nähden
loistava. Myös täydellinen huoltohis-
toria löytyi asian mukaisineen doku-
mentteineen ja kaikesta näki autoa
pidetyn erityisellä huolella.

Suomessa Jari päivitti autoa yhdessä
poikansa kanssa, joka ajoi autolla
paljon. Siihen hankittiin uudet mus-
tat pinna-tyyliset vanteet ja mata-
lempi rengastus kuitenkin jousi-
tuksen pysyessä alkuperäisenä.
Myöskin NSX-R version musta taka-
siipi vaihdettiin alkuperäisen tilalle
ja myös sivuhelmat vaihdettiin
uusiin. Mutta mitään rakenteellisia

muutoksia ei tehty. Kaikki oli palau-
tettavissa ennalleen, joka oli alunpe-
rinkin ollut ehtona autoon tehdyille
muutoksille. Mitään ei saisi pilata.
Auto päätyi upgradettuna myös Hel-
singin Sanomien - Autotallien Aar-
teet artikkeliin johon liitettiin myös
paljon asiaa avaava 5 minuutin video
mukaan. Ikävä kyllä en pysty sitä tä-
hän linkkaamaan, koska palvelu vaa-
tii lehden tilauksen ja rekis-
teröitymisen, jotta artikkelin ja vi-
deon pystyy katsomaan.

Autosta luopuminen tuli ajankohtai-
seksi lähes 9 vuoden omistajuuden
jälkeen ja Jari etsi autolle uutta hy-
vää arvostavaa kotia. Sellaisen se
löysi auton nykyisen omistajan tal-
lista. Jarin kertoman mukaan alusta
lähtien autoa ostamaan ilmaantu-
neen herran kanssa kävi selväksi, et-
tä auto löytäisi hyvän, sitä hyvin ja
oikealla tavalla arvostavan kodin.
Kaupat lyötiin lukkoon ja NSX vaih-
toi omistajaa vuonna 2018 päätyen
todelliselle harrastajalle, joka osasi
ulkoa autosta joka ikisen teknisen
yksityiskohdan, tiesi taustat ja mitä
on ostamassa. Myös uuden omistajan
aikeet pitää auto alkuperäisessä kun-
nossa oli lopullinen niitti kaupan
synnylle. Hankittuaan auton, sen ny-
kyinen omistaja palautti auton alku-
peräiseen asuunsa ja huollatti sen
asiantuntevassa yrityksessä Hollan-
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nissa mm. jakopään hihnan vaihdon
osalta. Autoa on talven aikana huol-
lettu ja se odottaa pääsemistä kesän
mutkateille.

KUKA ON JARI NURMINEN?

Jari Nurminen on yksi Suomen
moottoriurheilumaailman pitkistä
vaikuttajista. Ura alkoi 80-luvulla
mm. Formula Vee sarjassa josta tie
vei Formula 3:siin aina Saksan sar-
jaan asti. Formula 3:sissa Jari vietti
useamman vuoden pokaten SM ho-
peaa ja Saksan sarjassakin hienon
viidennen sijan kahtena vuotena pe-
räkkäin vuosina 1984 ja 1985. Formu-
la 3:sista tie jatkui Formula 3000:siin
vuosille 1986-1988 March talliin. Sa-
moihin aikoihin vuonna 1986 Jari sai
paikan Arrows:in Formula Yksi tal-
liin testikuljettajaksi. Näiden vuosien
jälkeen matka jatkui Prototyyppei-
hin, Spice Cosworth sekä Tiga
Cosworth talleihin. Siitä matka jatkui
Meksikon Formula 2 sarjaan, jossa
tuli hieno viides sija kokonaispisteis-
sä. Kisaa ajettiin myös Mazda RX-
7:lla Italiassa vuonna 1993, josta kau-
den päätteeksi tuli hieno toinen sija.
Matka vei myös Indycar testeihin
vuonna 1994 Lola Mercedeksen rat-
tiin.

Hänet nähtiin myös Helsinki Thun-
derissa kaikkina kolmena vuotena,

1995-1997. Maseratin ja Porschen ra-
tissa rataa kierrettiin vuosina 1995 ja
1996. Kaudelle 1997 alla oli GT2 luo-
kan Dodge Viper FIA GT1 sarjassa,
Helsingissä sijoitus oli maalissa ko-
konaiskisassa 14. Myöhemmin Jarin
ura jatkui Legendsien ratissa Suo-
messa, josta tuli kultaa ja Pronssia.
Vuosina 2006-2010 hän osallistui
Suomen- sekä pohjoismaiden GT
mestaruus sarjaan Ferrari F430:sellä
tuloksena oli lopputuloksissa 3 mes-
taruutta ja kaksi kakkossijaa.

Tätä taustaa vasten oli häkellyttävää
kuunnella Jarin pidempi analyysi
NSX:n olemuksesta. Jari vertasi autoa
moderniin uudehkoon keskimoottori
V8 Ferrariin ja kertoi ettei se pysty
siihen missään kohtaa, mitä NSX tar-
joaa. Ferrarilla on aina vähän fiilis,
ettei se istu käteen niin hyvin kuin se
voisi istua. Melutaso ja mukavuus
ovat kaukana siitä mitä NSX tarjoaa
kuljettajalleen. Ferrarilla on kiva
käydä cruisailemassa kaupungilla, ja
etenkin jos haluat huomiota, mutta
ei sitä pidemmälle matkalle halua
autokseen välttämättä ottaa. Kun
taas puhutaan Ferrarin V12 koneisis-
ta etumoottorisista autoista, aletaan
olla NSX:n tasolla, tosin ne ovatkin
enemmän GT painotteisia autoja ver-
rattuna keskimoottorisiin Ferrarei-
hin, joilla on ihan eri suunnittelu
päämäärät.
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Mitä NSX:ään tulee,
ajotuntumaltaan ja
mukavuudeltaan
NSX istuu kuljetta-
jan käteen lähes täy-
dellisesti, hyvin
harva auto pystyy
siihen loppuen lo-
puksi. Tiedä sitten
onko McLaren F1 yk-
si niistä..? Mahdolli-
sesti? On vaikeaa
ylittää sitä, millai-

nen NSX on matka-ajossa sekä kaupungissa saati nopeammassa ajossa. Pi-
demmälläkään siivulla ei väsähdä meteliin tai ajon hankaluuteen. NSX:llä
ajaa väsymättä 400km pätkän, mikä ei tunnu yhtään niin kiehtovalta ajatuk-
selta keskimoottorisella Ferrarilla ilman puutumista. NSX on mukava ja hil-
jainen auto, ergonomia ohjaamossa kohdallaan ja sillä ajaa mielikseen ihan
arki ajoakin. Tarvittaessa ajo-ominaisuuksia löytyy niin paljon, että harva
kuljettaja uskaltaa viedä autoa sille rajalle.

NSX & MCLAREN F1

Vaikka olen ollut vain kyydissä näissä molemmissa 90-luvun upeimmista
ikoneista, McLaren F1:sessä ja Acura NSX:ssä, jo lyhyenkin ajolenkin aikana
NSX:n matkustajan paikalla tunsi miten samanlaisia nämä kaksi autoa oi-
keasti ovat. Katotaas tätä vähän tarkemmin. Kuten mainittua, NSX:n suun-
nittelu asetettiin tavoitteeksi McLaren F1:sen kohdalla. Hondan kriittinen
painoon keskittynyt ajattelu, kompakti koko, keskimoottorisuus, paketointi,
viimeistely ja auton ajettavuuden tavoite peitota jokainen kilpailija siihen
aikaan oli täysin samanlainen minkä Gordon Murray, Peter Stevens ja McLa-
renin design tiimi asetti McLaren F1:sen suunnittelun tavoitteeksi. Hondalle
kaikki kaikessa oli paino, he tiesivät totta kai hiilikuidun olevan ylivoimai-
nen siinä suhteessa, mutta autolle suunniteltu asiakas segmentti, markkinat
sekä tavoiteltu hinta tuotantokustannuksineen ruksi hiilikuidunkäytön ulos
suunnitelmista. Se olisi tullut massiivisen kalliiksi tuotannollisesti sekä

. . .ja ne jota tunnistavat, tietävät tasan mitä näkevät
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hyvin harvalla olisi ollut autoon varaa, joka oli vastoin Hondan strategiaa.
Silti he halusivat tehdä superauton vailla kompromisseja. Ja se mitä Honda
teki oli aivan mahtavaa. NSX peittoaa edelleen tänä päivänäkin hyvinä ajet-
tavina pidettyjä superautoja. Aivan kuten McLaren F1....

Mitä tulee McLareniin. He rakastivat NSX:n suunnittelua ja designia. Mutta
McLarenin suunnitelma vei koko design uudelle tasolle. Minimipaino ajatte-
lu vietäisiin nyt sille tasolle, minne Honda ei voinut sitä viedä. McLaren
käytti hiilikuitua auton runkomateriaalina kuten myös koripaneeleissa. Sii-
hen saatiin tilaustyönä suunniteltu vapaasti hengittävä racespec V12, johon
pultattiin perään tilaustyönä autoon kehitetty manuaali laatikko, jonka
vaihteensiirtomekanismi lainattiin aikalailla sellaisenaan NSX:stä. Jousitus
tehtiin kompromissitta ja NSX:stä lainattiin etujousituksen suunnittelu var-
sin sellaisenaan. Molemmat ovat mukavia päivittäisessä ajossa, eivät vaadi
hikipisaroita kytkimen käytön osalta. Molemmista näkee ulos hyvin ja ovat
helppoja ajaa ruuhkassa tai maantiellä. Ja kun pedaalin niittaa lattiaan, selän
takaa tuleva raaka musiikki kertoo saman tien sen, että kyseessä ei ole mikä
tahansa moottori. Äänessä ei ole mitään ylimääräistä. Kaikki toimii ja on vai-
vatonta. Kyydissä ollessa asiaa ei enää ihmettele miksi NSX oli McLarenin
suunnittelijoiden tavoitteena.

Toivon totisesti NSX:n saavan sen kunnioituksen ja arvostuksen tulevaisuu-
dessa, jonka auto ansaitsisi. Näyttäisi siltä, että hinnat ovat nousu suhdan-
teessa, mutta silti jotenkin aina auto jää paitsioon verrattuna saman
aikakauden muihin superautoihin. Vähän sama asia on V8 Turbo Espritin
kanssa. Kun aina on se porukka, joka mieltää Ferrarin, Porschcen tai Lam-
borghinin todellisiksi superautoiksi ja jättävät NSX:n tai Espritin mainitse-
matta. NSX on silti paljon enemmän kuin moni uskookaan. Auton nykyinen
omistaja sanoi asian sillä tavalla, että "Ferrarilla punaisissa odotellessa saa-
toit saada keskisormen ikkunaan mielenosituksellisesti, NSX:llä saat peuka-
loita ja hymyjä". Ne jotka tietävät, tietävät.

Youtubessa on paljon näitä ensimmäisen generaation koeajo videoita, osa on
hyviä osa on vähemmän hyviä. Mutta tämä video on ihan hyvä katsoa. Alku-
peräinen ja vähän päivitetty samassa testissä. Mitä saa enemmän kun vaih-
delaatikosta löytyy 6.pykälä ja kaikkea on vähän trimmattu paremmaksi?
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https://www.youtube.com/watch?v=uebXYuTYrPE

LÄHTEET

Haluan kiittää auton omistajaa luottamuksesta, ajasta, tapaamisesta ja pie-
nestä lenkistä NSX:n kanssa. Sekä Jari Nurmista luottamuksesta ja pitkästä
keskustelusta NSX:n, kuvien auton historian selvittämiseksi. Kiitos tuhan-
nesti molemmille! Merkitsee minulle paljon!

Brian Long - Acura NSX Honda's Supercar Autoblogin artikkeli NSX:stä ja Le
Mansin GT2 voitosta. NSX Prime nettisivusto

- Sami Aaltonen -






