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J
os kuitenkaan miehen nimi ei kuu-
losta tutulta, palataan hiukan ajassa
taakse päin 1990-luvun loppupuo-
lelle. Ei Tommikaan aloittanut Ferra-
rista, eikä ihan Skylinestäkään, vaik-
ka Nissanin rattiin ajokortin saatu-

aan pääsikin. Ensimmäinen auto oli nimittäin tavalli-
nen harmaa Sunny, jota viritettiin sleeperihengessä.
Takakonttiin tiensä löysi kuusi kymppituumaista Ca-
liberia, joten metakkaa autosta lähti melkoisesti.

Sitten tuli aika siirtyä siihen punaiseen italialai-
seen, Fiat Bravoon nimittäin. Autoon rakennettiin

esittelykelpoiset Pioneerin poppivehkeet näyttöineen
päivineen ja ulkokuorta koristeltiin muun muassa
Lesterin korisarjalla. Tommin nahkafetismi sai myös
alkunsa jo noihin aikoihin, Bravon penkit saivat mus-
tan nahkaverhouksen harmain skorpionibrodeerauk-
sin.

Talvikäyttöautoksi Tommi hankki, tai pikemmin-
kin peri ´90 Mazda 626:sen. Takakaaret vaativat hit-
sausta ja kaikenlaista pikkufiksiä ajokille piti muuten-
kin tehdä ennen käyttöönottoa. Lopulta päälle tuli
uusi violetti väri, alle 17” alut ja sisälle kaksiväristä
nahkaverhoilua sekä esittelykelpoista hifiasennusta.

Tuningin perusajatus ei 
ole kaukana muinaisten
alkemistien toiminnasta.
Alkemistit jalostivat epäjaloja
metalleja kullaksi, tuunarit taas
vaatimattoman näköisiä autoja
tyylikkäiksi katseenvangitsijoiksi. Niin teki
myös jälleen kerran Vantaalla asusteleva 
Tommi Kaukua, tällä kertaa Audi Aaneloselle.
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Siinä mielessä käsistä karannut projekti kuitenkin
onnistui mainiosti, että Tommi todella pystyi edel-
leen käyttämään Mazdaa talviautona.

PÄIVITYKSIÄ JA 
UUSIA KOHTEITA
Bravo sai toisessa päivityksessä koriinsa runsaasti
uusia muotoja ja pintaansa Abarth-keltaisen värin.
Hieno auto nähtiin GTi:n numeron 3/02 kannessa.

 Sanat Tomi Eronen
 Salamat Hannu Iso-Oja
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Suomeen. Yöllä matkaa taitettaessa Tommin puhe-
lin soi, kun perässä tullut Olkkosen Jani  ihmetteli,
että menipä se hirvi läheltä. Tommi itse ei ollut pi-
meässä otusta edes huomannut, mutta takana tul-
leiden mukaan on mahdollista, että hirven turpa-
karvat ovat kärynneet ohi suhahdettaessa.

Jo auton hakureissulta Tommi hankki alkupe-
räisten 16-tuumaisten tilalle sittemmin talvikäyt-
töön jätetyt 18” vanteet kitkarenkain. Suoraan Wei-
tecin tehtaalta haettiin nelisen senttiä pudottava
alustasarja, joka ruuvattiin alle saman tien.

Kun kotimaahan oltiin päästy, asennettiin Audiin
S4-etupuskuri ja helmat sekä maski. Mattamustalle
pohjalle laskettiin uusi violetti Lamboghinin värikar-
tasta löytynyt Blu Scuro -helmiäinen. Nyt Audi
näytti jo asialliselta, eikä Tommilla ollutkaan siinä
vaiheessa auton osalle sen suurempia suunnitel-
mia. 

-Nahkaverhoilun teettäminen oli tosin mielessä
jo viime syksynä, Tommi selvittää.  

Audi hoiti talviauton tehtävänsä mainiosti. Sit-
ten Tommi näki saksalaisessa Audi Scene -lehdes-
sä kuvan Pro Street Carstylingin reilusti levittävällä
korisarjalla varustetusta Aanelkusta, ja peli oli selvä
– sellainen sarja oli saatava. Kaveri yrittikin tilata
settiä suoraan tehtaalta, jolla ei kuitenkaan tuntunut
olevan intressejä lähettää osia Suomeen.

TALVIAUTOSTA 
NÄYTTELYVOITTAJAKSI
Joulukuussa Tommi sitten kävi itse noutamassa
korisarjan suoraan tehtaalta Saksasta ja heräteos-

toksena mukana Suomeen tulivat myös FK:n kro-
mipeilit. Samoihin aikoihin alkoi kiinnostaa myös
mahdollisuus katulailliseen ilmajousitukseen. Tom-
mi lähestyi Ajoneuvohallintokeskusta asian tiimoil-
ta saman tien. Toiminta AKE:ssa tuntui kaikin puo-
lin asialliselta, ja lupa ilmajousiin heltisi vielä viime
vuoden puolella. Vaatimukset ovat pääpiirteissään,
että osien on oltava tarkoitettu juuri kyseiseen au-
tomalliin, maavaran pitää olla matalimmassakin
asennossaan vähintään lakisääteinen 80 milliä ja
säätövara ei saa olla yli 51 millimetriä. Lisäksi yksi-
kään korin osa ei saa koskea maahan jousituksen
alimmassa asennossa.

Vuodenvaihteen tienoilla FTCA:sta kyseltiin, jos-
ko Tommi saisi Audin valmiiksi näytteille pääsiäisen
Tuning Car Show´hun ja mieshän lupautui urak-
kaan. Rakentamisaikataulu oli tiukka ja kaikki suun-
niteltiin huolellisesti valmiiksi ennen varsinaiseen
ruuvaamiseen ryhtymistä. Kaiuttimien ovikotelot ja
uudet ruskeat lattiamatot tehtiin etukäteen valmiik-
si, mutta suurimmat muutokset ”säästettiin” lähel-
le näyttelyä, jotta projekti pysyisi mahdollisimman
hyvin salassa ensiesittelyynsä saakka.

Tämän vuoden helmikuussa Tommi lähti taas
Saksaan etsimään autoja tyttöystävälleen ja tämän
isälle. Reissulla tuli taas hankittua Audiin uutta ko-
ristetta. Tällä kertaa matkaan tarttui alustavalosarja.
Seitsenväriset valot ovat tyylikäs lisä muutenkin
maukkaaseen kokonaisuuteen. Myös uudet
vanteet hankittiin samalta reissulta. Tällä ker-
taa valittiin tuumaa aiempaa suurempi
Porsche Turbo -tyyppinen kiiltäväreunuksi-

nen malli. Uuden korisarjan vuoksi – tai ansiosta –
vanteet ovat myös epätavallisen leveät tämäntyyp-
piseen autoon, edessä kun mittaa on 8,5 ja takana
peräti 9,5 tuumaa.

UUSI ALUSTA
Pääsiäinen lähestyi, luvat jousiin olivat olleet jo hy-
vän aikaa, mutta itse ilmajouset kompressoreineen
vielä puuttuivat. Tommi haluaakin kiittää tässä koh-
din erityisesti Sundströmin Kenneä, joka toi Ger-
man Air Ridesin jousisetin Tommille käydessään
Saksanmaalla maaliskuun puolivälissä. Itse ilma-
jousiin Tommi on varauksettoman tyytyväinen, nyt
auton saa aivan tonttiin ilman, että tarvitsisi pelätä
korotettuja suojateitä ja rotvallinreunoille nouse-
mista.

Varsinainen muutos nykyasuun alkoi vain pari
viikkoa ennen Tuning Car Show´ta. Kori toimitettiin
klaukkalalaisen A-S Autopinnan käsiteltäväksi, si-
sustan verhoili herkullisen kanelinvärisellä nahalla
Jarko Design. Recaron Speed-etupenkkeihin liittyy
sellainen hauska seikka, että ne tulivat Tommille
vaihtokaupassa Kärjen Tommilta, joka taas sai
Type-R:n jakkarat. Nuo samaiset Ärrän penkit ovat
nykyään tämän vuoden GTi:n kolmosnumeron kan-

nessa nähdyssä pinkissä Preludessa. Koje-
laudan ja oviverhoukset Tommi

maalasi itse penkkien uuteen
sävyyn sopivalla ruskealla,

ja asensi sisälle valmiiksi
tekemänsä uuden lat-

tiamaton.

Lopulta Tommi totesi Bravon valmiiksi ja myydä rä-
väytti auton pois. Tilalle Tommi rakensi tarkasti Fer-
rari 328:a jäljittelevän replican. Auto rakennettiin
maranellolaisten lailla keskimoottorisen Pontiac Fie-
ron pohjalle, ja jalostettiin myös sisältä aidon Ferra-
rin tasoiseksi.

-Tarkoitukseen sopiva aito ´85 GT-Fiero löytyi
Saksasta, lasikuituinen raakakori Tsekistä, muistelee
Tommi.

Bravon myynnin jälkeen Tommi ehti ajella hetken
prätkälläkin. Alla oli toistakymmenvuotias Suzuki
GSX-R750, josta kaveri muokkasi tuoreemman nä-
köisen uudehkon Honda CBR600:n katteilla. Lopuk-
si pärrä maalattiin mielenkiintoisella ”avaruusho-
pealla”, joka muutti sävyään hopeanhohtoisesta lä-
hes mustaan valaistuksen vaihdellessa. 

Viime vuoden heinäkuussa, prätkän myynnin jäl-
keen, alkoi Tommi sitten katsella itselleen uutta käyt-
töautoa Ferrari-replican oheen. Harkinnassa olivat
C-sarjan Mersu tai Audi A4, joista jälkimmäiseen lo-
pulta päädyttiin.

Asuntoautolla lähdettiin kavereitten kanssa Sak-
sanmaalle, ja reissaillessa mukaan tarttui 95-vuosi-
mallin Audi A4, nelivetoisena ja 2,8-litraisella veeku-
tosella varustettuna. 160 000 kilsaa ajettu auto oli
metallimusta ja hyvillä varusteilla, mutta lyhyesti sa-
nottuna kokonaisuutena epäsiisti. Maalipinta oli
täynnä syviä naarmuja ja sisältä vehje muistutti lä-
hinnä koirankoppia, mikä oli ahdistavaa koirille al-
lergiselle Tommille.

S4-ILMETTÄ JA 
LAMBORGHININ VÄRIÄ
Audin maallinen taival oli päättyä jo kotimatkalla

GTi-Tyttö 5/04 
SPEKSIT
Nimi: Laura Hämäläinen
Ikä: 19
Pituus: 167
Paino: 51
Kriittiset mitat: 87-65-89
Kotipaikka: Kuusankoski
Ammatti: Opiskelija
Suosikkiautot: Chrysler Neon 
ja Toyota Celica
Mikä kiinnostaa: Kuntosali, aerobic,
leffat, musiikki, tanssiminen ja 
matkustelu 
Mikä ärsyttää: Kateellisuus 

EEii  iihhaann  hheettii  uusskkooiissii,,  eettttää  ttäämmää  nnääkkyymmää  eeii  oollee  AAttllaannttiinn  ttooiisseellttaa  ppuuoolleenn..  
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Audi A4 2.8 V6 Quattro ´95Puskurin ritilöiden tekemisen kuidusta Tommi kertookin
olleen koko projektin työläin osuus. Säleiden piti olla suorat
ja tasaisin välein toisiinsa nähden, jotta lopputuloksesta saa-
tiin siisti. Säätämistä siis riitti. Homma olisi helpottunut huo-
mattavasti, jos työssä oltaisiin ”oikaistu” tukkimalla aukot.
Nyt ne kuitenkin päästävät ilman edelleen lävitseen, ja anta-
vat kromilistalla kuorrutettuna Tommin Audille California-
henkisen uniikin ilmeen. Itse kromilista on Saksasta tuotet-
tua teippikiinnitteistä aihiota, joka taipuu lämmitettynä rei-
lumminkin. Listan leikkaaminen hoituu tavallisilla saksilla.
Samalla materiaalilla koristeltiin myös maski yhtenäisen il-
meen saavuttamiseksi.

Ensiesittely Tuning Car Show´ssa toi Tommin Audille
GTi:n pressipalkinnon sekä valinnan näyttelyn TOP 10:iin.
Sen jälkeen tunnustusta on tullut sekä Radalle.com -päiviltä
että Xtreme Festivaleilta, jossa auto tuli myös valituksi kova-
tasoiseen TOP 10:een. Kesällä nähdään, miten auto noteera-
taan ulkomaisissa tapahtumissa, kun Tommi lähtee Euroo-
pan turneelle esittelemään suomalaista tuunausta. Kaikki
edellytykset menestymiseen sielläkin ovat olemassa, vaikkei
pelkästä suomalaisuudesta paljon irtopisteitä heltiäisikään
– siksi hieno on Tommin tuorein rakentelukohde, herkullisen
import-henkinen toteutus aiheesta Audi A4. ●

-Kojelaudan maalaus oli uskomattoman hankala homma, kun vuosien varrella
siihen upotettu silikoni tahtoi tulla aina vaan läpi, kertaa Tommi maalaamisen työ-
läyttä.

Äänentoiston Tommi rakensi asialliseksi useampien esittelyautojen rakentamisen
tuomalla rutiinilla. DVD:llä ja 6,5 tuuman kosketusnäytöllä varustettua Pioneerin AV-
järjestelmää ruokkii kaksi PRS-sarjan nimellisteholtaan 2x200-wattista vahvistinta.
Pääkaiuttimina on PRS-erillissarja, alapäästä huolehtii kaksi 12-tuumaista takakont-
tiin sijoitettua PRS-subia. Asennus on näyttävän tyylikäs ja siististi toteutettu, ja pi-
tää sisällään maalattujen pintojen lisäksi sopivasti kromia ja valoefektiä.

Tekniikalle ei lähdetty ainakaan tässä vaiheessa tekemään mitään – veekutos-Aa-
nelonen kun ei ole vakioautojen laiskimmasta päästä. Nollasta sataan vie autolla va-

kiokunnossa vain 7,5 sekuntia ja huippunopeutta kertyy päälle kahdensadankol-
menkympin, joten ihan rivakasta laitteesta on tehdaskunnossakin kyse.   

LEVEYTTÄ, MUOTOA JA TUNNUSTUSTA
A-S Autopinnassa asennettiin autoon Pro Streetin korisarja, joka pitää si-
sällään kokonaan uudet etulokasuojat, puskurit, helmat ja takaloka-
suojanlevikkeet. Setti levittää autoa lähes kymmenen senttiä puoleltaan,
joten rengaskokoa rajoittaa lähinnä mielikuvitus vaikka madallusta oli-
si reilumminkin. Meillä ennen näkemättömän korisarjan muotoiluun
Tommi oli muuten tyytyväinen, mutta etupuskurin verkotettavik-
si tarkoitetut aukot eivät istuneet silmään.  

-Hain autoon tarkoituksella amerikanlookkia, eivätkä verkot
puskurissa tulleet siksi kysymykseenkään, Tommi selvittää
ratkaisuaan.   

MOOTTORI 
 2.8 V6  rosteriputkisto

VOIMANSIIRTO 
 5-vaihteinen manuaali  neliveto

ALUSTA 
 German Air Ridesin ilmajouset 6 litran rosteritan-
killa ja neljällä magneettiventtiilillä

JARRUT 
 vakiolevyt joka nurkassa  ABS

VANTEET JA RENKAAT 
 Porsche Turbo Replica (8,5x19” ET 15 edessä;
9,5x19” ET 15 takana)  Continental ContiSportCon-
tact 235/35 –19 edessä, 275/30 takana

KORIMUUTOKSET 
 Prostreet Carstyling Conceptsin korisarja  etupus-
kurin aukkoihin tehty ritilät, joissa kromilistat  FK:n
peilit  Sonarin takavalot  In.Pron etuvalot  koko
auto maalattu Lamborghini Diablon Blu Scuro -hel-
miäisellä 

SISUSTUS 
 Recaron Speed -penkit  verhoiltu kanelinvärisellä
nahalla  kojeltaulu ja ovet maalattu  itse tehty rus-
kea lattiamatto

ICE 
 Pioneer AVH-P6500DVD -näyttö  Pioneer AVIC-
800DVD -navigointilaite  Pioneer PRS-X320 -päät-
teet  Pioneer TS-W12PRS -subbarit  Pioneer TS-
T3PRS / TS-M7PRS / UD-N2PRS -etupää

VARUSTEET
 sähkölasit  keskuslukitus  kattoluukku  ilmastointi
 lämmitettävät lukkopesät ja pesurinsuuttimet 
 hälytin neljällä ultraäänitunnistimella

KIITOKSET 
 erityiskiitokset vanhemmille sekä Simpulle ja Junnul-
le  Tomi Laitila / Pioneer  AS-autopinta  Jarko
Design / sisusta  Tuningstore / tarrat, G.A.S. /
alusta  Pro-street / korisarja  erityiskiitos Stock-
mann Vantaa / Asko Sassi,  Antti Salin, Jussi Ihatsu
 kaikille muille projektissa mukana olleille, joita tässä
ei vielä mainittu

LINKIT
 www.pro-street-online.de
 www.bavaria-tuning.de
 www.tuningstore.com
 www.pioneer.fi

KUKA KUSKAA
Tommi Kaukua 
Ikä: 26
Ammatti: Opiskelija

Hifien asennusjälki on näyttävää ja siistiä joka puolella.

Kanelinvärinen sisustus
on uskomattoman upea.
Muutos alkuperäiseen
tummanpuhuvaan ilmee-
seen on vaikuttava.


