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TEKSTI JUHA KIVIMÄKI
KUVAT ARI PARONEN JA JUHA KIVIMÄKI

PCCF:N oma ensimmäinen matka suuntautui Suomenlahden eteläpuolelle Viroon. Erikoista tälle matkalle oli, että matkaan lähdettiin ”jalkamiehinä ja -naisina” eli autot
oli jätetty kotiin. Matkaan innoituksemme
saimme Juha Vanelta, hän oli suorittanut
”maaston” tiedustelun jo kuluvan vuoden
helmikuussa yhdessä Ruotsin 356-klubin
kanssa.
Perinteisen laiva-aamiaisen jälkeen satamassa nousimme linja-autoon ja matkamme kohti Tartoa ja Urbans Garagea alkoi.
Hyvä, Parempi, Urbans Garage
Moni kakku kaunis, mutta silkoa sisältä.
Tässä tapauksessa tämän suomalaisen
sanonnan voi kääntää päälaelleen. Urbans
Garagen pihapiiri ei välttämättä antanut oikeaa kuvaa mitä tuleman piti. Pihassa lojui
joukko voisiko jopa sanoa auton raatoja ja
kaikenlaista rakennustavaraa.
Urban Eriksson oli rakentanut tutustumiskierroksemme hienosti esittelemällä
toimintaansa pala palalta toimipiste kerrallaan. Tämä olikin ainoa oikea tapa esitellä,
koska muuten muutama sydänkohtaus olisi
saattanut olla todellisuutta.
Aloitimme ns. päätallista, jossa oli Urbanin konttori ja muutama lähes valmis 356
sekä entisöintiä odottava 356, mahtui mukaan yksi harvinaisempi MB 300 SL, mutta
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URBANS GARAGE,
EESTILÄINEN
TEHDAS TUUPPAA
KLASSIKOITA
mitäpä se siitä sen enempää. Tässä osassa
toimipistettä viimeisteltiin autot valmiiksi.
Urban kertoi elävästi toiminnastaan ja sen
synnystä puhtaasta henkilökohtaisesta harrastuksesta nykyiseen mittakaavaan useamman kymmenen työntekijän entisöintipajaan maittavien tarjoilujen kera.
Kierroksemme jatkui metalliverstaan
kautta maalaamoon. Matkan varrella saimme kuulla uskomattomia tarinoita kaiken
maailman feikeistä, petoksista yms. mitä
356 autojen ympärillä ympäri maailmaa
tapahtuu.
Entisöinnin maailma avautui aivan uudelle tasolle ja samalla suorastaan kylmä hiki
otsalle miettiessä mitähän se oman auton

maalipinta tai pohja pitääkään sisällään.
Autoja tehtiin todella käsityönä, oli hieno
nähdä, kuinka silminnähden ylpeät vanhemmat peltisepät esittelivät kädentaitojaan. Aina ei ollut yhteistä kieltä, mutta
epäselväksi ei jäänyt se intohimo ja ammattitaito.
Maalaamossa näimme varoittavan esimerkin autosta, jota oli kitillä ”vähän korjattu” eli konepellille oli jätetty malliksi
hionnan jälkeen lähes 10 mm korkea ”kittitorni” osoittamaan aikaisemman tekijän
ammattitaidosta. Toinen auto oli tuotu
Urbanille vain viimeisteltäväksi, mutta kuinka ollakaan auto piti kokonaisuudessaan
tehdä uudestaan, siksi paljon oli oikaistu
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aikaisemmassa ”restauroinnissa”. Omistaja
oli maksanut autosta 250.000 euroa ja oli
seuraavana maanantaina tulossa katsomaan autoaan. Urban kertoi tarjoavansa
miehelle ensin tuolin ennen kuin kertoo ja
näyttää mikä tilanne hänen autonsa kohdalla on Rohkea mies tuo Urban. Yllättävää
myöskin oli, kun hän kertoi, että huonokuntoisen ”latolöydönkin” entisöinti voi
tulla halvemmaksi kuin huonosti entisöidyn
korjaaminen.
Maalaamossa saimme nähdä, miten autoja hiotaan ja kuinka niitä ”koemaalataan”
useaan otteeseen ja hiotaan, jotta saadaan
lopullinen pinta valmiiksi.
Jos olet vailla osia omaan klassikkoosi, oli
se sitten 356 tai 911, kannattaa kysyä Urbanilta, hänellä on oma todella laaja varaosaja tuotevarasto sekä laaja verkosto ympäri
maailmaan erilaisiin toimittajiin ja harrastajiin, jotka myyvät osiaan.
Jos haluat klassikkosi sen arvon mukaiseen kuntoon, ota yhteyttä Urbaniin. Siitä
se lähtee kohti upeaa klassikkoa.
Urbanin asiakkaat koostuvat intohimoisis-
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ta Porschen omistajista ympäri maailmaa.
Matka Urbanin jälkeen jatkui Tarton keskustaan hotelli Pallakseen. Muutaman
tunnin vapaan jälkeen suuntasimme Tarton
kaupungin vanhaan osaan ja vanhan vallihaudan sisään rakennettuun ravintolaan,
johon saapui myös Urban puolisonsa kanssa. Ruokailu tapahtui perinteisesti pitkän
kaavan mukaan. Iltahan ja yö siinä sitten
tuli ja muutaman paikallisen jälkeen unetkin
maittoivat.
Lauantai-aamuna suuntasimme Urbanin
järjestämälle tutustumiskäynnille yksityi-

seen museoon. Museon luokittelu johonkin tiettyyn kategoriaan on vaikeaa, koska
esillä oli autoista, veneisiin, polkupyöriin,
mopoihin, kodinkoneisiin, viineihin, täyttettyihin eläimiin ja vaikka mihin. Museo oli
kahden veljeksen intohimon tuotos. Tutustuimme niin neuvostoaikaisiin kulkuneuvoihin kuin Audeihin ja Mersuihin. Museoajoneuvojen määrä oli ällistyttävä, mutta
valitettavasti kokoelma on yksityinen eikä
se ole avoinna yleisölle.
Museon jälkeen alkoikin sitten kotimatka
kohti satamaa ja siitä lahden yli Helsinkiin.
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