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Moottoreita niitä haluaville

E

nsimmäinen uunituore Moottoriextra on viimein saatu ulos pitkällisen uurastuksen jälkeen. Idea
pelkästään autoihin ja pyöriin keskittyvästä erikoisnumerosta syntyi KoLehdesta saamiemme palautteiden seurauksena.
Tekijäporukka tämän numeron ympärillä on ollut hyvin tiivis. Yhdistävänä tekijänä on joidenkin mielestä jo sairaalloisen
puolelle menevä kiinnostus ja innostus
autoihin, pyöriin ja moottoreihin. Pyrimme
kanavoimaan tämän innostuksen lehden
sivuille parhaalla mahdollisella tavalla.
Tekstien ja grafiikoiden lisäksi sisältöön
kuuluu ehdottoman tärkeänä osana kuvat.
Olemmekin panostaneet lehden visuaalisuuteen niin paljon kuin resurssimme ovat
mahdollistaneet ja toivottavasti ilme miellyttää. Kokonaisuudessaan lehden tekeminen on ollut erittäin antoisaa ja jatkoa on
mahdollisesti luvassa. Tarkoituksenamme
on hakea omaa ja persoonallista ilmettä.
Otamme myös mielellämme vastaan kaikenlaista palautetta ja juttuehdotuksia.
Haluan toivottaa miellyttäviä lukukokemuksia uuden lehden parissa!

Pääkirjoitus: Mikko
Väliotsikko
Autio
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Toyota GT86
Kolmen punaisen urheiluauton letka matkaa aurinkoisessa säässä maaseudulla kohti merenrannalla sijaitsevaa kahvilaa. Ajoneuvoja erottaa jopa neljä vuosikymmentä, mutta
teknisistä eroavaisuuksista huolimatta kaikkia yhdistää nelisylinterinen pitkittäin asennettu moottori edessä ja veto takapyörillä. Välillä sukupuuton partaalla ollut autoluokkaan on vihdoin saatu lisäväriä Toyota GT86:n johdolla.

R

antamaisemissa parkissa olevaa GT86:tta lähestyy varauksella odottaen. Odotukset
autoa kohtaan ovat suuret,
mutta niitä on vaikea pukea
sanoiksi. Uudelta urheiluautolta ei voi odottaa sellaista raakuutta, joka tekee vanhemmat
niin kiehtoviksi. Samassa hintaluokassa ei
vastaavia autoja hetkeen ole nähty, joten on
vaikea arvioida millaisen tuotteen Toyota ja
Subaru ovat arvioineen olevan kaikista sopivin markkinoille.
Kirkkaassa auringonvalossa oranssin ja
punaisen välimaastossa kiiltävä väri tuo korin
muodot selkeästi esiin. Ulkonäössä on viitteitä merkin historian useille vuosikymme-

Tekniset tiedot

Toyota GT86

Moottori
(cm3)
Teho (kW)
Vääntö (Nm)
Kiihtyvyys (0-100km/h)
Kulutus (l/100km)
Hinta alkaen (€)

1998 B4
200
205
7,6
7,8
47 012

nille. Etenkin 2000GT-mallin inspiroima
ikkunalinja on kaunis yksityiskohta. Sen
sijaan suoria muotoiluyhtäläisyyksiä nimen
inspiroineeseen AE86-korina tunnettuun ja
Suomessa Corolla GT:na myytyyn malliin
ei ole. Peruslinjat ovat sopusuhtaiset ja kestänevät hyvin aikaa, sen sijaan puskureissa ja
valoissa on ollut yritystä hieman enemmän
kuin näkemystä. Vakiovarusteisten alumiinivanteiden tilalle hieman tyylikkäämmät vaihtavaa tuskin katsotaan pahasti edes viimeisen
päälle alkuperäisyyttä vaalivien harrastajien
joukossa.
Ensimmäinen käsin kosketeltava merkki
auton suunnittelukriteereistä löytyy ohjaa-

mosta. Istuin tukee erinomaisesti ja ohjauspyörä, polkimet sekä vaihdekeppi ovat
tarkkaan mietityissä paikoissa ja hyvin muotoiltuja. Sisustan materiaaleista voi keskustella paljon, mutta huomioiden GT86:n
luonteen niitä voi sanoa riittävän hyväksi.
Ei tarvitse suuresti etsiä löytääkseen halpaa
muovia, mutta sisustassa on vastapainona
mietittyjä yksityiskohtia, kuten lisätukea reisille antavasti muotoiltu vaihteistotunneli.
Kokonaisuudesta aistii, että varsinainen
panostus on tehty pintaa syvemmälle, piirteisiin jotka eivät selity numeroin tai valokuvin.
Tai ajamatta autoa...

Teksti ja kuvat: Lauri Ahtiainen

Pintaa syvemmälle
GT86:n nelosbokseri käynnistyy huomaamatta ja tarjoaa riittävästi alavääntöä rauhalliseen pujotteluun parkkipaikalta maantietä
kohti. Vaihteensiirto on sulava ja tarvitsee
juuri sopivasti voimaa tuntuakseen jämäkältä, mutta viimeisen silauksen tekevää
mekaanista tarkkuutta siitä ei löydy. Viimeisten hidastetöyssyjen jälkeen taajamarajoitus
poistuu ja kaksisataa hevosvoimainen bokserikone saa herätä eloon. Kone vetää tasaisesti läpi kierroslukualueen, mutta ripeässä ajossa on paras
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pitää kierrokset yli neljässä tuhannessa.
Koneen vapaasti hengittävästä luonteesta ei
voi erehtyä.
Punarajalle asti kierrätettynä kaksisataahevosvoimainen bokseri jaksaa liikuttaa
autoa sopivan ripeästi, mutta missään tilanteessa teho ei nouse kokemusta hallitsevaksi
elementiksi. Tehoa enemmän moottorista jäi
kaipaamaan vahvempaa luonnetta, esimerkiksi hieman persoonallisemmilla äänillä.
Vastaiskuinen neloskone on varsin harvinainen moottorityyppi, joten tarvitseeko sen
kuulostaa lähes rivineloselta? Moottorista
voi helposti sanoa, että sen ominaisuudet
eivät itsessään tekisi oikeutta GT86:n olemassaoloon. Kone

on silti riittävän hyvä osa kokonaisuutta, jota
kohtaan asetetut epäilyt kaikkoavat nopeasti
tien muuttuessa mutkaiseksi.

Mallioppilas
Toyota on onnistunut tekemään GT86:sta
nopeasti opittavan auton. Alkuun helpoista
loivista kaarteista koostunut tie muuttuu
nopeasti suomalaiseksi maalaistieksi poikkeuksellisen paljon korkeusvaihteluja ja
vaikeisiin paikkoihin tehtyjä mutkia sisältäväksi. Toyotan ohjauksen välitys tuntuu heti
kotoisalta ja auto ohjautuu kuin itsestään
haluttua linjaa pitkin. Sähköisestä ohjaustehostuksesta huolimatta ohjauksen vaste on
täysin luonnollinen, eikä pitävällä asfaltilla
voi ohjaustuntoakaan moittia.
Joukko nopeita jyrkkiä

mutkia saa aikaan positiivisia ajatuksia sekä
japanilaisesta alustasuunnittelusta että virkavallan harkintakyvystä maaseudun nopeusrajoitusten suhteen. Terävästi mutkaan
käännettäessä kevyen auton voi juuri tuntea
puskevan sisääntulossa. Terävä kaasunpainallus ulostulossa saa linjan tiukkenemaan
ilman minkäänlaista odottamatonta perän
vikurointia. Seuraavaan mutkaan terävä
kääntö jarrutuksen aikana saa keulan kääntymään hanakammin, jolloin kaasun voi
avata aikaisemmin ja sen asennolla hienosäätää auton linjaa läpi kaarteen.
Jos erehtyy kuvittelemaan GT86:n polttavan takarenkaita koko mutkan pituisessa
sivuluisussa yleisellä tiellä, erehtyy pahasti
auton kyvyistä. Kyse ei ole muskeliautosta.
Leveiden sivuluisujen sijaan tarjolla on
jotain paljon koukuttavampaa: ajoneuvon

tasapainotteleminen ali- ja yliohjaamisen
maastossa painonsiirtymää kaasulla ja jarrulla halliten on hienoimpia asioita, joita
vain juurista lähtien hyvään tasapainoon
rakennetut kevyehköt autot kykenevät tarjoamaan. GT86:n ominaisuuksien markkinointi ei varmasti ole helppoa. On mielenkiintoista nähdä kuinka Toyota tavoittaa
asiakkaita kilpailijoiden tarjotessa suurempia teholukemia, kaksoiskytkinvaihteistoja
ja matalampia kiihtyvyyslukemia. Alle viidenkymmenen tuhannen euron hintaluokasta uutta urheiluautoa etsivälle se on kuitenkin erinomainen valinta, sillä ajamisen
hauskuudessa Toyota on lunastanut kaikki
lupauksensa.

Uudelleensyntymä
Takavetoinen kevyehkö sportti on ollut
monille luonnollinen ensiaskel urheiluautomaailmaan. Vuosikymmenten
aikana luokassa on nähty perheautoista
muokattuja yritelmiä sekä täysiverisiä
urheiluautoja. Parhaimmat mallit ovat
yhä vuosikymmenten jälkeen aktiivisia
harrastekohteita. Toyotan omasta historiasta tunnetuimpia esimerkkejä ovat
MR-2 ja Celica, joista jälkimmäinen
tosin siirtyi etuvetoon jo vuosikymmeniä sitten. Vähitellen koko ajoneuvoluokan kohtaloksi näytti koituvan
sukupuutto: citymaastureiden ja ekologisella imagolla ratsastavien hybridien taistelussa ei näyttänyt olevan
sijaa kohtuuhintaiselle takavetoiselle
urheiluautolle.
Toyotan värikkäästä urheilumallien historiasta huolimatta moni tuskin olisi veikannut hybridimarkkinoita
Priuksellaan hallitsevan automahdin
olevan takavetosporttiluokan henkiin
herättäjä. Aivan itsestäänselvyydeltä
ei myöskään kuulosta tiivis yhteistyö
nelivetojen ylivoimaa vuosikymmeniä
painottaneen Subarun kanssa. Molempien merkkien tiedotteissa on jatkuvasti
tuotu esille panostus puhtaaseen ajamisen hauskuuteen numeroarvojen sijaan.
Nyt Toyota GT86 ja sisarmalli Subaru
BRZ ovat vihdoin jättäneet autonäyttelyissä esitellyt konseptit taakseen ja joutuvat vastaamaan koviksi kasvaneisiin
odotuksiin.
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Teksti: Matti Peltola
Kuvat: Lauri Ahtiainen

Yamaha YZF-R1

Yamaha YZF-R1

Yammun tuhatkuutioinen sporttitykki kaipasi päivitystä merkin
50-vuotista kilpailuhistoriaa juhlistavalle kaudelle. Kilpailijat ehtivät jo aiemmin lanseerata sarjatuotantoon alan merkittävintä
uutta karkkia: pyörän luonteeseen vaikuttavat, vaihdettavat
moottorikartat ja luistonestojärjestelmät. Kuinka päivitetty R1
tavoittelee paikkaa 1000-kuutioisten supersporttien kuumimmasta kärjestä?

R

1 hyödyntää tuotantopyörissä
poikkeuksellista moottoriratkaisua: kampiakseli on niin
sanottu crossplane-tyyppinen,
minkä myötä rivinelosen sytytysjärjestys
on 270° - 180° - 90° - 180°. Ratkaisulla saavutetaan verrattain tasainen voimantuotto
läpi koko kierrosalueen. Ja toden totta – millään käyntinopeudella ei täyskiihdytyksessä
havaitse varsinaista tehopotkua. Moottoria
saattaakin erehtyä luulemaan jopa todellista
vähäväkisemmäksi, koska voiman tuntua
korostavaa tehohyppäystä ei koskaan tule.
Nopeusmittariin salakavalan nopeasti kelautuvat lukemat kuitenkin todistavat, että kaakkeja on.
Vuosimallin 2012 R1:seen tehty merkittävimmät päivitykset ovat luonnollisesti
TCS-luistonesto ja vaihdettavat moottorin
käyntikartat. Luistonesto on 6-portainen
ja valittavia moottorin moodeja on 3. Käy-
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tännön ajotilanteissa luistonesto puuttui
kaasuläpän asentoa, polttoainesyöttöä ja
sytytystä säätämällä myös keulimispyrkimyksiin. Tasaisen tehontuottonsa ansiosta
pyörä ei herkästi kylläkään pyri nostamaan
eturengasta. Luistoneston hyöty katuajossa
jää pieneksi – kiihdytyspidon äärirajoja harvemmin koetellaan arkipäivien tai -iltojen
moottoripyörämatkoilla. Sadesäällä luistonesto saattaa paikata kuljettajan hölmöilyä.
Pääasiallisen ilon luistonestosta saavat pyörällään kilpailu- tai harrastusmielessä moottoriratoja kiertävät Yamaha-kuskit.
Ajossa R1 tuntuu vakaalta ja jämäkältä.
Pyörä on ketteryydeltään supersporttien
hyvää perustasoa. Jousitus ja iskunvaimennus toimivat erinomaisesti. Maantien pienet
epätasaisuudet tuntuvat läpi sopivasti ja suuremmissa heitoissa jousituksen liikkeet ovat
ihailtavan hallittuja. Alustan uskoo käyttäytyvän mallikkaasti niin kadulla kuin radallakin. Yamahassa on jo vakiona tarjolla erittäin
monipuoliset jousituksen ja vaimennuksen
säätömahdollisuudet, mutta hienosäädön
tarpeellisuus yleensä ottaen jää jokaisen kuljettajan itse päätettäväksi.
Etujarru on tuntumaltaan hyvä. Takajarrun käyttäminen tehojarrutuksessa yhdessä
voimakkaan moottorijarrutuksen kanssa saa
herkästi perän pyrkimään rinnalle. Monen
kilpailevan valmistajan esittelemät ABS-jarrut jäivät vielä uupumaan.

Pikahuomioita

Tekniikkaa ja lukuja
• Moottori: 4-tahtinen, R4 DOHC,
16-venttiiliä
• Sylinteritilavuus: 998 cc
• Puristussuhde 12.7 : 1
• Maksimiteho: 133.9 kW/182.1 hv @
12 500 rpm (ilman patopainetta)
• Maksimivääntö: 115.5 Nm @ 10 000
rpm
• Märkäpaino: 206 kg (täysi öljy- ja
polttoainesäiliö)
• Polttoainesäiliön tilavuus: 18 Litraa
• Myyntihinta: 15 990€, Autovero: 4
796,08€
• Kokonaishinta: 20 789,08€

• R1 saa takapenkille istutetun kumppanin paikat lämpimiksi takuuvarmasti. Muhkeat penkkien alle nostetut äänenvaimentimet hohkaavat
lämpöä melkoisesti. Kuljettajankin
takamus pysyy lämpöisenä ainakin
kaupunkiliikenteessä.
• Crossplane-rakenne aikaansaa omalaatuisen murinan niin tyhjäkäynnillä kuin ajossakin.
• Erittäin vaihtelevaa ajoa vaihtelevilla
teillä sisältäneen koeajon aikana pyörän keskikulutus oli 7.7 litraa sadalla
kilometrillä. Lukemaa olisi helppo
nostaa tai laskea.
• Ratapäivillä satunnaisesti pyörähtävät harrastajat arvostanevat
vakiovarusteista luistokytkintä,
ohjausiskunvaimenninta ja laajalti
säädettävissä olevaa alustaa. Varsinaiset kilpakuljettajat vaihtanevat kyseisten komponenttien tilalle
yksinomaan kilpakäyttöön suunniteltuja jälkimarkkinaosia.
• Ykkösvaihteella saavutetaan vaivatta
suurin kotimaassa sallittu nopeus.
Vaihteita on kuusi (6).

Kaksipyöräiset
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Honda Fireblade CBR 1000 RR
Fireblade juhlii 20 vuotista taivaltaan ja uudistuu maltillisesti.
Cebari tuntuu taluttaen työnneltäessä aavistuksen raskaalta
varsinkin tankki täynnä. Paino
kuitenkin katoaa täysin liikkeellelähdön myötä.

Pikahuomioita
• Hiukan yli 180-senttinen kuljettaja
kaipasi säädettäviä jalkatappeja tai
parempaa vakiotappien sijoittelua.
Nyt jalkatapit tuntuivat olevan liian
edessä ja ylhäällä.
• Juhlavuoden malli sai uudet 12-puolaiset vanteet.
• Uudessa MotoGP-henkisessä mittaristossa voi mm. valita useista erilaisista kierroslukumittarin näkymistä
ja vaihtovalojen toimintatavoista.
• Pyörän saisi hankittua myös ilman
e-ABS-jarrujärjestelmää hintaan
16 990 €, mutta silloin tonni säästettäisiin väärästä paikasta.

P

yörän jousitus on katuajoon
mukava: renkaiden kohtaamat
terävät tienpinnan viat eivät
välity kuljettajalle häiritsevinä
iskuina. Honda on ensimmäinen tuotantopyörä, joka on varustettu Showan Balence
Free-takaiskunvaimentimella. Vaimentimessa paluu- tai puristusvaimennuksen
säädöt eivät vaikuta toisiinsa. Myös etupää
on päivitetty Showan 43 mm:n Big Piston
Fork-vaimentimin.
Moottorinohjausta on niin ikään päivitetty ja senkin myötä pyörällä on ilo ajaa.
Moottori reagoi kaasukahvan liikkeisiin
jouhevasti jo alakierroksilta alkaen, vaikkei voimaa pienillä pyörimisnopeuksilla
vielä olekaan saatavilla. Kierrosten kasvaessa tehokäyrä kääntyy pehmeästi, ilman
potkuja, voimakkaaseen nousuun. Ja sitten
mennään! Honda ei toistaiseksi ole tuonut
markkinoille pyöräluokassa yleistyneitä
vaihdettavia moottorikarttoja tai luistonestojärjestelmää. Luistonesto saattaisi tuoda
lisäarvoa joillekin, mutta moottori onnistuu
toteuttamaan kuljettajan toiveet mallikkaasti
ilman säädettäviä moottorikarttojakin.
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– Pehmeä tapaus

Tuntumaltaan mainiot jarrut tuovat
luottoa pyörään, eikä luottoa todellakaan
vähennä Hondan e-ABS-jarrujärjestelmä.
RR-pyöristä ensimmäisenä, Firebladeen on
vuodesta 2009 saakka ollut saatavilla kehittynyt e-ABS-järjestelmä, joka mahdollistaa
turvallisen rajojen tavoittelun siten, että kuljettaja voi viedä jarrutuksen aivan äärirajoille
ennen järjestelmän puuttumista peliin. Pyörän yhdistelmäjarrujen toimintaa on muutettu niin, että jarrupolkimelta etujarruihin
välittyvä voima on aikaisempaa pienempi.
Tämän myötä takajarrulla on helpompi
vakauttaa pyörää kaarreajossa.
Luistokytkin toimii alas vaihdettaessa

hienosti ja yhdessä abs-jarrujen kanssa takaa
sen, ettei perä lähde luistelemaan sivulle – ei
sadesäälläkään. Hondan elektroninen ohjausiskunvaimennin osaltaan ehkäisee ohjauksen halua lähteä seikkailemaan keulaa keventävissä kiihdytyksissä.
Useiden eri suuruusluokan päivitysten
myötä Fireblade on takuuvarmasti entistä
parempi. Kaiken kaikkiaan erittäin tasapainoinen kokonaisuus!
Teksti: Matti Peltola
Kuvat: Matti Peltola, Honda

Tekniikkaa ja lukuja
• Moottori: 4-tahtinen, R4 DOHC,
16-venttiiliä
• Sylinteritilavuus: 999 cc
• Puristussuhde 12,3 : 1
• Maksimiteho: 131,0 kW (178,2 hv)
@ 12 000 rpm
• Maksimivääntö: 112 Nm @ 8 500
rpm
• Paino ajokunnossa: 211 kg
• Polttoainesäiliön tilavuus: 17,7
Litraa
• Kokonaishinta: 17 990,00

Kaksipyöräiset
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Teksti: Matti Peltola
Kuvat: Matti Peltola ja Jenny Oljemark

Ympäri asfaltoitua lenkkiä
Moni ymmärtää yhdistää termin
MotoGP moottoripyörämaailmaan. Kyseessä on moottoripyöräilyn formula yksi – ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokka.
Pyöriä kiidättävät tiukoissa nahkahaalareissaan gladiaattorit,
jotka saavat naisen kuin naisen
lähes pyörtymään – viimeistään
silloin, kun hiestä kostean haalarin tuo liian lähelle…

M

itä on ratamoottoripyöräily, road racing, hiukan maanläheisemmin –
harrastajanäkökulmasta

tarkasteltuna?
Rata-ajo on oiva keino kenelle tahansa
motoristille kehittää omaa ajotaitoaan tai
haastaa itseään. Helpoimmillaan road racingin maailmaan pääsee sisään selvittämällä
netistä seuraavan järjestettävän ratapäivän, avaamalla tallin oven ja hurauttamalla
omalla pyörällään ratavarikolle. Kotimaisilla moottoriradoilla järjestetään erilaisten
kerhojen tai vastaavien tahojen mp-ratapäiviä jokaisena kesäviikonloppuna ja useana
arkipäivänäkin.
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Moottoripyörä voi periaatteessa olla
lähes millainen tahansa: radalla voi sporttipyörien lisäksi kurvailla yhtä hyvin matkapyörälläkin – myönnettäköön, että harley davidson-tyyppiset custom-pyörät ovat
äärimmäisen harvinaisia radan kiertäjiä.
Pyörältä edellytetään ainoastaan moitteetonta kuntoa, jotta turvallisuus ja keskeytyksetön ajopäivä mahdollistetaan.
Ajoharjoittelumielessä radalla kurvailevakin tarvitsee kunnolliset ajovarusteet:
kypärän, hanskat, saappaat, takin ja housut
tai haalarin. Erittäin suositeltavaa on myös
selkäpanssarin käyttäminen. Nahkavarusteet ovat toistaiseksi ainoa oikea vaihtoehto
road racing-kilvanajoon, mutta hitaammissa

ryhmissä ajoa harjoiteltaessa asiallinen keinokuituajoasukin käy.
Jotkut kerhot järjestävät ratapäiviä yksinomaan jäsenilleen, joskaan ei jäseneksi liittyminen yleensä hankalaa tai kallista ole.
Tarjolla on runsaasti ratapäiviä, joille kuka
tahansa pääsee osallistumaan ratamaksun
maksamalla. Varsinaisten järjestettyjen ratapäivien lisäksi moottoriradoilla on vaihtelevasti ns. vapaan harjoittelun päiviä, jolloin radalle pääsee maksamalla ratamaksun
ratayhtiölle. Järjestetyillä ratapäivillä on tyypillisesti paikalla ratavalvojia ja ambulanssi.
Toimitus kehottaa tekemään pyörän, renkaiden, sekä ajovarusteiden kuntotarkastuksen ja lähtemään radalle kokeilemaan.

Esimerkki vähän pahemmin hurahtaneesta
Millä tätä tehdään?

Paljonko tätä tehdään?

Mitä kaikkea tähän tarvitaan?

Yamaha YZF-R6R -08 on tarjonnut kyydit
nyt jo kolmena perättäisenä kesänä. Rekisterissä olevaan pyörään on tehty erinäisiä
muutoksia, joilla on mm. parannettu ajokäytöstä, ajoasentoa ja suojausta kaatumistapausten varalta. Moottoritehoa ei ole kasvatettu, pyörässä on alkuperäinen pakosarja.
Kuljetuskalustoa tarvitaan, koska
lajin harrastaminen on lipsahtanut sellaiselle tasolle, että pyörän
lisäksi radalle lähtee erinäinen
määrä tarviketta, työkalua, varaosaa, polttoainetta, kemikaaleja ja
renkaita.

Ratapäiviä on kesästä 2007 asti kertynyt
vaihteleva määrä – n. 1-10 – kesää kohti.
Viimekesänä ei taaskaan tarpeeksi, kun rataajopäivät jäivät alle kymmeneen. Kansallisen tason kisastartteja ”harrastesarjassa”
on takana muutama – kolmen kesän ajalta
yhteensä alle 10. Kilpaa ajaessa muutenkin
hauskaan hommaan tulee lisätwisti, joka
saa hymyn entistä leveämmäksi
ja yleensä henkilökohtaisen rataennätyksen
paukkumaan.

Varusteita tosiaan kertyy matkaan pikkuhiljaa harrastuksen edetessä. Perustason työkalusalkulla pärjää erittäin pitkälle, jos ei
moottoria tarvitse atomeiksi purkaa. Varusteita saa hankittua edullisemmin, kun poimii myyntifoorumeilta esim. lopettavien
kisakuskien tai pyörää vaihtavien myymiä
kilkkeitä. Suurimmat kustannukset syntyvät
renkaista. Kilpakäyttöön sopivat rengassarjat voivat maksaa ovh-hinnaltaan 400-500€,
mutta sopivilla jäsenyyksillä ja tilauksilla
hinta jää hiukan alemmas. Seuraavaksi suurimpia juoksevia kuluja ovat ratamaksut n.
60-70€/päivä – polttoainetta palaa lopulta
varsin vähän.
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Etanolikonversio
St1:n tuottama etanolipolttoaine
E85 maksaa tällä hetkellä noin
1€/L ja tavaraa saa kymmeniltä
St1 ja ABC asemilta. Polttoaineen kulutus kasvaa 20 – 40%,
mutta säätö on silti muutamia
€/100km. Arkiajossa E85 ja bensan eroa ei vapaastihengittävässä autossa juurikaan huomaa ja
tehoerot ovat pienet. Perehdythän muutoksen luvallisuuteen
kiesikohtaisesti. Muista myös,
että teekkaripiireissä voit leimauta viinan väärinkäyttäjäksi
ja että moottoritilastasi kumpuaa hieman kiljahtava haju.

M

uutoksen voi tehdä
hyvin & vaivalla (HVfilosofia) tai heti &
miettimättä seurauksia (HM-menetelmä).
HV-filosofia on erittäin suosittu ”ylipaineahtamis-” eli Überdruckauflade-avainasiakassegmentissä, jossa todelliset E85 hyödyt saadaan esiin. Polttoaine ei käytännössä aiheuta
nakutusta (oktaaniluku n. 100 - 115), alentaa
palolämpötilaa ja mahdollistaa huomattavat
tehonnostot.

HM-menetelmässä

hankitaan
Ebaysta tai googlaamalla n. 100-x00e hintaan E85-ohjainlaite, joka asennetaan moottorinohjausyksikön ja polttoaineruiskujen
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väliin konelafkan parkkipaikalla. Auto toimii tämän jälkeen E85:llä tai bensiinillä,
sekä auttavasti millä tahansa seoksella. Tyypillinen laite pidentää ruiskujen aukioloaikaa ja auton oma happianturi (kapeakaista
lambda) vielä hienosäätää seosta kierrosalueella n. 1000 – 3500rpm. Kuten muutenkin
viinalla läträttäessä ovat kohtuullisuuden
rajat hyvin kapeat ja ongelmat alkavat, kun
mennään kovaa. Allaolevan hyvin yksinkertaistetun kuvaajan mukaan, voi moottori
saada kovalla kuormituksella liikaa tai liian
vähän polttoainetta. Tällöin polttoainemäärän lisääminen perustuu arvioon polttoainetarpeesta, joka voi olla hyvinkin epälineaarinen. Moottoriextran kokemusten mukaan
laitteet ovat kuitenkin toimineet plug&play
jo muutamien vuosien ajan varsinkin jos
ne säädetään autokohtaisesti. Laitteen kylmäkäynnistystoiminto takaa startin tokalla
tai kolmannella talvellakin, mutta moottori
saatta ”yskiä” tms. E85 pisaroituu kylmässä
imukanaviston reunoille ja tähän ilmiöön
ratkaisu olisi polttoaineen/imukanaviston

esilämmittäminen. Vakiotiivisteet ja polttoaineletkut voivat kestää E85:ttä jonkin aikaa,
mutta ainakin suuttimien tiivisteet tulisi
vaihtaa. Luethan ensinumerosta testiraporttimme BioAdapter ohjainlaitteesta.

HV-filosofiassa opetellaan viinabensalle, luetaan varoitustekstit ja tyynnytellään
kavereita. HV-filosofiassa auto toimii yleensä
vain joko bensiinillä tai E85 polttoaineella.
Suuria tehonnostoja tavoiteltaessa ja ahtokoneissa yleensä joudutaan vaihtamaan myös
suuttimet ja polttoainepumppu suurempiin,
jotta ns. kakkua riittää. Sekakäyttö on mahdollista, mutta se vaatii esim. laajakaistaisen
happianturin kytkemistä (laajakaistalambda) moottorinohjausyksikköön tai sähköisen sensorin, jonka kautta polttoaine virtaa.
Sensori kertoo polttoaineen sähkövastuksen
muutoksen kautta etanoli/bensiinisuhteen.
Henkeä noudattaen Moottoriextra

teki muutoksen Honda CRX -autoon. Räksän etanolikonversioon kului noin 1-2 päivää työaikaa, mutta taustatyö vei viikkoja.
Homma aloitettiin tilaamalla laadukas Walbron polttoainepumppu, käytetyt isommat
suuttimet (EVO 4) ja Innovaten laajakaistalambda Ebaystä sekä hankkimalla polttoaineletkua ja Viton o-renkaita Tiivistekeskuksesta. Työläin vaihe oli polttoainepumpun
vaihto, joka vaati koko tankin pudottamista,
mutta samalla letkujen vaihtaminen sujui
nopeasti. Auton yli 20v. vanhat suuttimien

o-renkaat olivat todella haperossa kunnossa
ja ne korvattiin uusilla. Eräs asiantuntevan
harrastaja kolvasi moottoriohjausyksikköön muistipiirin, johon voi tallettaa E85- ja
bensiiniasetukset. Asetuksen vaihtaminen
tapahtuu kytkimellä ennen käynnistystä.
Auton säätäminen olikin jännää hommaa. Emulaattori ja läppäri kiinni moottorinohjausjärjestelmään ja virrat päälle. Läppärillä näkyi yllättävän paljon tietoa auton
moottorista; veden- ja imuilman lämpötila, rikastusasetukset, polttoaine- ja sytytysennakkokartat jne. Pitää siis muistaa, että
auton sähköjärjestelmät ovat verrattavissa
Nintendoon.
Ja eikun menoksi! Todellisuudessa ensikäynnistys oli yskäinen ja liikkeelle päästiin
vasta kotvan päästä. Säätö tapahtui auton
ollessa liikkeellä ja kuskin tehtävä oli painaa
kaasu pohjaan, yksinkertaista. Pelkääjä oli
tällä kertaa tärkeässä roolissa. Hän seurasi
polttoaineseosta lambdan näytöstä ja hallitsi
tietokonetta. Ensimmäinen veto oli lyhyt,
kakku loppui jo 3000rpm kohdalla ja lambda näytti laihaa seosta. Polttoainekarttaa
korjattiin läppäriltä ja veto uusittiin. Vastaavat korjaukset tehtiin koko kierroslukualueelle vaihtelevilla kuormituksilla ja auto oli
E85 käyttöinen noin 30min hieromisen jälkeen – iteroinnilla on siis hyötynsä. Muutos tehoissa ei odotetusti tuntunut suurelta,
mutta oikean suuntaiselta kylläkin.
Autolla on nyt ajettu n. 5 tkm ilman
ongelmia ja testaamista jatketaan. Jos viinabensa, tiivisteet tai das Überdruckaufladen herätti kiinnostusta, hakeudu toimituksen seuraan.
Teksti: Juhani Hämäläinen
Kuva: Lauri Ahtiainen
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Kuva: Henri Posa
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Mazda MX-5 1. ja 3. korimalli

V

uonna 1989 USA:ssa Miatana
julkaistulla Mazdan roadsterilla on mielipiteitä jakava vaikutus. Malli on erittäin laajasti
harrastettu ympäri maailman ja onpa sille
omistettu useampi kilpailusarja pelkästään
jenkeissä. Toisaalta monet eivät voisi kuvitellakaan istuvansa moisessa californialaisten
vaimojen kauppakassissa, ainakaan ilman
paperipussia päässä. Kaikesta huolimatta
käytetty MX-5 on suosittu kustannustehokas vaihtoehto sekä bulevardikruiseriksi että
ehkä hieman yllättäen rata-aihioksi.
Alkuperäisen Miatan repsepti oli Mazdan californialaisen suunnittelutoimiston
työntekijöiden loistava oivallus poimia
50-70 -lukujen brittisporteista parhaat puo-

let ja myydä tuote edullisesti ja japanilaisella
luotettavuudella. Tuloksena oli auto, jota ei
myyty varttimailiajoilla, vaan helposti lähestyttävällä, tasapainoisella ja leikkisällä ajettavuudella ja helppokäyttöisellä rättikatolla.
Reilussa kahdessakymmenessä vuodessa Mazdan Hiroshiman tehtaat ovat valmistaneet hieman alle miljoona kappaletta
MX-5:ia. Auton perusrakenne on säilynyt
samana läpi vuosien: nelisylinterinen kahdella yläpuolisella nokka-akselilla varustettu
vapaasti hengittävä moottori edessä, veto
takana, erillisjousitus joka nurkassa.
Kuinka auto on sitten muuttunut kahdenkymmenen vuoden aikana? Testiimme
osallistui allekirjoittaneen omistama alkuperäinen (NA) 1.6 litrainen 115 hevosvoi-

mainen yksilö vuodelta 1993 ja vuoden
kolmatta sukupolvea (NC) edustava 1.8
litrainen 126 hevosvoimainen perusmalli
vuodelta 2012. Suoria vertailuja emme tehneet, sillä uudessa autossa oli tehtaan vakioalusta ja vanhassa taas jäykkä, säädettävä
alusta, kovat puslat sekä aggressiivisemmat
pyöränkulmat.
Kuinka paljon autoissa sitten on yhteistä?
Ehkä enemmän kuin osaisi odottaa. Ajoasento tuntuu samalta ja vaihteensiirrossa on
samanlainen lyhyt ja napakka, mekaaninen
tuntuma. Näkymä ulos on pääsosin sama.
Tuttua on myös mittaristo: molemmissa
on pieni öljynpainemittari kierrosluku- ja
nopeusmittarin välissä.
Mutkissa kahdenkymmenen vuoden

erosta huolimatta autojen peruskäytös on
varsin sama. Keula taittuu hanakasti sisään
ja linja tiukkenee kaasua nostamalla. Valitettavasti nykyversion vakioalusta on todella
pehmeä ja renkaat melkoisen pitävät, joten
nopea mutka-ajo sisältää koomisen paljon
kallistelua. Auto ei vakioalustalla kannusta
kokeilemaan käyttäytymistä pidon rajojen
ulkopuolella, jossa korin voimakkaat hei-

Tekniset tiedot
Moottori (cm3)
Teho (kW)
Vääntö (Nm)
Kiihtyvyys (0-100km/h)
Kulutus (l/100km)
Hinta alkaen (€)

lahtelut voisivat tuoda toivottua enemmän
lisäjännää.
Jäykän alustan ansiosta ensimmäisen
sukupolven edustaja on tarkka ajettava vielä
pidon rajoilla, eikä niiden ylittämisen jälkeen
tapahdu mitään dramaattista. Ajolinjaa pystyy säätämään kesken mutkan ja kevyt puskeminen muuttuu napakalla kaasunnostolla
rauhallisesti leveneväksi sivuluisuksi, jonka

Mazda MX-5 (1990-1993)
1,597 R4
85
136
8,7
8,6
Hinta käytettynä: 3500-6000

Mazda MX-5 (2012)
1798 R4
93
167
9,9
7,1
29 990

kontrollointi ei kevyen painon ja hyvän
painojakauman ansiosta vaadi urotekoja.
Uuden auton hyväksi on todettava, että ei
vakioalusta vanhassakaan kovin kummoinen ollut.
Eroista huolimatta molemmissa autoissa
on yllättävän paljon samaa fiilistä. Vanhempi
versio on onnettomalla äänieristyksellä ja
alle tuhannen kilon painolla on huomattavasti raa’emman ja urheiluautomaisemman
tuntuinen kuin uusi ja sivistynyt versio. Toisaalta uuden auton huomattavasti kehittyneet käyttöominaisuudet ja merkittävästä
jäykempi kori tarjonnevat mainiot puitteet
kevyille alustapäivityksille ja siten todella
hauskalle autolle.
Teksti ja kuva: Lauri Ahtiainen
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Teksti: Lauri Ahtiainen ja Mikko Autio
Kuvat: Lauri Ahtiainen

VASTA KOHDAT
Avokatto, takaveto, kuutoskone, reilut 300 hevosvoimaa. Siihen parivertailumme yhtäläisyydet päättyvät.
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A

voauton voi toteuttaa monella tapaa, mutta kiistatta puhtain niistä on perinteinen takavetoinen
kaksipaikkainen roadster. Sekä kolmannen sukupolven Porsche Boxster että BMW Z4 täyttävät
klassiset avourheiluauton määritelmät ja niiden
suorituskyky on lähes identtinen, mutta siitä huolimatta autot tarjoavat varsin erilaisen kokemuksen.
BMW Z4:n tämänhetkisen huippumalli on näpsäkästi nimetty
sDrive35iS, johon on ruksittu valmiiksi sporttialusta, M-korisarja
sekä tukuttain legendaarisia Motorsport-symboleita. Nimihirviön
takaa löytyvä kaksoisahdettu kolmelitrainen rivikuutonen nousee
oikeutetusti dominoivaksi elementiksi. 340 hevosvoimainen moottori työntää 1600kg painavan auton sataseen 4,8 sekunnissa ja tarjoaa erinomaiset kruisailuominaisuudet laajalla väännöllään. Kaksi
pakokaasuahdinta vaimentavat Bemarin rivikutoselle niin tyypilliset imuäänet lähes olemattomiin, mutta tehdas on yrittänyt korjata
ongelmaa pakoäänillä. Moottorijarrulla kuuluva pauke muistuttaa
hieman popcornin valmistusta.
Ajatukset elokuvailloista pyyhkiytyvät pois mielestä Porsche
Boxster S:n 3,4-litraisen vapaasti raikasta ulkoilmaa hengittävän
kuutosbokserin saavuttaessa noin viisituhatta kierrosta minuutissa.
Alakierroksilla taustalla pysyvän moottorin soundiin muodostuu
samaan aikaan repivyyttä, kristallimaista kirkkautta ja hunajaista pehmeyttä, joista muodostuu loputon määrä yhdistelmiä kaasun asennosta ja kierrosten määrästä riippuen. Vaikka Boxster S:ää ei voi sanoa
halvaksi, tuntuu kierroslukualueen loppua kohti koko ajan rajummin
vetävä 315 hevosvoimainen kone kuin huomattavasti kalliimmasta ja
erikoisemmasta autosta lainatulta.

Naatiskelua
Kaupunkiajossa kaksoiskytkinvaihteistoilla varustetut autot ovat
vaivattomia ajaa eikä katto avattuna näkyvyydessä ole valittamista.
Hitaassa ruuhkaliikenteessä BMW:n punaisilla nahalla verhoiltu
ohjaamo on mielenkiintoisempi paikka istua kuin koeajo-Boxsteriin
valittu musta nahka, mutta erot johtuvat valituista varusteista.
Ruuhkassa autojen valikkoviidakkojen ominaisuuksia läpikäydessä paljastuu kuitenkin BMW:n ja Porschen suunnittelufilosofioissa selkeitä eroja, jotka ulottuvat huomattavasti softaa syvemmälle.
BMW tarjoaa paljon valintoja kuljettajalle ja teknologia on tuotu
näkyvästi esille. Porschessa taas vaihteiston ja iskunvaimennuksen
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asetukset sekä ajotietokoneen valikot ovat suoraviivaisia ja yksinkertaisia käyttää. Ne ovat tukemassa ajokokemusta, eivät luomassa sitä.
Eroavan lähestymistavan ajamiseen huomaa jo pienissä nopeuksissa. BMW on luonnottoman tuntuista ohjausta lukuunottamatta
kaikin puolin teknisesti hyvä auto ajaa, mutta jättää tunnepuolen köyhäksi. Upeasti voimaa tarjoavan moottorin lisäksi autossa ei ole juuri
mitään joka koukuttaisi ajamaan. Hieman yllättävästi Porsche tuntuu
jo kaupunkivauhdeissa hauskalle, eikä auton arkiajon hauskuus kärsi
lainkaan todella korkeista suorituskykyreserveistä.

Erot esille
Lyhyet ratatestit Premier Parkissa vahvistivat kadulla tehtyjä havaintoja. BMW on suoralla todella nopea, mutta merkille ominainen
tasapainoinen käyttäytyminen rajoilla puuttuu täysin. Ilman suurta
provosointia luisuun Z4 kulkee painavan tuntuisen keulan ehdoilla
puskien.
Porsche on toista maata. Keskimoottorin ansiosta Boxster vaihtaa suuntaa tehokkaasti ja perusasetuksilla erinomaisesti toimiva
sähköinen PASM-alusta pitää korin liikkeet eleettömästi kurissa. Porschea pystyy viemään helposti todella lujaa, eikä auton käyttäytyminen ole ennalta-arvaamatonta myöskään rajojen yläpuolella. Lukkoperä parantaa muutenkin mainiota vetopitoa ja tekee perän liikkeistä
johdonmukaisia.

Makukysymyksiä
Normaalissa katuajossa saksalaiskaksikko on erittäin pätevää seuraa.
BMW on ehkä hieman mukavampi kuin selkeästi urheilullisempi
Porsche, mutta ei Boxster ole missään nimessä alustaltaan epämukava. Matka-ajossa BMW:n kova katto eristää melua paremmin
kuin Porschen perinteinen ja huomattavasti nopeammin toimiva
kangaskatto.
Jos on päässyt siihen onnelliseen asemaan elämässä, jossa noin
sadan tuhannen euron hintainen avoauto on ostoslistalla, tarjoaa
Boxster S erinomaisen kompromissin riittäviä käyttö- ja mukavuusominaisuuksia yhdistettynä hämmästyttävän loistavaan alustaan ja todella upeaan moottoriin. Leppoisaa kruiseria etsivälle Z4
ei ole lainkaan huono valinta, mutta hieman vähemmän sporttinen sDrive35i-versio tarjonnee auton ominaisuuksiin paremmat
kruisailuominaisuudet.
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Tekniset tiedot
Moottori (cm3)
Teho (kW)
Vääntö (Nm)
Kiihtyvyys (0-100km/h)
Kulutus (l/100km)
Hinta alkaen (€)

Porsche Boxster S PDK
3436 B6
232
360
4,8
8,0
95 986

BMW Z4 sDrive35is
2979 R6 Turbo
250
450
4,8
9,0
96 838

Mercedes-Benz SL 350
3498 V6
225
370
5,9
7,5
137 108

Mercedes-Benz SL 350

VAIHTO
E

HTO
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Kutakuinkin samaan hintaluokkaan osuu
myös Mercedeksen uusittu SL 350. Myös
tästä löytyy avokatto, kuutoskone ja takaveto. SL:n tarkoitus ei ole olla äärimmäisen
urheilullinen, vaan ennen kaikkea mukava
kruiseri aurinkoisten päivien varalle.
Siinä se myös onnistuu. Auton pehmeille
nahkapenkeille istahtaminen tuntuu heti
kotoisalta. Katto aukeaa napista painamalla
ja viileän sään yllättäessä niskaan lämmintä
ilmaa puhaltava Airscarf pitää niskakivut
muiden avojen ongelmana. Tarvittaessa hieman yli 300 hevosvoimainen veekutonen liikuttaa autoa riittävällä ripeydelle, mutta kuitenkin arvokkuuden säilyttäen.
SL on parhaimmillaan rauhallisessa bulevardikruisailussa ja idyllisessä merenrantareittien kiertelyssä. Nopeuden nostaminen
ja mutkien nuoleminen eivät houkuttele
tämän auton ratissa. Runsaasta alumiinin
käytöstä huolimatta autoon on siunaantunut
kiitettävästi omamassaa ja sen kaverina on
mukavuuspainoitteinen alusta.
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Persoona
llisemmat
perheautot
Golf, Focus, Corolla... Näitä meillä myydään,
mutta miten olisi kuitenkin jotain hieman
yksilöllisempää?
Edellä mainitut ovat ominaisuuksiltaan
perusvarmoja suorittajia. Entä jos mieli tekisi jotain hieman persoonallisempaa ja sopivasti erottuvampaa käyttöominaisuuksista
tinkimättä? Valikoima tällaista etsivälle on
yllättävän laaja.
30
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V

ertailuumme valikoitui kolme
varsin erilaista autoa. Selkeästi eniten arjen harmaudesta
poikkeaa Alfa Romeon kaunis Giulietta. Lexus CT200h taas tarjoaa
massasta poikkeavan keinon taloudelliseen
autoiluun. Takavetoisuutta lukuunottamatta
BMW 118i ei tarjoa erityistä persoonallisuutta, mutta toimii hyvänä vertailupohjana
kilpailijoille.

Sähkömoottorin edut tulevat parhaiten
esille pysähtelevässä liikenteessä, koska liikkeellelähdöt pystytään pääasiassa hoitamaan
sähkön voimalla.
Juuri hybridius on CT200h:n paras piirre,
mikä ei ole ihme konsernin pitkän hybridihistorian tuntien. Teknisesti Lexus pohjautuu halvempaan ja hieman tilavampaan
sisarmalli-Aurikseen. Ulkonäön lisäksi suurin ero perus-Toyotaan onkin valitettavasti
lähinnä imagollinen, sillä ajettavuudeltaan
CT200h:ta ei voi ylistää.

Omaa identiteettiä etsimässä
Kauniin punainen Alfa vangitsee helposti
kadulla kulkevien katseita. Tämä hienon historian omaava ja autourheilun maailmassa
tunnettu merkki on ollut useiden muiden
valmistajien tapaan vaikeuksissa kannattavuuden kanssa. Sen enempää historiaa ja
merkin nykytilannetta analysoimatta Giuliettan parasta antia on sen muotoilu.
Ulkonäkö kielii myös dynaamisuudesta,
mutta valitettavasti sitä ei ole kovin paljo tarjolla. Ensimmäisenä häiritsevänä piirteenä
on ajoasento ja penkin antama tuki. Asento
jää hyvin pystyksi ja italialaiseen tyyliin rattia ei saa tarpeeksi alas tai lähelle. Penkki ei
myöskään tue riittävästi aktiivisemmassa
ajossa. 1,4-litrainen turbokone on varsin
joustava ja sinänsä hyvä, mutta kaksoiskytkinvaihteisto ei ole parhaimpien vastaavien
tasolla. Alfan ominaispiirteisiin tottumisen
jälkeen auto kuitenkin soveltuu arkiajoon
varsin hyvin, mutta odotettua vahvaa luonnetta ei erityisemmin löydy.

Pihistelyä
Lexus kerää huomiota hiljaisuudellaan.
Vakka hybridit ovat yleistyneet katukuvassa,
herättää melkein äänettömästi lipuva auto
yhä huomiota. Kuten hybridit yleensä, myös
Lexus on parhaimmillaan kaupunkiajossa.
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Takatuuppari
Uudistunut BMW:n 1-sarjalainen on
helposti tunnistettavissa baijerilaiseksi.
Ulkonäkö ei kiinnitä erityisemmin huomiota, mutta ajettavuudeltaan Bemari on
dynaamisin ja takaveto tuo oman mausteensa liukkaammalla alustalla. Lisäksi
ykkönen yllättää positiivisesti mukavuudellaan. Laatuvaikutelma on vertailun autoista
paras ja muutenkin kuljettajan ympäristö on
kutsuvin.
BMW on onnistunut kokonaisuus, mutta
samalla hieman kliininen. Siitä puuttuu tietynlaiset häiritsevät piirteet, jotka erottaisivat sen muista. Toisaalta paketin ollessa
kunnossa erottautuminen muista vain erottautumisen vuoksi olisi turhaa.
Teksti: Mikko Autio ja Lauri Ahtiainen
Kuvat: Lauri Ahtiainen

Vaihtoehtoja löytyy
Autoja ajellessa tuli esille niiden erilaisuus. Tässä koko- ja hintaluokassa on paljon geneerisiä perheautoja, mutta myös eri
osa-alueilla erottuvia vaihtoehtoja. Mikäli
autosta haluaa nauttia ja se on muutakin kuin
pelkästään kulkuväline, kannattaa nähdä hieman vaivaa vaihtoehtoihin tutustumiseen.
Joskus mukavia yllätyksiä voi löytyä yllättävistä paikoista.
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Fiat Punto Abarth Esseesse
Punto on vertailun autoja pienempi, mutta
tämä pippurinen erikoismalli on kutakuinkin samassa hintaluokassa. Punto alkaa mallina olla jo elinkaarensa ehtoopuolella, mutta
se ei tarkoita etteikö tuote voisi olla mielenkiintoinen, varsinkin sopivasti piristettynä.
Tämän mallin kiinnostavuus kietoutuu mallinimen kahden viimeisen sanan
ympärille; Abarth Esseesse. Carlo Abarthin
nimeä kantavat mallit elivät pitkään hiljaiseloa, mutta vuonna 2007 Fiat elvytti tämän
tunnetun skorpionilogon. Abarth-mallit
ovat nykyään mallisarjojen tehokkaimpia
versioita.
Punto Abarth saa kerta toisensa jälkeen
hymyn kuljettajan huulille. Jämäkkä alusta,
tarkka ohjaus ja puhdikas moottori tarjoavat oikeasti alkukantaista ja helposti saavutettavaa nautintoa. 180 hevosvoimaa vievät
kevyttä autoa sen verran rivakasti, että varsinkin mutkateillä nautiskellessa saa olla
tarkkana nopeuden kanssa. Moottori on
perustaltaan sama kuin vertailussa olleessa
Alfassa.
Pieni piipahdus Ahveniston moottoriradalle osoitti Abarthin olevan kyvykäs myös
rajoille mentäessä. Tällaisia autoja, jotka
yhdistävät arkikelpoisuuden ja ratapäiväauton saisi olla enemmän tarjolla.
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Tekniset tiedot

Alfa-Romeo Giulietta
1.4 Multiair TCT
Moottori (cm3)
1368 R4 Turbo
Teho (kw)
125
Vääntö (Nm)
250
Kiihtyvyys (0-100km/h) 7,8
Kulutus (l/100km)
5,2
Hinta alkaen (€)
30 793

BMW 118i

Lexus CT200h

Fiat Punto Abarth Esseesse

1598 R4 Turbo
125
250
7,4
5,8
33 116

1798 R4
100 (yhteisteho)
142 + 207
10,8
4,1
39 472

1368 R4 Turbo
132
270
7,9 (Ilman Esseesse pakettia)
6,1
32 262

O
T
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E
O
T
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Pikaisessa tutustumisajossa oli myös

Audi S5 Sportback
Kompressorahdettu veekutonen tarjoaa juuri sopivan vaivatonta suorituskykyä olematta yhtä provosoiva kuin RS-mallit.
Ulkoisesti S5 ei herätä liiaksi huomiota, mutta kuljettajan paikalla kaikki on hyvin kohdallaan. Arkiajoon kompromissi
urheilullisuuden ja mukavuuden välillä on varsin onnistunut.

Nykydieselit
Kuorma-automiesten
mielestä pensselit pestään bensalla ja
voima tehdään dieselillä. Mustat
savupilvet ovat historiaa nykyaikaisista dieseleistä puhuttaessa.

E

uroopassa noin puolet uusista
myytävistä autoista ovat nykyään dieselkäyttöisiä. Suuri murros tapahtui vuosituhannen
vaihteessa, kun autonvalmistajat alkoivat
siirtyä erilaisista epäsuorista ruiskutusjärjestelmistä suoraruiskutukseen. Kun tähän
yhdistettiin turboahtaminen, dieselien tehot
alkoivat mahdollistaa miellyttävän liikkumisen ilman jalkoihin jäämisen pelkoa.
Muutos viimeisen kymmenen vuoden
aikana on ollut ripeää. Ruiskutustekniikan
kehittyminen on mahdollistanut entistä
paremman polttoainetalouden optimoinnin ja kokonaishyötysuhteen parantamisen.
Toisin sanoen teholukemien noustessa myös

Tekniset tiedot
Moottori (cm3)
Teho (kW)
Vääntö (Nm)
Kiihtyvyys (0-100km/h)
Kulutus (l/100km)
Hinta alkaen (€)
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kulutus on monesti pienentynyt.
Tekniikan kehittyminen on johtanut siihen, että valmistajilta löytyy eri tavoin optimoituja vaihtoehtoja. Otimme arkiajon
käyttövertailuun kolme normaalia dieselhenkilöautoa, jotka edustavat eri tehoasteita.
BMW:n 116ed on optimoitu taloudellisuusnäkökulmasta, Volvo S60 D3 (mallimerkinnät muuttuivat ja koeajettu auto vastaa
nykyisin D4 mallia) on kokoisekseen normaalitehoinen ja Audin 3-litrainen V6 TDI
edustaa dieseleiden tehokkaampaa kastia.
Siitäkin tosin on saatavilla tehokkaampi
versio.

Dieselin luonne
Dieselit ovat teknisistä syistä matalakierroksisempia kuin bensiimoottorit. Sen käyttäminen optimaalisella vääntö- ja tehoalueella siis vaatii erilaisen lähestymistavan
kuin bensiiniautot. Viime vuosina dieselit
ovat kyllä kehittyneet käyttömukavuudel-

Audi A4 3.0 TDI quattro
2967 V6 Turbo
180
500
5,9
5,7
61 494

BMW 116ed
1598 R4 Turbo
85
260
10,5
3,8
28 673

taan, mutta käyttöalue ei ole niin laaja kuin
bensiiniautoilla.
BMW:n kohdalla säästölähtökohdan
huomaa helposti. Ajotilana on oletuksena
Ecopro, jolloin kaasun vaste on erittäin pumpulimainen ja eteenpäin päästäkseen täytyy
olla kärsivällinen. Vaihtoehtoiset Normal
ja Sport tekevät liikkumisesta jo mukavampaa. Pieneen noin 4-litran kieppeillä olevaan
kulutukseen autolla pääsee oikeasti melko
helposti. Vaihtosuosituksia on luonnollista
totella, koska koneen kierrättäminen ei tuo
lisänautintoa ajamiseen.
Muulta ajettavuudeltaan 116ed on tuttua 1-sarjalaista. Sähköisen tehostimen välittämä tuntuma on kohtuullinen ja liikkeellä
ollessaan myös mutkatiet taittuvat. Päällimmäisenä jää kuitenkin tunne alitehoisuudesta, koska auto on muuten varsin toimivat
kokonaisuus.

Vitoskone erottuu

Naatiskelua

Halu säästää

Volvo on edelleen pitäytynyt keskikokoisissa koneissaan viisisylinterisyydessä muiden samantehoisten ollessa sylinterin verran vajaampia. Vitoskoneen ominaisääni on
tallella ja luonteeltaan se on yllättävän kierrosherkkä. Dieselmäinen luonne on vahvana
läsnä, eli miellyttävimmän ajokokemuksen
saa kun hyödyntää suhteellisen matalia kierroksi ja vaihtaa ajoissa isommalle. Vaikka
Volvo kiertääkään varsin korkealle, puhti
loppuu pian tehohuipun eli 3500rpm:n
jälkeen.
Volvo on omimmillaan maantieajossa.
Mukava alusta sopii kokonaisuuteen eikä
pitempikään matka ala väsyttää. Sen vuoksi
on hyvä, että tankillisella pystyy helposti
ajamaan toista tuhatta kilometriä. Ajotietokoneen mukaan normaalissa maantieajossa
kulutuslukemat pyörivät noin 5 l/100km
paikkeilla.

Volvo ei kärsi Suomen oloissa tehon puutteesta, mutta mitä jos sitä kuitenkin olisi hieman lisää. Audi tarjoilee sen verran runsaasti
voimaa arkitilanteissa, että nopeutta saa tarkkailla varsin aktiivisesti. Polttoaineen laatua
ei tule helposti miettineeksi ja lähinnä se selviää kierroslukumittarista. Tehoista ja suoritusarvoista huolimatta V6-diesel on myös
varsin taloudellinen. Matka-ajossa autolla
pääsee helposti 5,5 litran lukemiin, mitä voi
pitää varsin alhaisena tehoihin suhteutettuna. Ja vaikka matka-ajo olisi hieman reippaampaa, ei kulutus nouse kovin helpolla
mieltä järkyttäviin lukemiin. Kun kokonaispaketissa on vielä automaatti ja neliveto, voidaan puhua varsin houkuttelevasta kokonaisuudesta ympärivuotiseen käyttöön.

Koeajojen aikana tuttu käsitys autojen taloudellisuudesta sai vahvistusta; suurin vaikutus polttoaineenkulutukseen on kuljettajalla. Toki valmistajan optimointi helpottaa
taloudellista ajamista, mutta kuljettaja voi
nopeasti ulosmitata säädöillä saadut säästöt omalla toiminnallaan. Taloudellisuuden
ja muutenkin käyttömukavuuden kannalta
olisi olennaista, että kuljettaja tuntee autonsa
ja osaa käyttää sen vääntö- ja tehoalueita
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Silloin sekä kuljettaja että auto nauttivat
yhteiselosta eniten.
Teksti: Mikko Autio
Kuvat: Lauri Ahtiainen

Volvo S60 D3 (nyk. D4)
1984 R5 Turbo
120
400
9,2
4,3
38 424
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Neste ProDiesel
Pelkän moottoritekniikan kehittämisen
ohella polttoaineita kehittämällä voidaan
vaikuttaa kulutukseen. Neste Oil toi syksyllä markkinoille uuden diesellaadun, joka
täyttää autonvalmistajien tiukimmat vaatimukset (Worldwide fuel charter category
4). WWFC-luokituksen takana ovat käytännössä kaikki autonvalmistajat, joten näkemykset perustuvat laajaan tutkimustyöhön
ja kokemukseen.
Polttoaine erottuu muista markkinoilla
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olevista dieseleistä tiukempien laatustandardiensa avulla. Neste Pro Dieselin testauksessa ovat olleet mukana muun muassa VTT
ja Tampereen Ammattikorkeakoulu. Käytännön kokeissa verrattuna niin sanottuun
normaaliin dieseliin havaittiin esimerkiksi
moottorin suorituskyvyn paranevan polttoaineen kulutuksen samalla pienentyessä.
Neste Pro Diesel osoittaa, että myös
nykyisissä tekniikoissa ja polttoaineissa on
edelleen kehittämispotentiaalia. Otetaan
tämä haaste vastaan yhdessä!

