
4
2014

7,50 €Eilisen  ajoneuvot tulevaisuuden teillä

Rättisitikalla Rättisitikalla 
Ranskaan ja takaisinRanskaan ja takaisin
s. 32–38

Tampereen Seudun Tampereen Seudun 
Mobilistien Juhla-ajoMobilistien Juhla-ajo
s. 51–53

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry

Tuleva klassikko: 

Toyota Celica GT Cabriolet, 1992Toyota Celica GT Cabriolet, 1992
s. 14–15



AUTOMOBIILI 4/2014�  2

Tässä numerossa:

Päätoimittajalta

KULTTUURIHISTORIALLISESTI 
ARVOKAS 

Käsite kulttuurihistoriallisesti arvokkaas-
ta kohteesta, asiasta tai esineestä laaje-
nee: Luin uunituoreesta Museo-lehdestä 
3/2014 Pauliina Latvalan kirjoittamasta 
artikkelista ”tajunnan räjäyttävää” tietoa. 
Artikkelin aiheena oli kulttuuriperintö ja 

siihen liittyen eräs sopimus eli ”Faron sopimus”, joka on Euroopan neuvoston laajin 
yleispuitesopimus, ”Sopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä”. So-
pimus avattiin allekirjoituksille Portugalin Farossa vuonna 2005. Sopimus on määrä ra-
tifi oida Suomessa syksyllä 2015!

Sopimuksen keskeistä sisältöä on se, että ”kansalaiset saavat itse määritellä kulttuu-
riperinnön arvon” sekä ”erilaisten kulttuuriperintöyhteisöjen arvo tunnustetaan”. Kir-
joitus on laadittu ennen kaikkea museolaitoksen näkökulmasta. Faron sopimus koskee 
kuitenkin ”kaikkia aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön aineistoja kerääviä, 
säilyttäviä ja esille nostavia toimijoita ja viranomaistahoja”. Huom! Tämä siis tarkoittaa 
myös ajoneuvohistorian kulttuuriperintöä vaalivia tahoja, myöskin meitä harrastajia!

Toivon, että Faron sopimuksen suosituksilla on jo lähitulevaisuudessa käytännön mer-
kitystä! Yksi sellainen lähitulevaisuuden kohde on perinneajoneuvorekisterin perusta-
misessa. Lähtökohtana ja eräänlaisena mallina on pidettävä jo vuonna 1994 perustettua 
Perinnelaivarekisteriä. Tarkoituksena on kartoittaa eli luetteloida ja kerätä historia-ai-
neistoa sellaisista ajoneuvoista, joilla on kiinnekohta Suomen historiaan, merkittävään 
tapahtumaan, henkilöön tai ilmiöön. 

Pallo asiassa on ollut Mobilialla, jolle on viranomaistahona myönnetty varojakin asian 
edistämiseksi. Viimeisin askel on 19.9. pidettävä kokous, jossa asioista on mahdollista 
keskustella niin viranomaistahojen kuin harrastajayhteisöjenkin kesken. Toivon todella, 
että siellä kuullaan myös harrastajayhteisöjen ääntä yhtenä vakavana toimijana rekiste-
riä perustettaessa.

Jo nyt on tiedossa asioita, jotka koskevat yleensäkin suomalaisen ajoneuvohistorian 
suojelua: Miten estää suomalaiseen historiaan liittyvien ajoneuvojen salakuljetus pois 
Suomesta? (Tästä on nyt useita esimerkkejä, jolloin merkittäviä suomalaisen, ei aino-
astaan ajoneuvohistorian, vaan valtiollisen tai kulttuurihistoriallisen taustan omaavia 
ajoneuvoja on viety maasta ilman Museoviraston maastavientilupaa, joka siis vaaditaan 
yli 50 vanhaa esineistöä koskien.) 

Lopuksi kysynkin: Onko turhaa perustaa rekisteri suomalaisen kulttuurihistorian omaa-
vista ajoneuvoista, jos toisaalta ei oteta mitään vastuuta arvokkaimpien ja houkuttelevim-
pien vientikohteiden valvonnasta ja suojelusta? Miksi meillä on olemassa laki (115/1999, 
”Laki kulttuuriomaisuuden maastaviennin ehkäisemiseksi”), jos ei sitä valvota? Toivon, 
että kokouksesta saadaan vastaus edes tähän! �

Riitta Kastemaa 
 päätoimittaja
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SAHK:N HALLITUS VUONNA 2014

TIMO KAUNONEN
puheenjohtaja. 

Kymen Automobiilikerhon jäsen.
Hallituksen yhdysmies 

Teknisessä valiokunnassa. 
Mobilian edustajiston jäsen. 

Puh. 041 431 0217.
timo.kaunonen@nic.fi 

ESKO HUTTUNEN
hallituksen jäsen.
Ylä-Savon Mobilistit ja 
Konepyöräilijät ry:n sihteeri. 
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eskohuttunen@suomi24.fi 

PENTTI KALLIONPÄÄ
hallituksen jäsen.
Hämeen Mobilistien puheenjohtaja 
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MARKKU KLEMOLA
varapuheenjohtaja. Suomen Harrasteajo-
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ANTTI POUSSA
hallituksen sihteeri ja jäsen.
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hallituksen jäsen. Parkanon Seudun 

Mobilistien varapuheenjohtaja ja 
Vetkun jäsen. Puh. 050 501 0080.

antti.poussa@fennosteel.com

SIMO PYYKKÖNEN
hallituksen jäsen.

Tampereen Seudun Mobilistien sekä 
Mobilia Säätiön hallituksen jäsen 

harrastejärjestöjen edustajana. 
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Tuure Hulmi
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SAHK:N PUHEENJOHTAJIEN PALAVERI
la 18.10.2014 Orimattilassa
Päijät-Hämeen Mobilistit ry:n kerhotilassa.
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan jäsenyhdistyksille.

SAHK:N SYYSKOKOUS 

la 29.11.2014.
Kokouspaikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

Mobilian uusi 
vs. museonjohtaja 
Taina Rantala esittäytyy:

AUTOSUKUPOLVI

Olen aloittanut kesäkuun 
alusta auto- ja tiemuseo 
Mobilian vs. museonjoh-
tajana. Uusi tehtävä lait-
toi minut miettimään myös 
henkilökohtaista suhdettani 
autoihin ja tiehistoriaan. Ta-
jusin, että olen ensimmäistä 
sukupolvea, jonka elämään 

on aina kuulunut auto. Isovanhemmillani ei ollut autoa eikä ajokorttia. 
Perheeni ensimmäistä autoa en muista. Äitini ammatin, terveyssisaren työn 

vuoksi meillä oli ollut mahdollisuus saada hankittua auto ennen kuin uu-
sien autojen tuonnin säännöstely vapautui vuonna 1962. Mielenkiinnolla 
odotan, löydänkö autosta tietoa Mobiliassa sijaitsevasta Hämeen piirin kan-
takortistosta. 

Museoalan koulutuksen saaneena ihmisten elämään liittyvät asiat ovat aina 
kiinnostaneet minua. Ihmisten mahdollisuus liikkua ja saada uusia vaikut-
teita on aina perustunut kulkuyhteyksien paranemiseen. Tällä hetkellä tieni 
kulkee Jämsästä Kangasalalle. Aiemmin työskentelin seudullisessa kehitysyh-
tiössä yrityspalvelupäällikkönä ja siksi on tullut tarkasteltua ihmisten elämää 
myös yrittäjyyden näkökulmasta.

Mobilian Autokylä pitää sisällään laaja-alaista yhteistyötä kunnan, yrittä-
jien ja järjestöjen kanssa. Yhdessä pystytään luomaan isompi kokonaisuus, 
laajempi palvelutarjonta, monipuolisempia tapahtumia ja sitä kautta alueen 
näkyvyys ja tunnettavuus paranevat. Moni ajoneuvoharrastajaryhmä on löy-
tänyt luontevan yhteistyökumppanin Mobiliasta, mistä olemme iloisia. Au-
tokylän kehittämistyötä jatketaan edelleen. 

Valtakunnallisena erikoismuseona tulee meidän huolehtia meille asete-
tuista tieliikennehistoriaan liittyvistä tehtävistä. Tätä tehtävää varten mei-
dän on huolehdittava museokokoelmista siten, että ne säilyvät myös tuleville 
sukupolville. Kokoelmiin tallennetaan myös arkipäivän ajoneuvoja, ei vain 
erikoisuuksia, jotta pystymme välittämään tietoa siitä, millainen Suomi oli 
esim. 70-luvulla. Esine ilman historiatietoja on hiukan vajavainen. Ajoneuvo-
harrastajajärjestöt tekevät omalta osaltaan tärkeätä työtä kunnostaessaan ja 
säilyttäessään vanhoja ajoneuvoja ja kerätessään niistä tärkeää historiatietoa. 

Mobilian tulevaisuus näyttää hyvältä. Syksyllä alkava laajennusosan raken-
taminen ja nykyisen näyttelytilan peruskorjaus parantavat museon yleisöpal-
veluita. Jo kesällä 2015 voimme toivottaa museokävijät tutustumaan uuteen 
näyttelyyn ja tiloihin. �

Yhteistyöterveisin 
Taina Rantala
vs. museonjohtaja, Mobilia


