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SAAVUTUKSIA EDELTÄÄ 
UURASTUS JA ASIOIHIN PANEUTUMINEN

Edellisen lauseen osoittaa todeksi myös 8.2.2014 lauantai-iltana 41. Talwiajojen yhtey-
dessä julkaistu Talwiajojen 40-vuotishistoriikki, tarina siitä, miten Keski-Suomen Mo-
bilistien sitkeästi ylläpitämä Talwiajo-traditio sai alkunsa ja mitä kaikkea on matkan 
varrella tapahtunut. Ensiksikin on todella hämmästyttävää, että jo yli 40 vuoden ajan 
kerhosta on löytynyt tarpeeksi harrastajia, joiden mielestä on ollut mielekästä tehdä 
työtä, vieläpä ilmaiseksi, näin vaativan projektin eteen vuosi vuoden jälkeen. Se on var-
masti merkinnyt kerholle ja ennen kaikkea sen hetkisille projektin vetäjille ponnistusta, 
mutta uskoisin, että se on ollut myös kerhon sisäistä yhtenäisyyttä luovaa toimintaa.

On kuitenkin aivan eri asia ja itsessään iso ”rykäisy” ryhtyä kerhona toimittamaan 
tapahtuman 40 vuodesta kirjaa. Se, että näin on kuitenkin päätetty kerhossa tehdä, var-
maankin tiedostaen sekä ajalliset ym. muut rajoitteet sekä jonkinlaisen taloudellisen ris-
kinkin, on hatun noston arvoinen paikka. Myöskään katto-organisaation puolesta kat-
sottuna ei ole vähäistä, että Keski-Suomen kerho on itsenäisesti ja aktiivisesti kerännyt 
kerhon keskeisimmistä toiminnoista ja henkilöistä talteen tietoa useammalta vuosikym-
meneltä. Ilman tällaista systemaattista kokoomatyötä kerhojen toimintojen kohokohdat 
jäävät hiipuvien muistojen varaan. 

Hienointa kirjassa on juuri se anti, mitä on saatu esille haastattelemalla keskeisiä 
keskisuomalaisia mobilisteja, joiden nimet liittyvät oleellisesti Talwiajojen yhteyteen: 
Kekko, Asunta, Höylä, Talvio, Piispanen ja (tietenkin) Järvenpää. Muitakin on, mutta 
nämä nimet iskostuivat päähäni heti omalla ensimmäisellä reissulla Talwiajoihin vuon-
na 1978, vaikka en kyseisiä henkilöitä edes tavannut. Ja tämä koskee yhtä lailla herrojen 
puolisoita, sillä käsittääkseni Talwiajojen henkeen on kuulunut vaimojen ja perheiden 
panos. Ilmeisesti suuri osa kirjan kuvapuolesta olisi jäänyt puuttumaan ilman vaimojen 
keräämiä valokuvakansioita!

Ainoan poikkipuolinen sanani liittyy siihen, mihin suurin osa isoista projekteista kom-
pastuu: liian lyhyt aika kerätä tietoja, tarkistaa niitä ja tehdä kokonaisuudesta täsmäl-
linen paketti. Työmäärää on vaikea arvioida suunnitteluvaiheessa ja lopussa tulee vain 
hillitön kiire kasata kaikki samojen kansien alle ja saada se painoon. Ehkä jopa ”taiste-
luväsymys” iskee päälle. Suurinta osaa lukijoista pisteiden ja pilkkujen puuttumiset eivät 
hetkauta minnekään, mutta erinäisissä ajoneuvoja ja henkilöitä koskevissa yksityiskoh-
dissa olisi toivonut tarkkuutta, koska se olisi ollut mahdollista ilman suurempaa vaivaa. 
Käsittääkseni tarkkuus ja oikeellisuus ovat historiankirjoituksen yksi kulmakiviä. Katso 
oikaisu suvulta 35.

Muutoin voi onnitella hienosta saavutuksesta, jolla on tehty suomalaisen autoharras-
tuksen historiaa näkyvämmäksi! �
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Esson Baarin kantapöydän näkemys 70-luvulla: jos jossain on valmistettu 
viiden auton sarja, niistä ainakin yksi on tuotu Suomeen! Lähes totta vai 
tarua? Maamme merkkikanta on ollut todella kattava, erikoisvahvuutena 
itäblokin autot. Idän kauppaa vauhditettiin valtiovallan toimin autotuontia 
tukemalla. Lähes kaikki itäiset merkit ja mallit olivat tuttuja, tänään keräi-
lyharvinaisuuksia. Omat merkit: Sisu, Vanaja, Saab, Talbot, Teijo, Tunturi, 
Solifer, Viima, Ajokki, Valmet jne. Myös omat kansalliset koettelemukset, 
sotavuosien, häkäpönttöjen, veronkiertopakujen aika. Onko Suomen tielii-
kenteen historian, kansallisen käyttöperinteen ja erikoisuuksien tallentami-
nen kulttuuritoimintaa? Kansallinen laki kulttuuriesineiden maasta vien-
nistä on säädetty kulttuuriperinteen suojelemiseksi. Laki 115/1999, löytyy 
Google-haulla. Laki määrittää yli 50 vuotta vanhat ajoneuvot suojelukoh-
teiksi, joiden maasta vientiin tarvitaan vientilupa.

MOBILIA PÄIVÄN ”KUUMA PERUNA”  –  PERINNEAJONEUVOREKISTERI

Aluksi pikkupätkä lähihistoriaa: Keväällä 2005 Päivölä Opistolla kokoontui 
täysi sali SAHK:n ja VMPK:n museoajoneuvotarkastajia. Päivän aikana luo-
tiin yhteinen näkemys käsitteestä konservoitu ajoneuvo. Päivän alustuksena 
oli myös katsaus Perinnelaivarekisterin perustamiseen, mikä tapahtui vuon-
na 1993. Jo silloin esitettiin kysymys, miksi vain alukset ovat museotoimen 
erikoissuojelussa? Miksi vastaavaa suojelua ei ole kohdistettu tieliikennehis-
torian tallentamiseen? Verrattain nopeasti kokoontumisen jälkeen oltiin yh-
teydessä Mobilian johtoon. Yhteistyön seurauksena aloitettiin konservoin-
tiseminaarien suunnittelu ja toteutus. Nyt tieliikennelaki tuntee entistetyn 
tai alkuperäisen ajoneuvon rinnalla käsitteen asianmukaisesti konservoitu 
ajoneuvo. Yhteistyössä aloitettiin myös Perinnelaivarekisteriä vastaavan tie-
liikennehistorian tallennussuunnittelu. 2008 Mobilia esitti OPM:lle Mart-
ti Piltzin laatiman suunnitelman Perinneajoneuvorekisterin perustamises-
ta: ”Kartoittaa ja luetteloida Suomen tieliikenteen perinnettä ja kehitystä 
ilmentävät ajoneuvot”. Tammikuussa 2014 ollaan edelleen tuossa vuoden 
2008 lähtötilanteessa. SAHK on 2010-luvulla toistuvasti tarjonnut OPM:lle 
”talkoohengessä” järjestötyönä suoritettavaa, vielä maassa olevan, tieliiken-
teen kehityksen ilmentävän ajoneuvokaluston kartoitus- ja luettelointityötä. 

TÄSSÄ TILANNE TÄNÄÄN;  ENTÄ HUOMENNA?

Mobilia päivän alustukset eivät selkeästi tuoneet esille, kuinka lain 115/ 
1999 säätäjän tavoitteet toteutetaan. Kenelle kuuluu lain viranomaisvalvon-
ta? Voiko laki olla vain ohjeellinen? Avoimien rajojen aikana maasta pois-
tuu merkittäviä kulttuuriarvoja sisältävää kalustoa autohistoriaa arvostaviin 
maihin. Katso Veli Tirkkosen pääkirjoitus joulukuun Retro-lehdessä. 

Avoimista kysymyksistä huolimatta tulevaisuus näyttää hyvältä. Suomi on 
Unescon maailmanperintökomitean uusin jäsenmaa. Unescon jäsenyys vel-
voittaa noudattamaan kansanvälisiä sopimuksia, joista yksi koskee kulttuu-
riesineiden maastavientiä. �
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