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LOTUS ELISE 1997-2019

". . .What you have to remember is the
Elise was all about creating a race car ex-
perience for the road. Things like refine-
ment were off the agenda, and that’s
what enabled us to use big, flat, thin alu-
minium panels. They’re noisy as hell, but
it is supposed to feel like a racing car. . . ."
- Richard Rackham, the Elise’s chiefengi-
neer -

THE STORY

Alkuperäisen Lotus Elisen merkitystä
on mahdoton liiotella. Auton julkista-
misen jälkeen ei ollut paluuta. Se oli
radikaali konsepti jokaiselta detailil-
taan. Elise oli pieni, se oli hintansa
puolesta kenenkä tahansa saavutet-
tavissa ja myös erittäin kevyt. Sen
runko oli alumiinia, joka oli liimattu
ja sidottu yhteen korkean teknolo-
gian sidontatekniikoilla. Toisin sa-
noen kyseessä oli alumiinimonok-
kirunko. Kaikki mitä Elise oli, oli val-
lankumous. Elise oli paluu ajamisen,
urheiluauton perusasioihin, paluu
puristiseen ajatteluun. Se noudatti
tarkoin Lotuksen perustajan - Colin
Champanin periaatteita.

Elise toi myös harvinaisen ja epäta-
vallisen keskimoottoritekniikan ta-
vallisen autoharrastajan ulottuville ja
samalla se takasi myös Lotus Brändin
tulevaisuuden.

LOTUS ELISE S1 1996-200

Alkuperäinen resepti Eliselle oli selvä,
luoda moderni seuraaja Lotus Seis-
kalle. Tai jos ei ihan suoranaista seu-
raajaa (Lotus/Caterham Seven on
edelleen tuotannossa) niin jotain sa-
man kaltaista, mutta enemmän pe-
rinteisen urheiluauton näköisenä.
Mutta silti yhtä raakaa ja yksinker-
taista. Jokainen meistä tietää Lotus
Seven:in olevan ehkä se kaikista pu-
ristisin "kilpa-auto" katukäyttöön
näin nopeasti ajateltuna. Näin asia oli
etenkin 90-luvun puolessa välissä pu-
huttaessa tavallisen harrastajan ulot-
tuvilla olevista urheiluautoista. Kui-
tenkin Seiskan isoimmat ongelmat
olivat sateessa ajaminen ja turvalli-
suus. Seiskassa ei juuri ole kattoa ja
jos on, se on suhteellisen askeettinen
muovi-tyyppinen ratkaisu. Turvalli-
suus haluttiin myös nostaa parem-
malle tasolle. Seiskassahan oli suora
kilpa-auton monokkirunko. Lotus ha-
lusi uuden Elise-konseptin kanssa

Lotus Elise
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puuttua näihin asioihin. Sattumalta
samoihin aikoihin Lotus oli tekemäs-
sä konsultointi työtä alumiinimonok-
kirungon suhteen Tanskalaiselle
Hydro Aluminium yritykselle, joka
näki alumiinirakenteessa suuren po-
tentiaalin tulevaisuuden urheiluau-
toihin. Projektista ei kuitenkaan
tullut siinä kohtaa mitään ja homma
jäi tuuliajolle. Mutta yllättäen siitä
tuli Lotukselle tavaramerkki vähän
myöhemmin. Tänä päivänä se on jo
klassikoksi laskettava yksityiskohta.
Usein tyypillinen tilanne urheiluau-
tomaailmassa on uuden projektin
suhteen se, ettei uudelle projektille
ole riittävästi pääomaa. Näin kävi
myös Elisen kohdalla. Tämä tarkoitti
sitä, että pakon sanelemana käytetty-
jen materiaalien hinta oli uskomatto-
man alhainen, Moni voisi heittää
hanskat tiskiin, mutta Elisen pää-
suunnittelija Richard Rackham näki
sen mahdollisuutena. Jos Elisen tule-
va runkorakenne suunniteltaisiin tie-
tyllä tavalla, auton sisustaa voitaisiin
käyttää osana auton runkorakennet-
ta, ja runkorakennetta siis auton si-
sustana. Kyseessä oli teknologia,
jonka Lotus todella halusi tuoda esil-
le, kaikkineen suunnittelun detailei-
neen ja materiaaleineen.

Esimerkkeinä tästä ovat lähes veis-
tokselliset ovien saranat, rungon de-
tailit ohjaamossa sekä kauniit pe-
daalit.

Kun autoa katsoo ja pohtii asioita sy-
vällisemmin ymmärtää Elisen suun-
nittelun tarkoituksena olleen todel-
lakin tuoda kilpa-automainen ajami-
sen elämys kadulle. Inspiraationa ko-
ko Elisen konseptille toimivat alu-
miinirunkoiset 60-luvun urheiluautot
kuten Lotus Seiska mutta myös mo-
net muut merkit. Niihin istuminen
vaatii vähän samanlaisen taidokkaan
autoon istumisen kuin Eliseen. Ison
kynnyskotelon yli alas penkille. Eli-
sen suunnittelussa haluttiin luoda sa-
maa hyvin erilaista fiilistä jo pel-
kästään autossa istumiseen saati sen
ajamiseen. Lotus siis suunnitteli Eli-
sen syvällä kunnioituksella katsot-
taessa historian menestyneitä kil-
pureita. Hienostuneisuutta ei tunnet-
tu, joten luonnollisesti asiat tehtiin
kuten kilpa-autossa. Aiemmin teh-
dystä konsultti työstä Hydro Alumi-
nium yritykselle oli nyt hyötyä, yritys
kun toteutti Lotukselle Eliseen tule-
van rungon rakentamisen. Käyttöön
otettiin isot, suorat, tasaiset ja ohuet
alumiinipaneelit, jotka olivat osa au-

Harvinainen Suomessa ellei jopa ainut -
Klassikko - 1997-2000 Lotus Elise S1
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ton sisustusta ollen itseasiassa samal-
la iso osa auton näkyvää runkoraken-
netta. Isot kynnysovikotelot toivat
hyvin erilaisen fiiliksen ja ne olivat
teknisestikin hienon näköiset. Kun
autossa ei ole turhaa painoa, eikä ää-
nieristystä, Elise ei ole luonnollisesti-
kaan niitä hiljaisempia autoja ihan
normaali nopeuksissakaan. Mutta
kun suunnittelun tarkoitus oli jo
konsepti asteella luoda kadulle kilpa-
automainen ajokokemus.....Tämä tar-
koitti sitä, että hammastangolla to-
teutettuun ohjaukseen ei tulisi
ohjaustehostinta eikä jarruihin tulisi
jarrutehostinta. Kaikki perustui pu-
ristusuuteen, kuljettajalle haluttuun
täydelliseen tuntumaan niin ohjauk-
sen kuin jarrujenkin suhteen. 

Elisen valmistusmäärän suunniteltiin
olevan noin 3000 autoa neljässä vuo-
dessa. Lotus myös otti tietoisen suun-
nan suunnitellessaan Elisestä kom-
paktin ja matalan. Isokokoisille kul-
jettajille auto ei tulisi sopimaan ja se
Lotuksella myös tiedettiin. Silti vaik-

ka auton mataluus, ohjaamon mitoi-
tus ja auton koko rajasivat osta-
jakuntaa, Lotus myi 18:ssa kuukau-
dessa, eli noin 1,5 vuodessa 3000 au-
toa. Eikä ihme. Elisen ajettavuutta
ylistettiin sen ensimmäisestä road
testistä lähtien. Auton yksinkertai-
suus ja kilpa-automaisuus oli tunnis-
tettu ja sen tuomat ajamiseen
liittyvät asiat, joita muilla merkeillä
ei ollut tarjota ja jos oli hintalappu oli
ihan erinäköinen. Ensimmäisen kori-
mallin Elise oli varsin pirteä ilmestys.
Mataluus on yksi avain sana autoa
katsottaessa. Keulassa nätit kauniit
ajovalot, joiden päällä päällä oli siistit
kuvut. Keulan yleisilme on todella
kevyen iloinen tuoden mieleen jollain
tavalla sattumalta Lister Jaguar
Knoblet hyviltä menneiltä vuosilta ja
kenties keulassa voi nähdä aavistuk-
sen vivahteita Ferrarin hienosta 246
GT Dinosta. Kylkilinja on konstaile-
maton ja yksinkertainen, silti takana
oli korin muotoihin liitetty pieni ta-
kasiipi ja keulassa puskureissa pienet
ilmanohjaimet tuomassa aerodyna-
miikkaa. Kangaskatto oli itsestään
selvyys ja takana ensimmäisen suku-
polven Elisessä oli neljä klassista pyö-
rää takavaloa ja kaksi pyöreää
pakoputkea keskellä rekisterikilven
alla rakennettuna puskurin yhtey-
teen. Autossa ei ole mitään ylimääräi-
siä irrallisia takasiipiä tai muutakaan
muotoilullisia kikkoja. Kori oli luon-
nollisesti lasikuitua. Sisustaltaan hy-2002 vuoden Lotus Elise S2 1,8 Rover K-series
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vin askeettinen"race car for the
road" asenteella tehty sisusta käsitti
nätin kolmipuolaisen ohjauspyörän.
Ratin oikealla puolella RHD autossa
valoihin liittyvät napit ja toisella
puolella ilmastointiin liittyvät kytki-
met yhdessä radion kanssa. Keski-
konsolia somistivat korkea vaih-
dekeppi sekä käsijarru. Polkimet ovat
ylhäältä roikkuvaa mallia ja luonnol-
lisesti alumiinia

Lotus teki yhteistyösopimuksen Ro-
verin kanssa, joka tulisi toimittamaan
Eliseen moottorit. Perus moottoriksi
Eliseen tuli Roverin K-sarjalainen 1,8
litrainen rivinelikko, joka oli sijoitet-
tu penkkien taakse poikittain yhdessä
vaihdelaatikon kanssa. Neliventtiili-
kannella varustettu moottori tarjosi
myös hydrauliset venttiilien- nosti-
met. Perusmoottori tarjosi vaatimat-
tomalta kuulostavan noin 118hv
verran voimaa varsin ylhäällä
5500rpm:llä, mutta vääntöä 1,8 litrai-
nen antoi ihan mukavat 165Nm niin-
kin alhaalla kuin 3000rpm:ssä, joka
tarkoitti vaivatonta suorituskykyä
kun katsoo auton painoa. Mallivali-
koima täydentyi myöhemmin tehok-
kaammalla noin 134hv moottorilla.
Nyt moottori oli saanut myös käsit-
tääkseni muuttuvan imuventtiiliena-
joituksen väännön ollessa nyt hieman
isompi 174Nm 4500rpm:llä. Myöhem-
min Lotus tarjosi vielä kiristetympää
versiota Elise Sport 190:sen tullessa

myyntiin. Nyt voimaa oli jo ihan kun-
nioitettavat 190hv/7500rpm kierros-
lukurajoittimen katkaistessa laulun
8000rpm:n kohdalla.

Lotuksen kohdalla on aina puhuttu
painosta ja yrityksellä oli Elisen suh-
teen todella kunnianhimoinen tavoi-
te saada paino jopa niinkin alas kuin
550kg. Esitteissä paino oli noussut
690kg painonjakauman ollessa 39%
edessä ja 61% takana. Ensimmäiset S1
Eliset painoivat lopulta noin 725kg ja
myöhemmät tehokkaammat versiot
noin 755-770kg mallista riippuen, jos-
kin hyvin ratapainotteinen Elise
Sport 190:sen paino oli tiputettu alas
670kg:n, joka on annettuun voimaan
nähden todella vähän. Varsinkin pe-
rusmoottorin yhteydessä kerrottu
maksimiteho ei ehkä monen päätä
huimaa, mutta 165Nm vääntö alkaa jo
olemaan mukavia lukemia. Tämä
kaikki kääntyy päälaelleen siinä koh-
taa kun oikeasti katsotaan Elisen pai-
noja. Ne, jotka tietävät ja ymmärtävät
painon merkityksen urheiluautossa ;

25 kpl valmistettu Lotus Elise S2 111S Type25
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tietävät mitä tämä yhtälö tarkoittaa.
Jos olet ajanut, tiedät vielä parem-
min. Tämä kaikki tarkoittaa myös kä-
sittämättömän pientä polttoaine-
kulutusta huolimatta ihan reippaasta
suorituskyvystä, riippumatta mikä
näistä moottoreista Elisessä on. Suo-
rituskyvyltään jo perus moottorilla
ollut Elise tavoittaa 100kmh nopeu-
den 5,8 sekunnissa huippujen ollessa
vähän yli 200kmh. Yhdistetty kulutus
on ilmoitettu lukemaan 7,1L/100km
mutta loppupeleissä kaikki on kiinni
oikean jalan koosta. Polttoainetankin
koko on 40 litraa, joten ihan joka ase-
malle ei tarvitse pysähtyä reippaa-
mallakaan mutkatie ajamisella.

Monen Lotus ja Brittiauto puristin
mielestä tämä K-sarjan Roverin
moottori on Eliseen se ainoa oikea
vaihtoehto. Moottori on käsittääkseni
varsin luonteikas, sen ymmärtää jo
katsottaessa moottorin arvoja. Siinä
on myös ilmeisesti hyvin omanlai-
sensa ääni. Mutta sen ongelmana
saattaa on joidenkin yksilöiden koh-
dalla luotettavuus ja ei siksi ole huo-
no asia, jos omistajalla on ymmärrys
tekniikasta ja sen korjaamisesta. Toki
kaikki on kiinni auto yksilöstä. Mitä
parempi auto on yksilönä, sen pa-
remmin se toimii. Teknisesti yksin-
kertainen moottori on kuitenkin
helppo huoltaa ja ylläpidettävä, eikä
se tarvitse autoon varta vasten suun-
niteltuja työkaluja.

LOTUS ELISE GT1 - OLI MUKANA
HELSINGISSÄ 1997

Ne jotka seurasivat moottoriurheilua
tiiviisti 90-luvun puolessa välissä
muistanevat Helsingin toukokuisen
Helsinki Thunder GT1 kisan vuodelta
1997. Ne McLarenit, Mercedekset,
Porschet, Viperit....Mutta miten tämä
liittyy Eliseen? Siten, että näitä näh-
tiin myös Helsingissä vähintään 3 au-
ton voimin. Itse asiassa he saivat
myös pisteitä sijoittumalla 15. sijalle
itse kisassa. Autona Lotus Elise GT1.
Allekirjoittanut on harmistunut siitä,
etten päässyt Goodwoodiin pari vuot-
ta sitten, jossa tämä Lotus Elise GT1
oli ajossa muiden GT1 luokan kilpu-
reitten kanssa. Mutta kerrotaan au-
tosta faktat tässä.

Koko tarinan juoni lähtee jo itseasias-
sa BPR GT sarjasta, jossa Lotus näh-
tiin Espritin voimiin vuonna 1996.
Kaudeksi 1997 säännöt muuttuivat.
McLaren, Mercedes ja Porsche ilmoit-
tivat uusien sääntöjen mukaisten GT1
kilpureitten rakentamisesta ja Lotus
halusi osallistua samoihin juhliin.
Mutta heillä oikeastaan ollut muuta
vaihtoehtoa kuin rakentaa sellainen
juuri uunituoreesta Elisestä. Kuiten-
kin ongelmia oli edessä. Elisen alku-
peräinen nelisylinterinen moottori
oli totta kai pois laskuista. Elise oli
myös kilpailijoitaan huomattavasti
pienempi. Ratkaisuna auto muotoil-
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tiin kokonaan uudelleen säilyttäen
alkuperäisen ilmeensä, mutta sen
mittasuhteet olivat säilytetty. Auto
oli pidennetystä perästä ja keulasta
huolimatta kaunis katsella ja sen tun-
nisti huolimatta lisääntyneestä le-
veydestä ja pituudesta Eliseksi
ensisilmäyksellä. Nopealla silmäyk-
sellä voi havaita yhtäläisyyksiä McLa-
ren F1 GT:n ulkonäköön etenkin
perän osalta..... Elisessä oli myös on-
gelma moottori puolella. Nelisylinte-
ristä moottorista ei saataisi millään
teknologialla luotettavasti irti 600hv
tehoja, jotka GT1 luokan säännöt
mahdollistivat. Vaihtoehdoksi jäi täs-
sä kohtaa käyttää Espritistä tuttua 3,5
litraista tuplaturbo V8:sia, mutta sen
luottavuus oli kaikkea muuta kuin
kohdallaan. Vastauksena oli General
Motors, jonka kanssa Lotus teki yh-
teistyötä jo historiassa. Heiltä he sai-
vat käyttöönsä Corvetesta tutun 5,7
litraisen V8:sin, jonka Lotus tosin

päivitti käyttämään flat-plane tyyp-
pistä kampiakseli ratkaisua sekä sen
tilavuus nostettiin tasan kuuteen lit-
raan. 

Suorituskyvyltään autot olivat moot-
torista riippumatta totta kai riittäviä.
Hevosvoimia Espritin 3,5 litrainen
Veekasi antoi muutoksien jälkeen
noin 550hv kun taas Corvetteen pe-
rustunut V8 noin 615hv. Kaikki kilpa-
versiot saivat Hewlandin valmis-
taman 6-lovisen sequentiaalisen suo-
rakytkentä vaihdelaatikon, jollainen
oli hyvin yleinen siihen aikaan kilpa-
autoissa. Katuversiossa käytettiin Re-
naultin vaihdelaatikkoon pohjautu-
vaa 5-lovista manuaalia. FIA GT1
luokan säännöt vaativat katuversion
rakentamisen, joten Lotus valmisti
vain yhden ei asiakasmyyntiin tar-
koitetun Elise GT1 katuversion, joka
oli ulkoisesti yhtenäinen kilpa-auto-
sisariinsa. Vaihdelaatikkona oli jo
mainittu Renaultin 5-lovinen manu-
aali ja auto oli hivenen painavampi
kuin kilpasisarensa. Huolimatta sar-
jan sääntöjen 1000kg painosta ja riit-
tävästä hevosvoimamäärästä, Elise
GT1 jäi ikävä kyllä pahasti kilpailijoit-
tensa varjoon. Jo budjetti vastaan isot
auton valmistajat, joilla oli resursseja
tehdä periaatteessa mitä he halusivat
rajasi Lotuksen ulos suorituskyvyssä.
Yhteensä seitsemän Elise GT1 kilpa-
autoa rakennettiin tiimeille, jotka
ovat itse asiassa tuttuja McLaren F1

Eliseen on tarjolla runsaasti mehustelu
palikoita, kuvassa 2003 Lotus Elise S2:sen
viilattu sisusta
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GTR historian lukeneille. GT1 Lotus
Racing, joka itse asiassa oli Giroix's
First Racing nimellä. Ja yksityistallina
sarjaan tuleva GBF UK sekä Martin
Veyhle Racing. Ainoa, joka käytti Lo-
tuksen omaa 3,5 litraista Espritin su-
kuista moottoria oli GT1 Lotus Racing
Team muiden valitessa autoihinsa
Chevroletin Lotuksen tuunaaman
V8:sin. FIA GT1 kauden startatessa
vuonna 1997 oli samantien selvää Lo-
tuksen olevan altavastaajana suori-
tuskyvyssä. Siitä huolimatta GBF
team sai kauden ainoat pisteensä
Helsingissä, jota voidaan pitää hieno-
na tuloksena radan vaativuuden suh-
teen esimerkiksi kytkimelle ja
vaihdelaatikolle. Monen vaiheen jäl-
keen totuus oli kohdattava Lotuksen
vetäessä GT1 Elisen pois kilpa-autoa-
reenoilta. Lopullinen niitti nähtiin
vuonna 2003 brittiläisen Elite Team
ilmoittaessa suunnitelmistaan ostaa
Elise GT1 #05 runko ja modifoida se
Sebringin 12h kisaan ja 2004 vuoden
Le Mansiin. Mutta jo Sebringin heik-
ko suorituskyky ja vaihdelaatikon ha-
joaminen kertoi auton iästä, joten
team vetäytyi projektista. Huolimatta
Elise GT1 projektin huonosta menes-
tyksestä kilpa-areenoilla, se toi kui-
tenkin Elisen historiaan pienen,
mutta erikoisen episodin, joka jätti
tänä päivänä asiaa katsottaessa Eli-
seen legendaarisen maineen. Kukaan
ei olisi uskonut Elisestä ees olevan
mahdollista rakentaa nopeaa GT1

luokan kilpa-autoa sillä budjetilla, jo-
ka Lotuksella asiaan oli käytettävissä.
Siitä huolimatta siinä onnistuttiin ja
vaikkei auton suorituskyky ollut mil-
lään mahdollista saada McLarenin tai
Mercedeksen tai Porschen tasolle,
Elise GT1 on jäänyt historiaan legen-
daarisena kilpurina, jonka ärhäkkä
V8 tuotti omanlaisensa äänimaail-
man. Se muistetaan myös Helsingistä
autona, jonka alaspäin vaihdoissa
nähtiin poikkeuksetta pitkä lieska
auton takana. Se muuten nähtiin
myös vuonna 1997 ilmestyneessä
Need For Speed II:ssa - uskokaa tai äl-
kää.

LOTUS ELISE S2 2001-2007

Mikäli Lotus halusi jatkaa supersuosi-
tuksi tulleen Elisen tuotantoa, Euroo-
pan törmäysturvallisuus säädökset
olivat tiukentuneet siinä määrin, että
auto piti suunnitella hyvin pitkälle
uudelleen. Se oli kaikkea muuta kuin
halpaa, joten Lotus etsi yhteistyö-
kumppania Elisen tuotannon turvaa-
miseksi. Sellainen löytyi osoitteesta
General Motors. Tosin ehtona projek-
tille oli, että GM saisi oman versionsa
Elisestä GM:lle kuuluvin merkein.
Näin syntyivät urheiluauto fanaatik-
kojen iloksi Opel Speedster sekä
Vauxhall VX220, joka oli käytännössä
sama auto eri merkeillä. VX220 oi-
kean puoleisella ohjauksella tarjottu-
na Englannin markkinoille kun taas
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Speedster oli suunnattu Euroopan
markkinoille vasemman puoleisella
ohjauksella. Ne myös valmistettiin
GM:n omaa sukua olevien nelisylinte-
risin moottorein 2,2 litraisella va-
paasti hengittävällä tai 2,0 litraisella
turbolla. Joka tapauksessa nämä ja-
koivat Elisen rungon, korin ollessa
muotoilultaan aikalailla Elisen vasta-
kohta jyrkkineen terävineen muotoi-
neen. Silti autot koottiin samalla
Hethelin tuotantolinjalla, jossa Lotus
Elisekin koottiin. Sisustaltaan kaksik-
ko oli lähes yhtä askeettinen ellei jo-
pa piirun verran askeettisempi eri
laisineen kojelautoineen, joskin yhtä-
läisyyksiä oli paljon Elisen S2 sisus-
taan. Airbag:illä oleva ohjauspyörä
tosin oli uutta suunnittelua ollen sa-
manlainen kuin 2008 jälkeen tulleissa
Eliseissä. Ajettavuudessa ei suuria
eroja ollut, mutta ilmeisesti Vauxha-
lin ja Opelien alustageometriassa oli
eroja Eliseen verrattuna, johtuen
kenties piirun verran isommasta
omapainosta.

Back To the Elise....Lehdistötiedote
tulevasta uudesta toisen sukupolven

Elisestä annettiin lokakuun 9.päivä
vuonna 2000. Uusi Elise S2 tulisi ole-
maan Englannin autonäyttelyssä
myöhemmin samassa kuussa, aikaa
oli kulunut täydet viisi vuotta Elisen
ensiesittelystä. Se oli pokannut luke-
mattomia palkintoja teknisistä inno-
vaatisista ratkaisuista tuoda taval-
lisen harrastajan ulottuville kilpa-au-
toista tuttu keskimoottorirakenne
kilpa-automaisin erinomaisine ajo-
ominaisuuksin. Uusi Elise oli paran-
nus kaikilta osa-alueilta niin laadulli-
sesti kuin teknisestikin keveyden
pysyessä avainsanoissa tässäkin koh-
taa. Auton muodot kokivat täydelli-
sen uudistumisen, mutta sukunä-
köisyys edeltäjään oli selvä. Nyt muo-
toihin tuli kuitenkin enemmän per-
soonallisuutta. Kylkilinja oli kaare-
vampi, sporttisempi ja jollain tavalla
autosta tuli vielä iloisemman, pir-
teämmän näköinen. Keulan nätit iloi-
set lamput olivat edeltäjän tavoin
kuvutetut, mutta nyt ollen kaksiosai-
set. Ne kuitenkin muotoiltiin täysin
uudelleen osaksi lokasuojan etukaar-
ta, joka toi autolle hyvin veikeän per-
soonallisen matalan ilmeen. Takana
olevat neljä takalamppua muotoiltiin
uudelleen kuten koko auton takapää,
joka oli nyt huomattavasti nykyaikai-
semman, sporttisemman ja ehkä jol-
lain tavalla iloisemman näköinen.
Pakoputkia oli edelleen kaksi rekiste-
rikilven molemmin puolin. Auton ta-
kapää sai myös persoonallisuutta

2016 Lotus Elise S3 20th Anniversary Edition



12

difuusorin ollessa osa takapuskurin
rakennetta. Musta takapaneeli di-
fuusorin kanssa toi autoon persoo-
nallisuutta ja ryhtiä. Elisen kori oli
paitsi uusittu ulkonäöllisesti uusiksi,
se oli nyt myös aerodynaamisesti pa-
rempi tarjoten etenkin kovissa no-
peuksissa vakaamman ajokokemuk-
sen.

Parannukset kohdistuivat myös oh-
jaamoon. Korkea kynnyskotelo oli
nyt muotoiltu uudelleen, jonka lisäksi
auton ovet aukesivat 4cm enemmän
antaen kuljettajalle sekä matkustajal-
le paremmin tilaa autoon istumiseen
ja autosta poistumiseen. Silti rungon
kiertojäykkyyttä/jäykkyyttä pystyt-
tiin parantamaan. Ohjaamon yleisil-
me säilyi samana alumiinin tuodessa
kilpa-automaisen tunnelman pienien
asioiden parantuessa sieltä täällä.
Mm. kuljettajan käyttämien kytki-
mien laatua ohjaamossa parannettiin
ja jotkut niistä oli suunniteltu täysin
uudelleen. Mittaristo sai päivityksen

selkeämpään suuntaan. Istuimia pa-
rannettiin myös ja optiolistalle tuli
parannettu äänentoistojärjestelmä
neljällä kaiuttimella. Allekirjoitta-
neen Eliseen ei tulisi radiota...... Ta-
varatilaan kohdistettiin myös huo-
miota. Nyt sinne saatiin paremmin ti-
laa esimerkiksi pienille tavaroille
erillisen ison koko tavaratilan katta-
van hyllyn osalta. Kuitenkin ehkä
kaikkein merkittävin uudistus tuli it-
seasiassa suoraan asiakkailta. Lotus
päätyi tarjoamaan kahta erilaista si-
sustuspakettia vastaamaan eri asiak-
kaiden toiveita, Sports Touring ja
Race Tech Pack:it näkivät päivän va-
lon Elise S2:Sen esittelyn yhteydessä.
Race Tech Pack nimensä mukaisesti
tarjosi sen olennaisen vieden sisus-
tusta vielä askeleen pidemmälle race
speck ajattelussa. Listalta löytyi mm.
ristiinportatut jäähdytetyt jarrulevyt,
Alcantara trimmaus penkeissä, ovis-
sa, kojelaudassa sekä ratissa. Alumii-
nia löytyi käsijarrukahvasta, vaihde-
kepistä sekä ikkunaveiveistä. Sports
Touring toi Nubuck - nahka verhoi-
lun mm.oviiin sekä kojelautaan, pa-
remmin pehmustetut istuimet kuten
myös matot kuuluivat pakettiin tuo-
maan mukavuutta pidemmille ajo-
matkoille. Loppuen lopuksi kaiken
ajamisessa oleellisen pysyessä kui-
tenkin suurin piirtein ennallaan. Oh-
jaamo, joka alkoi jo tässä kohtaa
muodostua yhdeksi Lotuksen tavara-
merkeistä.  

20th Anniversary Editionin sisusta käsittää
Alcantara verhoilu option
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Alustan suhteen kaikkia osa-alueita
oli käyty läpi. Jousitusgeometria oli
säädetty paremmaksi rungon tarjo-
tessa oman jäykemmän roolinsa au-
ton käyttäytymiseen parannetun
jousituksen tuodessa lisää parannus-
ta. Se saatiin aikaan lisäämällä jousi-
tuksen "syvyyttä" ja jousituksen
reagointia. Tämä kaikki tarkoitti
myös parempaa ohjaustarkkuutta ja -
tuntumaa etenkin kun Bridgestone
teki Eliseen varta vasten suunnitellut
Potenza RE040 renkaat kooltaan
175/55 R16 ja takana 225/45 R17.
Renkaat suunniteltiin nimenomaan
tukemaan parannetun jousituksen
antamia hyötyjä. Jarrut saivat myös
päivityksen ollen nyt tehokkaammat
ja tunnokkaammat. Moottoripuolella
jatkettiin Roverin K-sarjan mootto-
rein, mutta nyt Lotus oli päivittänyt
itse auton moottoriohjausjärjestel-
män ECU:n. Tuloksena oli aiempaa
parempi kaasun vastaavuus. Moottori
pystyttiin siis ohjelmoimaan täysin
Lotuksen toiveiden mukaan.  Perus-
moottoriltaan S2 Elise pysyi suurin
piirtein samana. Lotus jatkoi edelleen
Roverin K-sarjaan perustuva 1,8 lit-
rainen rivinelikon kanssa, joka tarjosi
120hv verran voimaa kierrosluvulla
5600rpm. Vääntöä hella antoi nyt
168Nm 3500rpm:llä. Valitettavasti
pakollisien muutoksien myötä nous-
sut ollen nyt noin 860kg. 

Toisen sukupolven Elisen tuotanto

jatkui vuodesta 2000 aina vuoteen
2010 asti. Tällä välillä Elisestä esitel-
tiin lukemattomia erikoisversioita,
joiden tuotantomäärät vaihtelivat ai-
na 25 kappaleen määrästä isompiin
määriin. Valmistusmäärältään rajoi-
tetut Eliset tunnistaa mallimerkistä,
jossa on usein mainittu Type 25 tai
Type 72 esimerkiksi. Rajoittamatto-
mat valmistusmäärät käsittävät mal-
lit, jotka olivat tuotannossa pidem-
pään tunnistaa esimerkiksi kirjaimis-
ta Elise 135 Sport, tai 190 Sport tai
135R. Näissä numerosarja tarkoittaa
aikalailla suoraan moottorista ulos
otettua tehomäärää. Luonnollisesti
nämä autot käsittivät myös lisää pa-
rannuksia, keveyttä, parempaa ajet-
tavuutta. Tosin sanoen malleja on
runsaasti mistä valita, erot ovat lop-
puen lopuksi varsin pieniä varuste-
kohtaisia eroja tai jousitukseen ym.
liittyviä pieniä eroja.

THE FEDERAL ELISE - USA VERSIO

2018 Lotus Elise S3 1,6 Sportin Touring Pack
nahka sisustus, huomaa runsas alumiinin

näkyminen joka on nykyään Lotus Elisessä ja
Exigessä käsite.
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Federal Elise on vähintäänkin käsite
maailmalla, josta on hyvä mainita
muutamia asioita. Lotus oli tosissaan.
He tekivät yhteistyösopimuksen Toy-
otan kanssa, joka tarkoitti lopullisesti
Roverin moottorien poistumista Eli-
sen moottorivalikoimasta. Tämä tar-
koitti myös jarrutehostimen ilmaan-
tumista auton vakiovarusteeksi. Eu-
roopassa auto tunnettiin nimellä
111R. Moottoriksi USA:n markkinoille
suunnattuun Eliseen valikoitui Toy-
otan vapaasti hengittävä 2ZZ-GE koo-
dilla kulkenut VVTL-i kokoalu-
miininen 1,8 litrainen rivinelkku ket-
juohjatuin tuplanokin. Voimaa tuli
tarjolle nyt reippaasti 190hv korkeal-
la 7800rpm kierrosluvulla, väännön
noustessa 181Nm:ään niinkin ylhäällä
kuin 6800rpm:llä. Moottori sisälsi
myös Yamahan tekemät kannet ja se
käsitti niin sanotun venttiilien lisä-
noston, samalla tyylillä toteutettuna
kuin Hondan VTEC moottoreissa. Pa-
ko-ja imupuolen venttiilienajoitus oli
luonnollisesti vakiotavaraa ja vaihde-
laatikoksi päivittyi 6-lovinen Toyotan
manuaali laatikko. Sport Paketin
kanssa auton suorituskyky koki ison
harppauksen eteenpäin 0-100kmh
taittuessa mukavaan 4,7 sekuntiin.
Lotuksen omaa ohjelmointia sisältä-
nyt ECU tarkoitti ettei ollut paluuta
historiaan, vaan Lotus piti itse huolen
moottorinohjauksesta. Elisen rantau-
tuminen ison meren taakse tapahtui
lopullisesti vuonna 2004. Kuitenkin

ongelmia tuli USA:n törmäyslainsää-
döksien kanssa ja Lotus joutui teke-
mään paljon muutoksia Eurooppasssa
hyväksyttyyn Eliseen saadakseen sen
USA:n markkinoille. Muutoksia teh-
tiin puskurin rakenteisiin sekä ajova-
loihin ym. pieniin mutta tärkeisiin
asioihin, kunnes  lopulta auto saatiin
läpi USA:n lainsäädännöstä. Totta kai
lait vaativat myös turvallisuutta, jot-
ka myös luonnollisesti nostivat auton
painoa. Elisessä oli nyt vakiona te-
hostetut ABS jarrut, sähköiset ikku-
nat, airbagit molemmille sekä totta
kai Toyotan moottorikin painoi
enemmän kuin Roverin moottori, jo-
ka tarkoitti autolle noin 860-900kg
painoa, lisäystä aiempaan tuli 85kg.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että 111R
mallit Euroopassa sisälsivät aina ky-
seiset varusteet.

2008 & SC - SUPERCHARGED ELISE

Vuodelle 2008, Elise S2:sen tuotannon
kahdelle viimeiselle vuodelle mallisto

2020 vuoden Lotus Elise S3 220 Sport,
myynnissä nyt!
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meni uusiksi yrityksen esitellessä Eli-
sestä Euroopan markkinoille kolme
versiota. Luonnollisesti moottoripuo-
lella jatkettiin Toyotan tekniikalla.
Nyt oli myös Euroopassa selvää, jar-
rutehostin ja ABS:t olivat tosiasia.
USA:n puolella nähtiin harvinaiseksi
jäänyt California Edition. Perusver-
sion moottorina koodiltaan 1ZZ-FE
(Elise S) oli 134 hevosvoimainen
172Nm vääntöä antava 1,8 litrainen
5-lovisella manuaalilla. Tehokkaampi
versio, Elise R moottorikoodiltaan
2ZZ-GE VVTL-i tarjosi 189hv ja vään-
töä 181Nm 6-lovisella manuaalilla. Se
oli lähes sekunnin nopeampi 0-
100kmh (4,9s) sprintissä kuin pie-
nempi tehoinen versio ja huippuno-
peuttakin löytyi kiinnostuneille 238
kmh:n verran. Malliston huipuilta
löytyi Elise SC (Supercharged). Se oli
kautta aikain tehokkain normaalissa
tuotannossa ollut Elise. Magnusonin
remmiahtimella varustettu Toyotan
1,8 litrainen, mutta ei välijäähdytetty
nelikko, moottorikoodiltaan 2ZZ-GE
tarjosi 220hv verran voimaa ja vään-
töä noin 211Nm. Suorituskyky parani
aavistuksen 0-100kmh taittuessa nyt
4,3s ja huiput menivät yli 240kmh.
Auton rengastus oli saanut myös päi-
vitystä tehtaalta autossa mukana tu-
levien Yokohaman 225/45/17R
ollessa vakiona. Elisen ajokäytöstä oli
muutenkin terävöitetty, mutta silti
ero huomattavasti ratapainotteisem-
paan Exigeen oli selvä. Elise oli edel-

leen nopea urheiluauto joka päiväi-
seen käyttöön tarjoamalla silti erin-
omaisen tuntuman niin ohjauksen,
jarrujen kuin kaasunkin osalta, jonka
vastine oli progressiivinen ja hyvin
suora.

Vuodesta 2008 eteenpäin, johtuen
osaksi myös EU:n uusista säännöksis-
tä, jokainen Elise ja Exige malli sisälsi
nyt turvatyynyt. Suomeksi sanottuna,
jos haluat turvatyynyttömän Lotus
Elisen tai Exigen, vuosimalli 2007 oli
viimeinen mahdollisuus saada Lotus
ilman turvatyynyjä. Mittaristo oli
saanut päivityksen paremman visu-
aalisen ilmeen grafiikan osalta sekä
muutamia varoitus- ja info ilmoituk-
sia kuten esimerkiksi lähestyvästä
huollosta oli nyt mahdollista saada
viestinä mittariston kautta. Ratti oli
myös airbagin myötä muuttunut. Silti
ollen hyvin pienikehäinen ja ulko-
näöltään iloinen. Se toi turvatyynystä
huolimatta sisustaan jollain tavalla
pirteyttä. Pirteyttä toi myös uusittu
kojelauta. 4 kappaletta ilmasuuttimia
toi sisustaan myös nyt erilaista ilmet-
tä. Se oli pirteän näköinen täysin
eroava muista kilpailijoiden sisus-
toista. Lotus jatkoi siis askeettisuu-
den, vain olennainen on tärkeää -
filosofialla vaikka päivittikin sisustan
ulkoista olemusta juuri sopivasti,
unohtamatta perusteita. Lotus lan-
seerasi nyt myös uusitut varustepa-
ketit. Touring Pack ja Sport Pack,
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jotka olivat osaksi asiakkaidenkin toi-
veita kuunneltuja lisäyksiä optiolis-
talle. Touring Pack nimensä mukai-
sesti kuten aiemmissakin Eliseissä oli
mukavuuspainotteinen paketti tarjo-
ten autoon kokonahkaisen keskikon-
solin ja osan kojelautaa. Istuimet
olivat paremmin pehmustetut, käsi-
jarrukahva oli nyt myös nahkainen,
sekä ovet olivat nahalla päällystetyt.
Myös radio oli listalla, sähköiset ik-
kunat ja autossa oli lattiamatot. Kun
taas Sport pack tarjosi esimerkiksi
luistoneston ja kaksi osaisen öljyn-
lauhduttimen, Pro-bax urheilulliset
tukevammat penkit sekä taotut alu-
miinivanteet. Optiolistalle tarjottiin
myös lukkoperää, ilmastointina, luis-
tonestoa mallista riippumatta ja ko-
vakatto optiota.

2010-2019 LOTUS ELISE S3

Helmikuussa vuonna 2010 Lotus toi
markkinoille uudistuneen Elisen.
Keula oli uusittu nyt kokonaan yksio-
saisin kuvullisin ajovaloin. Niihin oli
nyt myös lisätty EU:n hyväksymät
LED-päivävalot. Mutta ne olivat silti
edelleen osa etulokasuojien ilmettä ja
tietyistä kulmista katsottaessa voi
havaita yhdennäköisyyden S2 ver-
sioon. Pieniä parannuksia oli tehty
joka puolelle. Takana difuusoria oli
muotoiltu uudelleen takavalojen py-
syessä saman näköisinä kuin aiem-
min. Yleisesti ottaen auto oli myös

ohjaamoltaan hyvin samanlainen
kuin S2 versio. Markkinoille tuotiin
pienellä kuutiotilavuudella ollut Elise
S (Sport) Toyota Aurikseen perustu-
valla 1,6 litraisella 134hv moottorilla,
joka oli varsin korkeaviritteinen.
Huipputeho tuli ulos 6800rpm:llä ja
vääntö 160Nm 4400rpm:llä. Ketjuno-
kat ja muuttuva venttiilienajoitus -
VVTi ovat selvyyksiä, moottori ei si-
sältänyt kuitenkaan valveliftia.

Toinen malli Elisestä, 220S (Sport) on
varustettu Magnusonin R900 mekaa-
nisella ahtimella tuottaen mukavat
220hv korkealla 8000rpm:llä ja vään-
töä 210Nm 5000rpm:llä. Saatavana
molempiin versioihin oli Touring
Pack ja Sport Pack. Vuonna 2012 auto
koki pienen faceliftin. Keulan puskuri
oli muotoiltu uudelleen yhdessä
etusplitterin kanssa. Takana takava-
lot saivat LED-toteutuksen ja difuuso-
ri yhdessä puskurin kanssa oli nyt
myös uudelleen muotoilut yhdessä
moottoritilan kannen kanssa. Moot-
toreina jatkoivat tuttu 1,6 litrainen ja
1,8 ahdettu 220hv rivinelikot.

Vuonna 2015 Lotus esitteli hardcore
version Elisestä, enemmän ratapai-
notteinen Cup 220 oli hevosvoimil-
taan saman veroinen kuin Elise Sport
220, mutta autossa oli etu splitteri ja
takasiipi, joka erotti sen heti kesym-
mästä sisarestaan. Ohjaamoltaan se
oli myös enemmän kilpa-automainen
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ja alustan käytös oli suunnattu enem-
män ratapainotteiseen ajamiseen.
Cup oli myös kevyempi 932kg painol-
laan. Seuraavana vuonna 2017 Lotus
pisti paremmaksi esitellen Cup 250:n,
jossa hevosvoimia oli nostettu nyt
250:neen ja auto oli muutenkin käy-
nyt läpi pienen säätö ohjelman. Si-
sustaan isoin muutos oli nyt vakiona
auton varustelistalla oleva Lotuksen
kaunis open gate manuaali ja penkit
olivat totta kai kisapainotteisemmat.
Perehtymällä Elisen malli historiaan
ei liene yllätys, että Lotus on esitellyt
Elise S3:sia lukuisia erikoisversioita.
Tänä päivänä 1,6 litrainen Elise Sport
on poistunut tuotannosta ja tarjolla
on 220 Sport sekä 250 Cup. Tulevai-
suudessa saamme varmasti Elisestä
markkinoille pienen tuotantomäärän
malleja. Lotus on muutenkin panos-
tanut enemmän ja enemmän auton
personointiin jo varmasti ihan asiak-
kailta saadun palautteenkin puolesta.
Saatavana on paljon hiilikuituosia
niin sisustaan kuin koriinkin. Lotuk-
sen klassinen legendaksi noussut
open gate-vaihdelaatikko on myös

optiolistalla kuten Alcantara verhoilu
optio. Jos autolleen haluaa erityis-
kohtelun, Special Operations Of Lotus
Cars on osoite, jonne kannattaa olla
yhteydessä.

VERDICT

Edelleen vuonna 2019 ja tulevaisuu-
dessa Lotus Elise on paluu urheiluau-
tolla ajamisen juurille jolloin vain
tarpeellinen oli tarpeen. Paperilla
asioita voi pyöritellä mielin määrin,
alumiinia, numeroita teknistä dataa,
mutta Elisellä ajaminen pitää kokea,
jotta sen filosofian, suunnittelun ja
idean ymmärtää. Nykypäivän autot
ovat täynnä elektroniikkaa, nappeja
ratissa ja kojelaudassa, hienoja sääti-
miä eri ajotilanteisiin ja jopa drifting
moodeja on tarjolla. Lotus Elisen aja-
minen on jotain ihan muuta. Yksin-
kertainen on kaunista ja kevyt on
kompaktia. Eliseä ajaessa tunnet to-
della olevasi osa autoa, tunnet ajavasi
sitä eikä sitä aja tietokone. Ja ehkä on
hyvä vielä mainita puristisuuteen
liittyvä fakta (koska tiedän, että teitä
on siellä lukemassa!), mikään Rover-
moottorinen Lotus Elise ei sisällä oh-
jaustehostinta eikä jarrutehostinta,
eivätkä pitäisi sisältää myöskään air-
bageja.... Tämä jos joku on herätys-
kellona puristisuutta, ajamisen iloa
hakevalle autofriikille.

2019 Lotus Elise S3 250 Cup, ainoa Suomessa!
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Uusien Elisen hinnat lähtevät sieltä
noin 55 tuhannesta, mikäli kelpuutat
itsellesi Autoverkkokaupassa myyn-
nissä olevan Tourin Pack 2018 vuosi-
mallin Elise Sport 1,6:sen tai hieman
yli 70 000 eurosta, jolloin saat talliisi
Elise Sport 220:sen. Mikäli ratapai-
notteinen Cup 250:nen on ajatuksissa,
hintalappuun tulee uutena autove-
roineen noin 90 000 euron verran.
Vanhempia käytettyjä saa Euroopasta
halvemmalla, kaikki on kiinni mallis-
ta ja kilometreistä, autoja on paljon
tarjolla ja monenlaista yksilöä ja ver-
siota. Hiljattain Suomeen tuotu 2014
vuoden 1,6 litrainen S3 Elise maksoi
omistajalleen noin 40 000 euroa ve-
roineen, joista verojen osuus tullinti-
lastoissa oli noin 10 000 euroa.
Halvemmallakin pääsee vuoden 2000-
2007 Elisien hinnat ovat sielä 18-25
000 euron nurkilla verojen ollessa
Suomeen tuotuna noin 4000-5000 eu-
roa. Auton kunnon suhteen kannat-
taa olla tinkimätön, tarkka ja
huolellinen. Ja ainiin yksi juttu, RHD
autoja on tarjolla paljon, joihin on

saatavissa LHD muutospaketti, joka ei
maksa maltaita......

Jos kaipaat paluuta ajamisen juuril-
le...reilusti alle 200hv tai vähän yli ja
vähemmän tai reilusti vähemmän
kuin 1000kg - on todella koukuttava
yhdistelmä paikallisella mutkatiel-
lä....

Se pitää kokea.
Lotus -#ForTheDrivers

Lähteet Internetin eri sivustot, joissa
saattaa olla eroavaisuuksia.

- Sami Aaltonen -

250 Cup kuten myös 220 Sport sisältävät
varustelistalla vakiona huikean design

magneetin, Lotuksen avoimen
vaihdemekansimin. Kepin liikeratoja on
viilattu ja tuloksena on entistä parempi

tarkkuus. Lisäksi se on ulkonäöllisesti täysi
kymppi tukemaan auton puristista

suunnittelu ideaa.

Tämä tunnettiin Jenkeissä nimellä Federal
Elise, Euroopassa auto on nimellä 111R,
Toyotan VVTL-i moottorilla ja 6-lovisella
manuaalilla.
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RONNIE PETERSON TARINA

FORMULA2

Toki Peterson ajoi kausina 1970 ja 1971 myös Formula2 Euroopan Mesta-
ruussarjassa, saman aikaisesti kuin Formula1:ten Maailman Mestaruussar-
jaa. Kiirettä siis piti ja ajohommia riitti. Ajettuaan 50 F2 starttia, hän voitti
niistä yhdeksän ja Ronnie Peterson voitti Formula2:ten Euroopan Mestaruu-
den vuonna 1971. Erityisesti Formula2:ten mestaruuden voittaminen sä-
väytti asiantuntijoita ja tallipäälliköitä, sekä alaa seuraavaa mediaa.
Suomessakin Ronnien menestys herätti parranpärinää, jos jonkinmoista
puolesta ja vastaan. Taakse jäivät kovat kuskit, kuten Niki Lauda, Carlos
Reutemann, Derek Bell ja Francois Cevert. Nopeasti ja hiukan yllättyneenä
Peterson saikin huomata olevansa F1- kuljettaja kaudella 1970. Uusi loistava
tähti oli syttynyt F1 valiokuskien joukkoon.

FORMULA1 SÄÄNNÖT LYHYESTI 1970 – 1978

Mestaruussarjan pistelaskujärjestelmä oli kaudella pääsääntöisesti seuraava;
- Pisteitä saivat vain kuusi nopeinta kuljettajaa.
- Pisteet jaettiin voittajalle 9, kakkoselle 6, kolmoselle 4, neloselle 3, viiden-
nelle 2 ja kuudennelle 1.
- Vain kuuden ensimmäisen kilpailun, viisi parasta sijoitusta ja kauden vii-
destä viimeisestä, neljä parasta sijoitusta laskettiin mukaan kuljettajien lop-
pupisteisiin.
- Em. pisteidenlaskujärjestelmä muuttuu suhteessa kauden kilpailujen mää-
rään, lähtökohtana on kauden 1970 kilpailujen määrä 13, kilpailua.
- Valmistajille annettiin pisteitä vain kunkin valmistajan parhaasta sijoituk-
sesta kilpailua kohti.
- Auton vähimmäispaino 530 kg.
- Vapaasti hengittävien moottorien tilavuus 3 litraa ja turbomoottorien 1,5
litraa.
- Autojen enimmäispaino ja moottorin sylintereiden enimmäismäärä vaih-
telivat ko. ajanjakson aikana.

Ronnie Peterson (osa2)
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FORMULA1 URA

Kilpailukausi 1970.

Talleina olivat monimiljonääri Colin Grabbe, omistama Colin Grabbe Racing,
jonka lipun alla, Ronnien kilpailukausi alkoi vasta kolmannesta osakilpailus-
ta. Kaksi ensimmäistä osakilpailua eli Etelä - Afrikan ja Espanjan GP: jäivät
Ronnielta ajamatta. Johtuen auton valmistumisen ongelmista. Kilpailukau-
den kolmas, Monacon ja neljäs Belgian GP:t, sekä kymmenes Kanadan ja yh-
destoista USAn GP: t Ronnie ajoi Colin Grabbe Racingin lukuun. Tämän
jälkeen talli vaihtui Antique Automobiles Racing Team (AART), jonka myös
Colin Grabbe omisti. Petersonin kilpakausi alkoi toukokuussa ajettavasta
Monacon GP: stä, jossa hän ajoi kauden parhaan sijoituksensa, ollen kisassa
seitsemäs. Neljäs osakilpailu oli Belgian GP, jossa Peterson ei saanut sijoitus-
ta, tuli maaliin kilpailuajan jo päätyttyä, samoin kävi 11:sta Kanadan osakil-
pailussa. Osakilpailut 5 - 10 ajettiin AART: n lukuun, paitsi 9. osakilpailu
Itävalta, joka jäi Ronnien osalta ajamatta autossa olevien teknillisten ongel-
mien vuoksi. Kauden päätöskilpailu Mexikon GP: tä ei Peterson ajanut, koska
tallin F1 ura päättyi ennen kisaa. Sekavan ja surkean kauden tilastot eivät
huikaise kolme keskeytystä Ranskan, Saksan ja Italian GP:t auton teknillisien
ongelmien ja kilpailukyvyttömyyden takia. Kausi oli menestyksen osalta
varsin kuiva ja kauden pistesaalis oli pyöreä nolla, vaikka Monacon GP:ssä
Ronnie ajoi sijalle 7. Tuolloin MM- pisteitä saivat vain kuusi nopeinta kuljet-
tajaa.

Kaudella 1970 Ronnien ajokkina oli March 701, jossa oli March- runko ja
moottorina Ford Cosworth V8 DFV moottori. Moottori oli peräisin edellisenä
vuotena Vic Elfordin tuhoamasta McLaren M7B autosta. Tallikaveria ei ollut.
Kurjasti sujuneen F1debyyttikauden, syyskuun 5:tenä päivänä Ronnie me-
netti hyvän perheystävänsä Jochen Rindtin, Autodromo Nazionale Monzan
F1 GP:n harjoituksissa tapahtuneen ulosajon seurauksena. Ulosajo johtui Lo-
tuksessa 72 C autossa olleesta teknillisestä viasta, eikä tämä ollut ensimmäi-
nen kerta kun ko. vika ilmeni 72 C autossa.
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Kilpailukausi 1971.

Tallina oli nyt March Engineering ja autona oli March 711. Joka oli varsin
erikoisen näköinen auto, sen etusiipi oli auton nokan yläpuolelle sijoitettu ja
ylhäältä katsottuna muodoltaan ovaali. Etusiiven yläpinta oli etupyörien
yläpinnan kanssa samalla korkeudella maasta. Etusiipi muistutti tarjotinta,
mikä pilasi auton ulkonäön totaalisesti. Etusiiven muoto oli sovelleltu kopio
Toisen maailmansodan kuuluisan brittiläisen hävittäjäkoneen Supermarine
Spitfire siipien muodoista. Kausi oli moottoreiden osalta hiukan sekava, nel-
jä ensimmäistä kisaa ajettiin Ford Cosworth V8 DFV moottorilla, sen jälkeen
haettiin lisävauhtia Alfa Romeo V8 moottorista Ranskan GP:n, yhden kisan
ajaksi, joka kuitenkin oli suuri pettymys. Tämän jälkeen palattiin luotetta-
vaa Ford Cosworth V8 DFV moottoriin. Auton ulkonäöstä ja moottoriseik-
kailuista huolimatta Ronnie ajoi loistavan kauden, sijoittuen Monacon, Iso-
Britannian, Italian ja Kanadan Gp:ssä toiselle sijalle , USA: n GP:ssä ajoi kol-
mannelle sijalle, Hollannin GP:ssä tuloksena oli neljäs sija, Saksan GP:ssä vii-
dennelle sijalle ja Itävallan GP:ssä kahdeksannelle sijalle, sekä Etelä - Afrikan
GP:ssä kymmenelle sijalle. Keskeytyksiä tuli vain kaksi Espanjan ja Ranskan
GP:t päättyivät teknillisiin vikoihin. Menestystä tuli heti, kun auto oli nopea
ja ennen kaikkea luotettava. Ronnie sijoittui MM- sarjassa komeasti 2:ksi, 33
pisteellä. Tallikaverina Niki Lauda. Kauden päättyessä Ronnie Peterson oli
kuljettajamarkkinoilla todella kysytty kuljettaja ja yksi, jos toinenkin talli oli
kiinnostunut liittämään hänet tiimiinsä. Ronnien ja Barbro muuttavat pie-
neen Maidenhead nimiseen kaupunkiin, joka sijaitsee Thames- joen rannalla
43 km päässä Lontoosta.
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Kilpailukausi 1972.

Alkoi Ronnie Petersonin osalta sopi-
mus sotkuilla, sillä hän oli tehnyt
March Teamin kanssa sopimuksen jo
aiemmin. Tätä sopimusta koitti Team
Lotus, Colin Chapman rikkoa tarjoa-
malla parempaa sopimusta Ronnielle.
Mutta March:n silloinen toimitusjoh-
taja Max Mosley vetosi aiemmin teh-
tyyn sopimukseen ja näin Ronnie
joutui vasten tahtoaan ajamaa kauden March:n Teamissa. Sopimussotku rie-
toi Ronnieta läpi kauden, koska hänestä Lotus 72 oli paljon parempi auto,
kuin March. Kaudella hänellä oli käytettävissä March 721, 721X ja 721G au-
tot, jotka eivät olleet kilpailukykyisiä. Peterson keräsi kauden aikana 12 pis-
tettä ollen kuljettajatilaston sijalla 9, maailmanmestaruuden voitti
Lotuksella Emerson Fittipaldi 61 pisteellä. Ronnien kauden valopilkku oli hä-
nen upean ajon päätteeksi saavuttamansa 3. sija Saksan GP:ssä, joka ajettiin
vihreässä helvetissä, eli Nordschleifringillä joka oli Nyrburgringin 20,8 km
pitkän radan nimi. Tallikaverina oli Andreas Nikodemus "Niki" Lauda. Alku-
kauden sopimussotkut kaihersi Ronnien mielessä, muistellen alkuvuoden
sopimus sotkuja. Peterson menestyi paremmin Wolrd Sportscar luokan ki-
soissa, voitot tulivat Buenos Airesin ja Nyrburgringin kisoissa ja kakkostilat
Daytona 24 Hour, Sebring 12 Hour, BOAC 1000 km Brand Hatchissa ja Wat-
kins Glenin 6 Hour kilpailuissa. Kuljettaja parinaan kaikissa edellä mainituis-
sa kilpailuissa oli australialainen Tim Schenkenin kanssa autona Ferrari
312PB. Kauden jälkeen Ronnie sai merkittävän F1 huomion osoituksen, joka
oli nimetty 24.10.1971 Iso-Britanian G.P: ssä menehtyneen sveitsiläisen F1
kuljettajan JOSEPH ( JO ) SIFFERT mukaan PRIX ROUGE ET BLANC, JOSEPH
SIFFERT, G.P. D`ALLEMAGNE 1972. Palkinto oli 500 gramman painoinen kul-
tainen laatta.

Lotus 72
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Kilpailukausi 1973 .

Lähti käyntiin Ronnie osalta hyvissä merkeissä hänen pukeutuessaan vii-
meinkin Team Lotus, musta- kulta ajohaalariin, tiimin värit tulivat pääspon-
sorilta John Player Special tupakkamerkiltä. Tiimin omistaja Colin Chapman
oli vannonut tekevänsä Ronniesta Formula1:sten maailmanmestarin seuraa-
van kolmen kauden aikana. Tämä lausunto oli melko ivallinen, koska Ronnie
joutui allekirjoittamaan kakkoskuljettajasopimuksen. Kauden autot olivat
Lotus 72D ja 72E, joiden voimalaitteena oli luotettava Ford Cosworth V8 DFV.
Uusien sääntöjen tarkoituksena oli parantaa kuljettajan turvallisuutta ja
niissä oli integroidut sivuponttonit, joissa jäähdyttimet sijaitsivat. Lotus oli
huipputalli ja organisaatio, sekä John Playerin taloudellisen tuen myötä oli
talouskin hyvässä kunnossa. Vaikka tiimin tausta-asiat olivat kohdallaan ei
eräissä kohdin tallin toiminta ja erityisesti Ronnien auton luotettavuus ol-
leet samalla tasolla. Kauteen mahtui 6 keskeytettyä kilpailua Argentiinan
GP:ssä, Brasilian GP, Espanjan GP:ssä, Belgian GP:ssä, Saksan GP sekä Kana-
dan GP, paalupaikoista huolimatta ei päässyt edes maaliin. Vastaavasti talli-
kaveri Emerson Fittipaldi kuittasi voitot Argentiinan, Brasilian ja Espanjan
GP:stä. Ronnien kauden kohokohta oli ensimmäinen F1 kilpailun voitto
Ranskan GP:ssä, Le Castelletin radalla. Voittoihin hän ajoi myös Itävallan
GP:ssä, Italian GP:ssä ja Kanadan GP:ssä. Tallikaverina Emerson Fittipaldi.
Merkittävä FI ura päättyi kun kolme maailmanmestaruutta voittanut Jackie
Stewart lopetti menestyksekkään 99 kisastarttia kestänen F1 - kilpauransa.
Viimeinen pisara hänen lopettamispäätökselleen olin hänen sadannen osa-
kilpailunsa, USA:n GP:n harjoituksissa tapahtuneessa onnettomuudessa talli-
kaverinsa Francois Cevertin menehtyminen. Jackie ei enää startannut
sadanteen eli USA:n osakilpailuun. Stewart oli jo 1970 ottanut voimakkaasti
kantaa F1 autojen ja ratojen turvaongelmiin, kun hänen kasi läheistä ystä-
väänsä Piers Courage ja Jochen Rindt menehtyivät onnettomuuksissa.
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Kilpailukausi 1974

Ronnie täyttää pyöreät 30- vuotta,
mikä ei juurikaan näy hänen poika-
maisessa olemuksessaan. Kausi oli
Lotuksella Petersonin toinen ja FI:ssä
neljäs. Ronnie sai uuden tallikaverin,
kun Emerson "Emmo" Fittipaldi siir-
tyi McLaren tiimin kuljettajaksi ja ti-
lalle tuli belgialainen Jacky Ickx.
Colin Chapman, Ralph Bellamy ja To-
ny Rudd olivat suunnitelleet uuden
vallankumouksellisen Lotus 76, jonka
piti olla Lotus 72:sta huomattavasti
kehittyneempi auto. Auton aerody-
namiikka oli suunniteltu uudelleen,
runko oli huomattavasti kevyempi ja
siinä oli pidempi akseliväli ja ka-
peampi monokokki. Auton takasiipi
oli kaksiosainen, jolla uskottiin saa-
tavan paljon lisää pitoa ja takaosan
parempaa vakautta, sekä nopeutta-
van kaarreajoa. Moottorina Ford
Cosworth DFV, jonka jatkona oli
elektronisesti toimiva kytkin. Kytki-
men ohjain asennettiin vaihdekep-
piin, minkä piti teoriassa nopeuttaa
vaihtamista huomattavasti. Uusi au-
to oli aerodynaamisen tyylikäs ja
vaikuttavan näköinen, kilpailijoihin-
sa nähden. Jousitus oli perujaan van-
hasta 72 mallista. Uutukainen sai
nimekseen Lotus 76 "John Player
Special Mk 1, koska auton kehittämi-
sen oli maksanut tupakkamerkki
John Player. Myös tiimin nimi muut-
tui. John Player Team Lotus oli uusi

tallin virallinen nimi. Ensimmäisten
testien jälkeen Ronnie ja Jacky valit-
tivat ettei auto anna kunnon tuntu-
maa ja elektroninen kytkin aiheutti
vaihtamisongelmia. Vaihteiden vaih-
tamisjärjestelmää muutettiin, mutta
edelleen molemmat kuljettajat valit-
tivat, ettei se ollut yhtään parempi,
kuin perinteinen kytkin. Myös moot-
torin asennukseen liittyviä ongelmia
havaittiin, jotka johtivatkin mekaa-
nisiin vikoihin ja auton painoarvojen
ollessa synkronoimattomia. Edellä
mainituista syistä Tean Lotus käytti
kauden kahdessa ensimmäisessä
vanhaa 72 mallin autoja. Uusi 76
malli teki debyyttinsä kauden kol-
mannessa, Etelä-African GP:ssä.
Grand Prix alkoi huonoissa merkeis-
sä, sillä harjoitusajoissa USA:lainen
Peter Revson menehtyi onnettomuu-
dessa, joka johtui ajamansa Shadows-
Ford auton eturipustuksen pettämi-
sestä. Varsinaisen kilpailun toisella
kierroksella tapahtui neljän auton
joukkokolari, jossa Petersonin Lotus
vaurioitui ja hän keskeytti sillä kier-
roksella, Jacky Ickx keskeytti jarruvi-
kaan kierroksella 31. Ei ollut
kovinkaan onnistunut uuden Lotus
76 debyyttikisa, eikä kausi. Molem-
mat kuljettajat vaativat ponnekkaas-
ti tallia palaamaan vanhaa 72 autoon.
Kauden 15:sta kilpailusta Ronnie kes-
keytti 6 kilpailua, voitti Monacon ja
Ranskan GP:t Lotus 76 autolla ja Ita-
lian GP:n vanhalla 72 autolla. Muuten
oli terveisten ajelua. Jacky keskeytti
kauden 15:sta kilpailusta 9 kilpailua
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ja ajoi kaksi kertaa kolmannelle sijalle. Muut kilpailut menivätkin ns. penkin
alle. Ronnieta "ketutti kovasti" kun kotikisa Ruotsin Grand Prix päättyi kes-
keytykseen 8:lla kierroksella vetoakselin hajottua.

Ronnie ajoi kauden aikana vain yhden F2 kilpailun, "kotiradallaan" Karlsko-
gassa, jonka hän voitti Mach 742 autolla. Peterson ajoi kokeilumielessä kol-
me rallikrossikisaa, joiden menestyksestä ei juuri jäänyt jälkipolville
kerrottavaa, mutta hauskaa kuulemma oli. Sen sijaan mielenkiintoinen ko-
keilu oli BMW CSL:llä ajot koppiautoluokassa, vaikkakin se päättyi erilaisiin
luokassa esiintyviin ongelmiin. Kauden aikana Peterson ajoi ovaaliradalla
jenkkien IROC kansainvälisessä sarjassa 23 osakilpailua, joista tuloksena oli
vain muistoja.

Jo toisen kerran uransa aikana, F1 kauden päätyttyä Ronnie sai vastaanottaa
kultaisen Jo Siffert muistolaatan PRIX ROUGE ET BLANC JOSEPH ( JO )SIF-
FERT. ( ks. edellä 1972 )

Kilpailukausi 1975

Kuljettajina jatkoivat, viime vuotiseen tapaan Ronnie Peterson ja Jacky Ickx.
Pelkkää katastrofia John Player Team Lotuksella ! Lotus 76 B jota Colin Chap-
man suunnitteluryhmineen jo viime kaudella koittivat elvyttää, oli susi jo
syntyessään. Sen tosiasian piti myös Chapmanin myöntää ja haudata koko
projekti. Niinpä kausi ajettiin vanhalla Lotus 72 E versiolla. Huonon kauden
tulokset ovat suorastaan säälittävät, eikä niitä voinut laittaa kuljettajien
piikkiin. Kaudella oli 14 osakilpailua, ympäri maailmaa. Ronnien kauden pa-
ras sijoitus oli Monacon GP:n 4 sija ja seuraavat kaksi kertaa ajoi 5 sijalle se-
kä 5:ssä kilpailussa ajettiin "terveisiä" ja 6 kilpailua päättyi keskeytyksiin.
Jackyn kauden paras sijoitus oli Espanjan GP:n 2. sija, hän keskeytti kaudella
3 kilpailua. Sai tarpeekseen Lotuksen turhista lupauksista auton suhteen ja
jätti tiimin Ranskan GP:n jälkeen,, jolloin jäi ajamatta kauden viisi viimeistä
kilpailua. Jacky oli maailmanmestaruuspisteissä sijalla 16, 3 pisteellään. Ron-
nien F2 kausi oli lyhyt, sillä hän starttasi vain yhteen kilpailuun, sekin päät-
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tyi kolariin ja keskeytykseen. Myöskin koppiautosarjassa BMW:n "Batmobii-
li" oli kaiketi varsin keskentekoinen ja Ronnien neljä starttia toi mukanaan
vain pari pistettä, eikä IROC sarjan 23 kisaa ei juurikaan tuonut mitään hy-
vää tullessaan, paitsi hiukan kokemusta. Sen sijaan yksityiselämässä tapah-
tui onnellisempia asioita runsain mitoin. Ronnie ja Barbro vihittiin 20.
päivänä huhtikuuta Lontoossa ja heille syntyi pirtsakka tyttövauva 4. päivä
marraskuuta. Loppuvuodesta perhe muuttaa Monacosta ostamaansa asun-
toon ja lähin naapuri on tennismestari Björn Borg.

Kilpailukausi 1976

Taas vaihteeksi sopimussotkuja. Eräiden tietojen mukaan ennen varsinaisen
kilpailukauden alkua Ronnie Peterson olisi allekirjoittanut Shadows Teamin
kanssa sopimuksen kaudesta 1976 ja toinen vastaavanlainen tieto väitti Pe-
tersonin allekirjoittaneen samasta kaudesta sopimuksen myös Teddy Yip:n
omistaman Theodore Racing:n kanssa. Tämä herätti taas kertaalleen närää
erityisesti Lotuksen Colin Chapmanin taholta, sillä Ronniella oli vanha sopi-
mus voimassa Lotus Teamin kanssa.
Chapmanin lisäksi moni muukin la-
jia seuraava muisti samanlaisen ti-
lanteen vuodelta 1972. Silloinkin
Ronniella oli voimassa oleva sopi-
mus March Teamin kanssa, jota Lo-
tuksen Colin Chapman pyrki
rikkomaan tekemällä Petersonille
paremman sopimustarjouksen.
Näitä sopimustilanteita katsoessa
ulkopuolisen silmin voi vain todeta,
ettei Ronnien managerointi ollut
kenenkään hallussa. Kauden Peter-
son kuitenkin aloitti edelleen Lo- Lotus 76
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tuksella, autona oli Lotus 77, mikä oli
edelleen varustettu Ford Cosworth
DFV moottorilla, toki päivitetyllä
versiolla. Tositoimet kauden ensim-
mäinen kilpailu ajettiin Brasilian
Grand Prix:llä ja rata oli Autòdromo
Josè Carlos Pace radalla. Rata oli ni-
metty brasilialaisen F1 kuljettajan
Josè Carlos Pacen mukaan. Tietääk-
seni hän oli ainut F1 kuljettaja, joka
on ajanut F1 kilpailua omaa nimeän-
sä kantavalla radalla. Yleensä vasta
kuoleman jälkeen on rata tai sen osa
nimetty F1 kuljettajan kukaan, kuten
Senna sikaanit. Vuodesta 1986 al-
kaen rata tunnetaan nimellä
Autòdromo de Interlagos. Itse kilpai-
lu oli miltei suoranaista jatkoa edel-
lisvuoden tapaan, ensin tallikaveri
Mario Andretti ajoi ulos kisan 6:lla
kierroksella ja Ronnie ajoi ulos 10:llä
kierroksella. Täysin kyllästyneenä
John Player Team Lotus toimintaan
ja huonoihin kilpureihin, Ronnie
purki Lotus tiimin kanssa olleen so-
pimuksen ja siirtyi March Enginee-
ring Teamin ajamaan March 761
autoa, jo seuraavassa kauden toisessa

Etelä-Afrikan Grand Prix:ssä.
Mario Andretti seurasi Peter-
sonin esimerkkiä ja purki so-
pimuksensa Lotus Teamin
kanssa, hänkin ajoi jo seuraa-
vassa kilpailussa uuden teemin
Parnelli-Ford autoa. Ronnien
korvasi Lotus-Ford Teamissa
niin ikään ruotsalainen kuljet-
taja Gunnar Nilsson ja Andretin
britti Bob Evans. Mario Andretti

palasi Lotus Teamiin jo seuraavaan
osakilpailuun. Ei kahta ilman kol-
matta ajatteli Ronnie, koska ei ollut
tyytyväinen March Engineering:n
autoon ja toimintaa hän rikkoi keski-
näisen sopimuksen ja jo kauden kol-
mannessa, Etelä-Afrikan GP:ssä hän
ajoi brittiläinen miljonäärin Teddy
Yip:n omistamassa Theodore Racing
Teamin, March 761 autolla. Tämä
vahvistaa F1:ten silloista melko
kaoottista tilaa, kuskit loikkivat tal-
lista toiseen, eikä tehdyillä kirjallisil-
lakaan sopimuksilla tuntunut olevan
mitään arvoa. Kauden aikana tapah-
tui melkoisesti eri talleissa kuljetta-
javaihdoksia kesken kilpailukauden.
Kausi oli varsin rikkonainen Ronnien
osalta, ulosajoa ja kolareita sattui,
sekä keskeyttämisiä tekniikan hajot-
tua. Valon pilkahdusta pimeyteen toi
Ronnien voittaessa Italian GP:n
March 761 autolla, valitettavasti se
oli kauden ainoa palkintopallisijoi-
tus. March Engineering:llä oli tallika-
verina italialainen Vittorio
Brambilla, joka myöhemmin osoitti,
ettei kuulunut F1 sarjaan. Kausi

March 761
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muistetaan erityisesti kahdesta asiasta Niki Laudan ja James Huntin välisestä
kovasta, värikkäästä ja vaiherikkaasta taistelusta maailmanmestaruudesta.
Ja Niki Laudan hurjasta ulosajosta Nurburgringin radalla, sekä hänen usko-
mattomasta taistelusta elossapysymisessä ja huikeasta paluustaan kilpara-
doilla vain 42 päivän kuluttua vakavasta onnettomuudesta. Ronnien
viimeinenkin F2 kisa meni ihan poskelleen, eikä BMW CSL:n puikoissa ajo
sen paremmin kulkeneet, autot olivat yksinkertaisesti liian hitaita.

Kausi oli historiallinen, sillä Britannian Grand Prix:ssä F1-kilpa-autoja ajoi-
vat kaksi naiskuljettajaa italiatar Lella Lombardi ja brititär Divina Galica.

Kilpailukausi 1977

Uusi kausi uusi talli tuntui olevan Ronnie Petersonin teemana, sillä nyt
March Engineering oli vaihtunut Elf Team Tyrrell:ksi. Ajopelinä paljon ko-
hua herättänyt Tyrrell P34B, joka kuusipyöräisenä autona sai varikolla ja sen
ulkopuolella paljon huomioita mediassa, sekä parran pärisemään ja puheli-
men pirisemään FIA:n pääkonttorilla Franskojen maalla. Tyrrellin moottori-
na oli Ford Cosworth DFV 3,0 V8, joka oli jo pitkään ollut monen F1 auton
voimanlähteenä toki vuosi, vuodelta päivitettynä. Kaikki muut teknilliset
ratkaisut olivatkin sitten ihan jotain muuta, mihin oli totuttu. Tyrrellin
kuusipyöräisellä autolla oli
jatkuvasti pahoja rengason-
gelmia ja rengastoimittaja
Goodyear ei saanut erityi-
sesti kahden etuakselilla
olevia renkaita toimimaan.
Etuakseleiden renkaat olivat
kooltaan muitten tallien
autojen renkaita pienem-
mät, mutta ne oli raken-
teeltaan samanlaiset kuin
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muitten tallien käyttämät isommat eturenkaat. Kilpailuissa Tyrellin etuak-
seleiden renkaat olivat alussa liian kylmät ja sen jälkeen ne kuumenivat liika
eikä pitoa ollut missään vaiheessa. Ylikuumentuneiden eturenkaiden tukira-
kenteet pettivät usein pilaten kisan totaalisesti. Kauden aikana eri rengas-
toimittajien kesken käytiin kovaa rengassotaa, joka sai suhteettoman suuren
osan kauden tapahtumissa.

Kilpailukausi 1978

Peterson palasi takaisin John Player Lotus Teamiin, tullen syöpään sairastu-
neen maanmiehensä Gunnar Nilsonin tilalle. Mario Andretti oli tiimin yk-
köskuljettaja, minkä seurauksena Ronnie joutui taas allekirjoittamaan
kakkoskuljettajasopimuksen. Kauden ajokalustona kuudessa ensimmäisessä
kilpailussa oli Lotus 78 ja seitsemässä seuraavassa kilpailussa Lotus 79. Lotus
79 oli vallankumouksellinen maaefektiauto, jolla oli muihin nähden häm-
mästyttävät ajo-ominaisuudet. Tässä vaiheessa kautta Mario Andretilla oli
64 MM pistettä ja toisena oleva Ronnie Petersonilla oli 51 pistettä. Kauden
neljänteentoista ja Ronnien viimeiseen kilpailuun Italian GP:hen hän start-
tasi Lotus 78:lla, koska hänen Lotus 79:ssä oli teknillisiä ongelmia, eikä sen
luotettavuuteen uskottu. Peterson kauden aikana usein näytti nopeutensa ja
ajoi aivan Andrettin vaihde-
laatikossa kiinni, välillä ajoi
Marionin rinnalle ja jättäytyi
taas sopimuksensa mukaisesti
taakse. Tuota kissa ja hiiri-
leikkiä Ronnie käytti paljon,
minkä takia Colin Chapman
sai miltei vatsahaavan. Toki
Ronnie sai voittaa, mikäli
Mario keskeytti tai ei ollut
kilpailukykyinen. Petersonin
alkukausi oli neljästä keskey-

Vuosi Ronnien
pts

Ronnien
MM. sij .

-77 7 14 Niki Lauda

Kuljettajien
maailmanmestari

Valmistajien
maailmanmestari

Lotus 79
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tyksestä huolimatta melkoisen hyvä.
Hän voitti Etelä-Afrikan ja Itävallan
GP:eet, sijoittui neljä kertaa kakko-
seksi ja kerran kolmanneksi. sarjan
täydensivät vielä yksi neljäs sija ja
yksi viides sija.

Pari päivää ennen Monzan kilpailua
tuli tieto, että Ronnie Peterson on al-
lekirjoittanut kuljettajasopimuksen
McLaren Teamin kanssa kaudesta
1979. Todettakoon tässä kohta, ettei
Suomen Keke Rosberg Wolf-Ford au-
tollaan karsiutui, alkukahinoissa, ei-
kä päässyt itse kilpailuun.

KOHTALOKAS LÄHTÖ

Paalupaikalta starttasi Mario And-
retti, 2. ruudusta Gilles Villeneuve, 3.
ruudusta Jean-Perre Jabouille, 4.
ruudusta Niki Lauda ja 5. ruudusta
Ronnie Peterson. Vittorio Brambilla
starttasi ruudusta 23, joka toiseksi
viimeinen lähtöruutu kisaan.

Kuten tänäkin päivänä F1:ssä lähdöl-

lä on suuri merkitys kuljettajien me-
nestymisen kuin myös turval-
lisuudenkin kannalta. Seitsemän-
kymmentä luvulla oli melkoinen
määrä kuljettajia, jotka luulivat voit-
tavansa kilpailuja ennen ensimmäis-
tä mutkaa. Juuri tällainen "vajakki"
oli Monzan Gorilla, Vittorio Brambil-
la.

Tapahtumien kulku on kaikista tosi
syvältä olevista spekulaatiosta huoli-
matta selvitetty, vaikkakin italialai-
sen ns. "Tuomioistuimen" päätös on
selkeä oikeusmurha.

Todellisuudessa koko onnettomuu-
den alkutapahtumat aiheutti lähet-
täjänä toiminut italialainen Gianni
Restelli. Restelli katsoi vain, että kol-
men ensimmäisen rivin autot olivat
pysähtyneet lähtöruutuihinsa, eikä
huomioinut sitä tosiseikkaa, että
muut takana tulevat autot olivat vie-
lä liikkeessä ja ajamassa lähtöruutui-
hinsa. Restelli antoi starttiluvan,
jonka seurauksena koko traaginen
onnettomuus tapahtui. Taimmaisena
tulevat autot saivat ns. lentävän läh-
dön ja tavoittivat edellä ajavat autot
suuren nopeuseronsa vuoksi ennen
lähtösuoran oikealle kääntyvää Va-
riante del Rettifilo- mutkaa. Lähdös-
sä Riccardo Patresen, Arrows osui
oikealla etupuolellaan olevan James
Huntin, McLarenin vasempaan taka-
pyörään. Töytäisyn voimasta McLa-
ren kääntyi hiukan oikealle osuen
Ronnie Petersonin Lotuksen takao-

Lotus 79 venturi tunneli
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saan. Petersonin Lotuksen perä
kääntyi osuman johdosta vasemmal-
le ja auto suistui radan oikeanpuolei-
siin teräksisiin suojakaiteisiin ja
syttyi räjähdysmäisesti palamaan
bensatankkien repeydyttyä auki, se-
kä sinkoutui osittain takaisin radalle.
Tällöin takaa lähtenyt ja lentävän
lähdön saanut Vittorio Brambillan,
Surtees autollaan osui täydellä vauh-
dilla Petersonin Lotuksen oikeaan
kylkeen tuhoisin seurauksin. Onnet-
tomuudessa oli osallisena kymmenen
autoa. Ronnie oli pahasti louk- kaan-
tuneena Lotuksessaan, jonka bensa-
tankit olivat revenneet ja auto paloi
edelleen suurena liekkimerenä. Vuo-
den 1976 Maailman Mestari ja nais-
tenmiehenäkin hyvin ansioitunut
James Hunt teki urhean miehen työn
pelastaessaan ystävänsä palavasta
autonromusta. Monzan palomiesten
ja toimitsijoiden toiminta onnetto-
muuden yhteydessä oli alle arvoste-
lun. Kukaan heistä ei edes yrittänyt
pelastaa Ronnieta liekeistä.

Oli Italian Poliisilta myös varsin ky-
seenalainen temppu estää lääkärei-
den ja sairaanhoitajien, sekä ambu-
lanssien pääsy onnettomuusalueelle.
Poliisit pidättelivät noin 18 -19 mi-
nuuttia lääkäreitä ja sairaanhoitajia,
ennen kuin laskivat heidät suoritta-
maan pelastustoimia. Toki on huo-
mioitava Italian silloinen lain-
säädäntö, että tällainen joukkokolari
oli Italian lain mukaan rikosasia ja

sitä tutkii ja johtaa ensisijaisesti pai-
kallinen poliisi. Voisi todeta järjetön
laki mikä estää onnettomuuden uh-
rien pelastus- ja ensiaputoimet. Ja
senkin jälkeen italialaisilla oli suu-
rimpana huolenaiheena Vittorio
Brambillan vammat, hänen päähän
oli osunut irronnut F1:sen pyörä, ai-
heuttaen melko laajan kallonmurtu-
man. Ronnie Petersonia alettiin
hoitaa vasta kun Brambilla alusta-
vien tutkimusten jälkeen oli siirretty
ambulanssihelikopterin kyytiin.

Vittorio Brambillan lempinimi oli
"Monzan Gorilla", hän oli fyysisiltä
ominaisuuksiltaan vahva ja vanttera,
lisäksi Brambillan ajotyyli oli muita
kilpailijoita kohtaan hyvin uhkaava
ja vaarallinen. Monet kuljettajat
myös vahvasti epäilivät pitkin kautta
Monzan Gorillan henkistä kykyä F1
kuljettajana. Tätä näkemystä myös
puoltaa onnettomuuspäivän Bram-
billan ajolinja, radan oikealla puolel-
la ja osittain nurmikon kautta
tähdäten sikaanin kaarteen oikean-
puolen sisäreunaan todella suurella
nopeudella. Edes teoriassa oli mah-
doton saada autoa kääntymään oi-
kealle kääntyvään mutkaa radan
oikeanpuoleiselta nurmikolta.

Italialaista "oikeuskäytäntöä" nou-
dattaen aluksi ensin pitkään "vatu-
loidaan" ja syytetään milloin ketäkin
vailla minkäänlaisia näyttöä, sekä to-
dennäköisiä syyllisiä suojellaan. Lop-



32

pujen lopuksi, ei ketään todellisuu-
dessa asetettu vastuuseen onnetto-
muudesta. Vaikkakin useat videot
ovat selkeästi tallentaneet tapahtu-
mat ja niistä syylliset kyllä löytyvät.
Riccardo Patrese aloitti ketjureak-
tion osumalla James Hintin autoon ja
siitä dominoefekti jatkui tunnetuin
seurauksin. Kilpailunjohtaja, lähettä-
jä ja FIA ja ensiaputoimet estäneet
italialaiset poliisit olivat paikallisen
"oikeuskäsittelyn" mukaan syyttö-
miä tapahtuneeseen tragediaan. Lä-
hettäjänä toiminut Gianni Restellillä
oli aikaisemminkin ollut erinäisiä
sattumuksia, joista oli aiheutunut
vastaavanlaisia tilanteita, joiden seu-
raamuksia hän itse aina vähätteli ja
laittoi syyt muiden niskoille. Toki
Riccardo Patrese ja Gianni Restelliä
eräässä vaiheessa syytettiin kolarin
aiheuttamisesta, mutta loppujen lo-
puksi heidät vapautettiin kaikista
syytteistä.

MURHAAVAA SAIRAANHOITOA

Ronnie Peterson vietiin Monzan ter-
veyskeskukseen, jossa todettiin et-
teivät Petersonin palovammat olleet
vakavia. Ajopuvun lahkeet leikattiin
auki ja jalkojen alustavan tutkimuk-
sen jälkeen todettiin että hänet voi-
daan helikopterilla kuljettaa Hos-
pedale Niguardan sairaalaan, Mila-
noon jonne matkaa oli n. 10 kilomet-
riä. Tutkimuksissa todettiin Peter-
sonin jaloissa 27 luumurtumaa.

Lääkärit olivat huolissaan jalkojen
verenkierrosta. Ronnien manageri
Staffan Svenby mietti pitäisikö Ron-
nie kuljettaa johonkin parempaan
sairaalaan Sveitsiin tai Ruotsiin. Hoi-
tavat lääkärit päättivät tehdä leik-
kauksen heti, sillä he arvelivat
muutoin joutuvansa amputoimaan
Ronnien oikean jalan. Lääkärit oli
mielestään onnistuneet leikkaukses-
saan ja antoivat lausunnon jossa ker-
toivat Petersonin kävelevän 2-3
kuukauden kuluttua ja hänen voin-
tinsa olevan tyydyttävä. Aamuyöllä
kuitenkin Petersonin terveydentila
heikkeni nopeasti ja hänen manage-
rille soitettiin ja pyydettiin tulemaa
sairaalaan mahdollisimman pian. Jo-
ku "lääkäri" oli yöllä soittanut Ron-
nien vaimolle Barbrolle, että
sairaalan lääkärit koittavat tappaa
hänen miehensä. Peterson oli kriitti-
sessä tilassa ja hänen munuaiset oli-
vat lakanneet toimimasta. Ronnie oli
tajuton ja kärsi hengitysvaikeuksista,
sekä saanut vakavan aivovaurion.
Aamulla Ronnien taistelu päättyi,
hän oli saanut veritulpan keuhkoihin
ja aivot eivät enää toimineet Ronnie
Peterson julistettiin kuolleeksi
11.9.1978 klo 9.11 - SUPER SWEDE on
poissa.

Viralliseksi kuolinsyyksi todettiin
sydänveritulppa, jossa luuydinnes-
tettä on päässyt verenkiertoon. Tilaa
kutsutaan myös rasvaemboliaksi, jo-
ka on tilanne, jossa luissa oleva luu-
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ydinneste pääsee esim. luiden mur-
tumakohdista verenkiertoon.

MITÄ, MIKSI, KUKA PÄÄTTI ?

Miksi, vaihtelevia tietoja sairaalasta
annettiin, ensin väitettiin leikkauk-
sen kestäneen 2½ tuntia ja sitten
kuolinajaksi klo 9.11. Myöhemmin
on tullut esiin leikkausaika 6 tuntia
ja kuolinaika klo 10.10. On suuri ky-
symys, kuka lääkäri oli yöllä soitta-
nut Barbrolle? Miksi Monzan
Terveyskeskuksella ei otettu röntgen
kuvia Ronnien jaloista? Eräiden mel-
ko luotettavien tahojen mukaan
myöskään ennen leikkausta ei olisi
otettu röntgenkuvia, Hospedale Ni-
guardan sairaalassa, miksi? On myös
tullut esiin leikkaavien lääkäreiden
suuri into aloittaa kiireisesti leik-
kaus, vaikka paikalla tehdyt tutki-
mukset olivat vajavaisesti tehdyt.

Italialais-ruotsalainen lääkäri Jean-
Pierrre Varolo, esitti kovaa kritiikkiä
italialaislääkäreiden toiminnasta ja
piti heitä täysin ammattitaidottoma-
na. Italialaiset lääkärit eivät koskaan
ennen olleet tehneet näin vaativaa ja
laaja-alaista leikkausta. Varolon mie-
lestä lääkäreiden olisi pitänyt hoitaa
vain jalkojen murtumat ja vakauttaa
potilaan tila, koska potilas oli liian
heikossa kunnossa. Ja vasta myö-
hemmin hoitaa polven ja reisiluun
vammat. Muutamat eri maiden ki-
rurgit yhtyivät Varolon kannan-

ottoihin ja pitivät tehtyä leikkausta
ja muita hoitotoimenpiteitä varsin
kyseenalaisena toimenpiteinä.

Pari päivää Ronnien kuoleman jäl-
keen minulla oli mahdollisuus kysyä
kahdelta suomalaiselta huippukirur-
gilta heidän näkökantojaan. Molem-
mat totesivat vaikka heillä ei ole
täydellisiä potilastietoja, mutta tehty
leikkaus on hyvin vaativa ja sellaisen
suorittajan tulee olla kokenut lääkä-
riryhmä. Kumpikin oli sitä mieltä, et-
tä suoritettu leikkaus oli liian suuri
potilaan tilaan nähden ja potilaan ti-
lan vakiinnuttaminen olisi ollut pa-
rempi hoitotapa. Totesivat ettei
italialaisilla kollegoilla tainnut olla
tietämystä rasvaembolian vaarasta ja
ettei mahdollisesti potilaan esitutki-
muksessa ennen leikkausta ei huo-
mioitu potilaan tilaa riittävästi.

Ex-Beatles, George Harrison, joka oli
Petersonien läheinen perheystävä,
teki vuonna 1979, edellisenä vuotena
menehtyneen ystävänsä, Ronnien
muistoa kunnioittaakseen laulun
Faster. Ronnien kuolema oli kova is-
ku George Harrisonille ja heille oli
tuskaista seurata, miten Barbro tais-
teli elämänsä raunioissa.

1970- luvulla Ronnie Peterson oli
varsinkin Ruotsissa yhtä suuri idoli,
kuin Abba ja Björn Borg. Ronnie oli
kaikkialla arvostettu kuljettaja ja hy-
vin pidetty henkilö. Hän kävi usein
kilpailemassa Suomessakin Keimo-
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lassa ja Ahvenistolla, allekirjoittaneella oli ilo tavata Ronnie muutaman ker-
ran. Ronnie oli iloinen ja vaatimaton, ehkä välillä jopa hiukan vetäytyvä, hän
ei tuonut itseään vahvasti esiin, mutta aina Ronnie oli kohtelias herrasmies.
Peterson oli aina tervetullut ja odotettu vieras, sekä kova kilpailija, kanssa-
kilpailija arvostivat häntä suuresti tiukasta, mutta reilusta kilpailuajotavas-
taan.

RONNIE PETERSONIN SAAVUTUKSET F1:SSÄ
- starttasi 123 Grand Prix-osakilpailuun
- ajoi 10 osakilpailuvoittoa
- saavutti 206 Maailmanmestaruuspistettä
- ajoi 14 paalupaikkaa
- ajoi 9 kilpailuissa nopeinta kierrosta
- saavutti 26 palkintopallisijoitusta

Vuosi Ronnien
pts

Ronnien
MM. sij .

Kuljettajien
maailmanmestari

Valmistajien
maailmanmestari

-70 0 - - Jochen Rindt
45 pts

Lotus-Ford

-71 33 2
Jackie Stewart

62 pts
Tyrrell-Ford

-72 12 9
Emerson

Fittipaldi 61 pts
Lotus-Ford

-73 52 3
Jackie Stewart

71 pts
Lotus-Ford

-74 35 5
Emerson

Fittipaldi 55 pts
McLaren-Ford

-75 6 13
Niki Lauda

64,5 pts

-76 10 11
James Hunt

69 pts
McLaren-Ford

-77 7 14
Niki Lauda

72 pts

-78 51 2
64 pst
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Yhteenvetona talleista, joissa Ronnien ajoi voisi kiteyttää seuraavasti ; hän
oli oikeissa talleissa, mutta väärään aikaan.

Ronnie Petersonin kuoleman jälkeen perhedraama jatkui vuosia, mutta tässä
yhteydessä en halua sen asioita tuoda esiin.

Ronniesta tehtiin elokuva SUPER SWEDE, joka oli innoitus tämän kyhäelmän
tekemiseen. Leffa katsottiin SUA leffaillassa, asiantuntevan yleisön läsnä ol-
lessa.

Lopuksi mainitsen Juhani Melartin kirjassaan "Elämä pelissä - Grand Prix ra-
tojen sankarit, kirjoittaman hyvin osuvan luonnehdinnan ;

Hänelle (Peterson) itselleen ajaminen oli kaikki. Hän ei ollut Jackie Stewartin
veroinen showmies ja myyntitykki, ei hänessä ollut Jochen Rindtin salape-
räistä sankarihahmoakaan, ei Niki Laudan järjestelmällisyyttä tai James
Huntin playboycharmia, mutta hän oli yhtä nopea kuin kuka tahansa heistä
ja ehkä vielä hivenen kovempikin"

Teksti : Timo Luotsi

Ronnie Petersonin muistomerkki






