Alfa Romeo -legendan
110 vuotta

Tämä on lyhyt kertomus maineikkaan ja
legendaarisen automerkin historiasta, voitoista, vaikeuksista ja päähenkilöistä. Tarina on enemmänkin kerronnallinen kuin
kronologinen luettelonomainen historiikki. Tässä kerrottu on vain pieni hipaisu Alfa
Romeon historiaan, josta on kirjoitettu tuhansia sivuja. Jotkut asiat, kuten valmistusmäärät, on kerrottu eri lähteissä hieman eri
tavalla. Olen pyrkinyt pitäytymään tehtaan
tai sitä lähellä olleiden asiantuntijoiden
julkaisuihin.

Esivaihe
Tekniikan kehityksen myötä 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina oli
useissa maissa syntynyt erilaisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen kehitelmiä
ja valmistusta. Yksi niistä oli ranskalainen
Darracq & Co, joka vuonna 1906 perusti
Roomassa yhtiön Società Anonima Italiana Automobili Darracq, jonka pääkonttori
oli Napolissa. Erinäisten vaikeuksien vuoksi
tehtiin kuitenkin pian päätös siirtää toiminta Milanoon.
Vuonna 1907 esitettiin suunnitelma
tuotantolaitoksen perustamisesta Milanon Portelloon, jossa osoitteessa Strada
al Portello 95 alkoi vuonna 1908 Dar-

Darracq 8HP Two Seater 1901.
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racqin automallien kokoonpano. Portello oli silloin Milanon ”periferiassa” varsinaisen kaupungin ulkopuolella keskustasta luoteeseen lähellä nykyistä Rho´n
messualuetta.
Darracq ei kuitenkaan menestynyt
Italiassa, koska autot eivät kestäneet
Italian huonokuntoisilla teillä ja kun italialaiset tunsivat epäluuloa ulkomaista
autonvalmistajaa ja merkkiä kohtaan.
Tästä ja asiakkaiden lähes täydellisestä
kiinnostuksen puutteesta johtuen Dar-

Portello, vanha tehdas. Kuva: Centro
Documentazione Storica Alfa Romeo

racq Italiassa myytyään vuosina 1908 ja
1909 vain 61 autoa ajautui jo vuonna
1909 suoritustilaan ja joutui lopettamaan toimintansa.

ALFAn synty
Lombardialaiset liikemiehet päättivät jatkaa autojen tuotantoa entisellä
Darracq´in Portellon tehtaalla ja perus-

Perustamiskirja - Atto Costitutivo 1910,
viisi sivua. Kuva: Centro Documentazione
Storica Alfa Romeo

tivat sitä varten yhtiön nimellä Anonima
Lombarda Fabbrica Automobili eli ALFA.
Uusi yhtiö perustettiin 24.6.1910 klo
14:00 alkaen Cavaliere (ritari) Alberto
Casalbore´n toimistossa osoitteessa Via tre
Alberghi No 1, Milano. Siitä alkoi ALFA:n
ja myöhemmin Alfa-Romeon tarina. Perustamiskokouksessa 14 osakasta, joiden
nimet on luetteloitu perustamiskirjassa,
merkitsivät yhtiön osakkeita yhteensä 38
538 kappaletta. Osakepääoma oli kolme
miljoonaa liiraa.
Tehtaan ensimmäinen teknillinen johtaja oli Giuseppe Merosi, jonka johdolla valmistettiin aluksi tyyppejä 24HP ja
20-30HP.

24HP:n suunnittelu oli aloitettu jo vuoden 1909 puolella. (Merkintä HP tulee
vuonna 1910 Italiassa voimaan tulleesta
moottorikäyttöisten ajoneuvojen veroluokkia eli moottoreiden verotettavia hevosvoimia koskevasta laista. Veroluokkia
oli aluksi neljä; 6 HP, 12 HP, 16 HP ja 24 HP.)
Merosi oli koulutukseltaan geometra
(maanmittari, rakennusmestari). Niihin aikoihin ajoneuvojen tuotanto oli konepajamaista käsityötä. Kyseessä oli ALFA-yhtiön
oma autotuotanto, eikä jonkun ulkomaisen
autonvalmistajan kulkuneuvon kokoonpano. Ensimmäisenä vuonna saatiin aikaan 10
ALFAa. Vuonna 1913 tehdas valmisti n. 200
auton alustaa ja työllisti n. 300 työntekijää.

ALFA sai pian maineen luotettavana ja mekaniikaltaan vankkana ja kestävänä autona.
ALFA ja Alfa Romeo on alusta saakka
ja aina ollut rohkea teknillisen kehityksen
tuomien mahdollisuuksien toteuttaja.
Esimerkkinä on ALFA Grand Prix vuodelta 1914. Auto suunniteltiin vuoden 1913
syksyllä seuraavan vuoden kansainvälistä
kilpailusarjaa varten. Sen 4-sylinterisessä
moottorissa oli ns. läpihengittävä sylinterikansi (imu- ja pakoventtiilit sylinterikannen eri puolilla), jossa oli kaksi kaasuttajaa
ja kaksi ketjukäyttöistä sylinterikannen
yläpuolista nokka-akselia, neljä venttiiliä
per sylinteri, magneettosytytys ja kaksi
sytytystulppaa (Twin spark) per sylinteri.
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Giuseppe Merosi ja ALFA 24 HP. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

Giuseppe Merosi ja moottori. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo
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Alfa Romeon logon symbolit ja
muut tunnukset
ALFAn perustajat halusivat yhtiön logoon
vanhat ja perinteiset Milanoon, Lombardian maakuntaan ja Viscontin sukuun liittyvät tunnusmerkit eli symbolit.
ALFAn ja 1919 lähtien Alfa-Romeon
merkin vasemmalla puolella on Milanon
kaupungin vaakuna; punainen risti vakoisella pohjalla ja oikealla puolella saraseeniä
nielevä vihreä käärme. (Saraseenit olivat
alkuaan Jemenissä asunut kansa, jonka nimeä alettiin keskiajalla käyttää arabialaisista ja islaminuskoisista yleensä.)
Nämä tunnukset juontavat alkunsa
ristiretkien ajoilta, jolloin Viscontin suku
varusti joukkoja pyhään sotaan. Kristityt sotilaat käyttivät haarniskan päällä
vaaleaa kaapua, jossa oli punainen risti.
1200-luvulla Viscontin suku nousi hallitsemaan Milanoa. Vuonna 1277 Matteo
Visconti voitti Milanon herruuden ja Viscontit ottivat vaakunaansa Langobardien
perintönä vihreän saraseeniä nielevän
käärmeen.
(Langobrdit tai Longobardit olivat germaaninen kansa, joka 300–400-luvuilla
muutti nykyisen Etelä-Saksan ja Itävallan
alueelle ja edelleen 500-luvulla Italiaan
valloittaen myös saaret.)

ALFA 15 HP 1911.

Grand Prix 1914 moottori.

Moottorin hienostunutta tekniikkaa
käytetään eri valmistajien moottoreissa
vielä nykyäänkin. Moottori kehitti 102
hv ja antoi autolle 150 km/h nopeuden. Auton paino oli 1 050 kg. Se oli

aikanaan tekniikaltaan erittäin edistyksellinen 2-paikkainen urheiluauto. Valitettavasti I maailmansota mitätöi suunnitellun kilpailusarjan ja tämän ALFAn
mahdollisuudet.

Viscontin käärme rakennuksen seinällä Milanon
Duomon vieressä
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ALFAn ja Alfa Romeon merkki kehittyi
ja muuttui seuraavasti:
1910 edellä kuvatut symbolit, ylhäällä
kirjaimet ALFA, sivuilla Savoian kuningassuvun solmut (i nodi di Sabaudi) ja alhaalla
MILANO.
1919 Nicola Romeon tultua yrityksen
omistajaksi ja autotuotannon sodan jälkeen taas alettua lisättiin sukunimi Romeo
väliviivalla.
1925 ensimmäisen maailmanmestaruuden ansiosta lisättiin merkin ympärille
hopeinen laakeriseppele (Alfa-Romeo P2,
Brilli Peri).
1940-luvun sotavuosina oli käytössä
myös merkki, jossa kirjaimet ja kuviot olivat kirkasta metallia ja pohja verenpunainen. Ulkokehällä oli hopeanvärinen laakeriseppele. Merkin halkaisija oli jopa 10 cm.
1946 Italia muuttui kuningaskunnasta
tasavallaksi ja Savoian solmut häivytettiin
lainehtiviksi viivoiksi.
1950 merkkiin palautettiin aikaisemmat värit.
1971 poistettiin ylhäältä väliviiva ja sivuilta kuningashuoneen solmujen jäänteet
sekä alhaalta MILANO, kun Alfa Romeoita
(Alfasud, sud=etelä) alettiin valmistaa myös
Napolin lähellä Pomigliano d´Arco´ssa.
1982 merkkiä pelkistettiin poistamalla
ulkokehältä hopeinen laakeriseppele.
2015 pelkistäminen ja nykyaikaistaminen jatkui. Risti- ja käärmesymbolien
taustalta poistettiin värit ja tilalle tuli tiheäkuvioinen kirkas metalli. Käärmeen
kruunun punainen ja kulta sekä saraseenin
punainen muuttuivat kirkkaan metallin värisiksi. Eri osien rajaukset kultaisella viivalla
vaihtuivat metalliksi. Pystyviiva keskellä
poistui ja käärmeen kruunun viisi sakaraa supistuivat kolmeen pieneen palloon.
Tummansinisellä kehällä kirjaimet Alfa
Romeo muuttuivat valkoisesta metalliksi.
Tästä merkistä tehtiin myös versio, jossa
on vain mustaa ja metallia.
Vihreä neliapila (il quadrifoglio verde)
tuli 1920-luvulla käyttöön Alfa Romeon
kilpailukalustossa onnea tuottavana symbolina. Neliapila on ollut jo vuoden 1923
Mugellon ja Targa Florion kilpailuissa ja
seuraavana vuonna P2:ssa. Sitä on myöhemmin käytetty myös osoittamaan, että
kyseessä on mallisarjan huippuversio QV.
Vuonna 1920 Alfa Romeolle tuli
22-vuotias ajajalupaus Enzo Ferrari (synt.
18.2.1898 Modenassa), joka oli kilpaillut
C.M.N.- ja Isotta Fraschini -talleissa. Hänen
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Logot 1910-1945.

Logot 1950-2015.

Logo 2015.

Musta logo metallista.

Nicola Romeon aika

Il Quadrifoglio.

Baraccan hevonen.

ensimmäinen kilpailunsa Alfa Romeolla
oli 1920 Targa Florio Sisiliassa, jossa hän
mekaanikkonsa Michele Conti´n kanssa
ajoi menestyksekkäästi toiseksi AR 20-40
HP:llä. Tämän jälkeen hän ei enää ollut vain
”lupaus”. Ferrari voitti mekaanikkonsa Giulio Ramponi´n kanssa 17.6.1923 Circuito
del Savio´n kilpailun.
Viikonlopun aikana Ferrari tutustui lentäjäsankari kreivi Francesco Baraccan vanhempiin. Baracca käytti lentokoneissaan
tunnuksena takajaloilleen noussutta mustaa hevosta. Vierailun aikana Francescon
äiti kreivitär Paolina Baracca sanoi: ”Ferrari,
laittakaa autoihinne poikani hevonen. Se
tuo teille onnea.”
Sittemmin Enzo Ferrarin johtaman Scuderia Ferrarin Alfa Romeoissa käytettiin hevostunnusta, joka on rohkeuden ja pelottomuuden symboli. RIAR:n kevätkokouksessa
29.4.2018 kuvasin Baraccan museossa alkuperäisen puuhun veistetyn hevoskuvion.

Uuden ALFA-yhtiön toiminta ei kuitenkaan
ollut kannattavaa ja kävi mahdottomaksi jatkuvasti lisääntyvien pankkiluottojen
takia. Yhtiö ajautui jo vuonna 1914 taloudelliseen kriisiin. Tämän vuoksi ALFA:n
pääosakas Banca di Sconto luovutti joulukuussa 1915 yhtiön hallinnan ja osakeenemmistön napolilaiselle teollisuusyrittäjä Nicola Romeolle, joka siis sai yrityksessä määräysvallan. Vuonna 1918 koko
osakekanta siirtyi hänelle ja yhtiön nimeksi
tuli Anonima Lombarda Fabbrica Automobili Romeo. Nicola Romeo oli syntynyt
28.4.1876 Sant´Antimossa (Napoli). Hänellä
oli insinöörin koulutus ja useita konepajoja
ja mekaanisia laitteita valmistavia yrityksiä
Napolissa, Roomassa ja Saronnossa.
Ensimmäisen maailmansodan alettua
28.7.1914 oli autojen tuotanto keskeytynyt, kun tehdas valjastettiin valmistamaan
Italian armeijalle sekalaisia tarvikkeita
kuten lentokoneiden moottoreita, moottorikäyttöisiä kompressoreita ja liikkuvaa
rautatiekalustoa.
Vuonna 1916 työntekijöitä oli noin
2 500. Yli neljä vuotta jatkunut sota päättyi
11.11.1918, jolloin tuli mahdolliseksi jatkaa
autojen valmistusta. Heti sodan päätyttyä
Alfa Romeolla jatkettiin kilpailutoimintaa.
Vuodesta 1919 lähtien Portellon tehtaalla
valmistetut autot kantoivat nimeä AlfaRomeo Milano.
Mieleenpainuva Romeon sukuun liittyvä asia tapahtui Registro Internazionale Alfa Romeo 6C 2500:n kokouksessa
sunnuntaina 7.5.2006 Villa Romeossa

Nicola Romeo. Kuva: Centro Documentazione Storica
Alfa Romeo

Magregliossa, kun silloin vielä elossa olleet lähes 100-vuotiaat Nicola Romeon
tyttäret Irene ja Piera ison alfistijoukon
ympäröiminä yhdessä vetivät Italian lipun isänsä nimeä kantavan marmorista
tehdyn katukilven päältä, kun katu juhlallisin menoin puheiden ja orkesteriesitysten kera nimettiin Via Nicola Romeo´ksi.
Hetki oli liikuttava.
Merkittävä ajanjakso päättyi, kun tyttäret muutaman vuoden kuluttua siirtyivät
”taivaalliseen alfisti-joukkoon”.

ALFA 24 HP Avio lentokonemoottori.
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Nicola Romeo omiensa kanssa. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

Via Nicola Romeo´n avajaiset.
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Vittorio Janon aika
Hän sai heti henkilökohtaisesti Nicola Romeolta tehtäväksi suunnitella GP-auton
tähän tapaan: ”Kuulkaa, minä en vaadi,
että teette auton, joka voittaa kaikki, mutta
haluaisin sen tekevän hyvän vaikutelman ja
luovan käyntikortin tälle tehtaalle ja myöhemmin, kun sillä on nimi, teemme auton.”
Auto sai nimekseen GP Tipo P2 ja sillä Alfa
Romeo voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa 1925. Moottori oli 8-sylinterinen rivimoottori, tilavuus 1987 cm3, teho
140 hv. Sitä valmistettiin kuusi kappaletta.
Autoa kehitettiin edelleen. Vuonna
1930 P2:n samankokoinen moottori kehitti
175 hv ja niitä valmistui kolme kpl.
Insinööri Janon kaudella 1920-1930
-luvuilla valmistettiin suorilla 6- ja 8-sylinterisillä moottoreilla varustettuja autoja,
jotka olivat kalliita valmistaa ja ostaa. Ne
edustivat sen ajan hienostuneinta autonvalmistusta tekniikassa, nopeudessa ja kauneudessa. Ne eivät olleet tavallisen kansan
autoja ja valmistusmäärät olivat pieniä. Tällaisia olivat esim. 6C 1750 Super Sport, 8C
2300 ja huippuna 8C 2900 B, jota Touringin
korilla valmistettiin 10 kpl.
Vuosina 1921–27 valmistettiin hienostuneita 6-sylinterisiä malleja R.L. Normale,
Sport, Super Sport ja Turismo yhteensä
2 361 kpl. 4-sylinterisiä RM-tyyppejä Nor-

Alfa Romeo P2 1924.

Vittorio Jano. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

male ja Sport valmistettiin vuosina 1923–
1926 yhteensä 538 kpl. 1920-lukua edustaa
tässä saksalaisen harrastajan Argentiinasta
löytämä Alfa Romeo RM vuodelta 1924.
Alfa Romeo Paris on Janon kauden erikoisuus. Verotussyistä 1930-luvun alussa noin
100 kpl Alfa Romeoita koottiin Ranskassa
sikäläisille markkinoille Italiasta tuoduista
osista ja merkkiin laitettiin Milanon tilalle
Paris. Ne olivat tyyppiä 6C 1750. Autossa on
myös joitakin ranskalaisia osia. Kesäkuussa
2006 RIAR:n kokoukseen Sisiliassa osallistuneet kolme vanhinta Alfa Romeota vuosilta
1929, 1931 ja 1932 tuotiin Englannista. Sir
John Venables-Llewelyn´in Alfa Romeo oli
tyyppiä 6C 1750 GS Paris. Toinen yksilö löytyy Kaliforniasta.
Loistava esimerkki 1930-luvun tuotannosta on ystäväni Francesco Bonfantin
isältään perimä 6C 2300 B Mille Miglia
1938. Se on upea Touringin luomus, joka
edustaa autonvalmistuksessa käännekohtaa tyylissä ja suorituskyvyssä. Alumiiniset
koripaneelit on muotoiltu käsin muottien
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6C 1750 Gran Sport.

6C 2300 B.

8C 2900 B Lungo.

Alfa Romeo RM 1924.
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Alfa Romeo Paris -logo.

AR Paris 6C 1750.

päällä eli kori on Superleggera. Alusta on
hitsattu ristikkoon ruostumattomista teräsputkista. Rakenne on tukeva, mutta
kevyt ja vapauttaa suunnittelijan toteuttamaan vaikeita ja monimutkaisia ratkaisuja. Touring on täydellisesti hyödyntänyt
tämän mahdollisuuden. Francescon 6C
2300 on usein nähty kokouksissa.
Autotuotannon elpyminen ja kehittyminen oli kuitenkin pitkäaikainen prosessi.
Sitä vaikeuttivat ja hidastivat työväenliikkeen häirintä, fasismin nousu ja USA:sta
1929 alkanut maailmanlaajuinen lama ja
pörssiromahdus, josta talous elpyi entiselle tasolle vasta II maailmansodan jälkeen.
Merkittäviä asioita 1930-luvulla olivat 1923
yhtiön teknilliseksi johtajaksi Giuseppe
Merosin jälkeen tulleen insinööri Vittorio Janon 15 vuotta kestänyt kausi ja Alfa
Romeolle mainetta tuonut loistava kilpailumenestys. Merkittävä ajanjakso päättyi,
kun Nicola Romeo kuoli 62-vuotiaana
15.8.1938 Villa Romeossa Magregliossa.

Pierugo (Ugo) Gobbato
Vuonna 1933 Ugo Gobbato oli IRI:n (IRI =
Istituto per la Ricostruzione Industriale –
Italian teollisuuden jälleenrakennusorganisaatio) toimesta määrätty Alfa Romeon
johtoon ratkaisemaan yhtiön katastrofaalinen taloudellinen tilanne. Hän onnistuikin uudistamaan Alfa Romeon yhdeksi sen
ajan nykyaikaisimmista autonvalmistajista.
Valitettavasti 1939 alkanut sota tehtaan
pommituksineen 1940-luvulla tuhosi hänen saavutuksensa. Vuonna 1945 Gobbato
murhattiin mystisesti, kun hän oli tulossa
työpaikalleen. Tekijää tai tekijöitä ei koskaan saatu selville.

Uutta verta ja yritystä uuden
sodan kynnyksellä
Vuoden 1937 lopulla päättyi Vittorio Janon
menestykäs ura suunnitteluosaston vetäjänä, kun hän 46-vuotiaana poistui Alfa Romeolta. Häntä seurasi Gioacchino Colombo, joka oli ollut Janon ”oikea käsi”. Hänet
kuitenkin pestattiin pian Ferrarille Maranelloon, jossa hänen projektinsa olivat yksipaikkaiset kilpailuversiot 158, 308, 312 ja 316.
Colombo palasi Alfa Romeolle 1939, mutta
meni sodan lopulla takaisin Maranelloon,
jossa hän työskenteli vuoteen 1951 saakka.
Yhtiön johdossa tapahtui 1938 muutoksia, joiden vaikutus ulottui aina 1970-luvulle saakka. Orazio Satta Puliga tuli tekniseksi
johtajaksi ja syntyi Alfa Romeon kilpatalli
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Francesco Bonfantin 6C 2300.

Alfa Corse mikä muutti suhteita Alfa Ro- tetyt 6-sylinteriset moottorit perustuivat
GM:n Australialaisen Holden-tehtaan
meon ja Scuderia Ferrarin välillä.
Teknilliseksi suunnittelijaksi tuli 1.1.1939 V6-moottoreihin.
Fiatilla työuransa aloittanut Giuseppe Busso. Hän seurasi Colomboa Maranelloon Portellon tehtaan loppuvaiheet
Ferrarille heinäkuun alussa 1946 ja työs- Alfa Romeon Portellon tehdas oli liittoutukenteli siellä 18 kuukautta palaten takaisin neiden armeijalle strateginen kohde, joka
Alfa Romeolle 7.1.1948. Hän jatkoi Puligan piti tuhota, koska se valmisti sotatarvikaisaparina koko työuransa eläkkeelle siir- keita akselivaltioihin (Saksa, Italia, Japani)
tymiseen saakka 18.7.1977. Pienlentoko- kuuluneen Italian armeijalle. Kasvaneen
neella lentämistä harrastanut Busso kuoli pommitusten uhan ja väistämättömän tutammikuussa 2006. Hän jää usein vuosi- hon välttämiseksi tehtaan suunnittelu- ja
kymmenten 1940–60 muiden teknillisten testausorganisaatio Portellossa suljettiin
suunnittelijoiden Orazio Satta Puliga, Wil- 10.12.1942. Osasto muutti evakkoon Lago
fredo Richard, Gioachino Colombo, Gian Maggioren lounaispuolelle Orta-järven
Paolo Garcea varjoon.
rannalle hotelli Belvedereen (23 km StreSuomalaiset alfistit tuntevat Giuseppe sasta, rakennusta ei enää ole), missä työtä
Busson työuransa lopulla suunnittele- jatkettiin 1943 tammikuun alussa. Paikka
man 6-sylinterisen ns. ”Busso”-mootto- oli syrjäinen ja Belvederestä (kuten nimikin
rin, joka vuonna 1979
tuli ensin tyyppiin Alfa
6 2,5-litraisena kuudella
Dell´Orto-kaasuttimella
ja 1983 6-sylinterisinä
2,0- ja 2,5-litraisina Bosch
L-Jetronic -suorasuihkutuksella. GTV6 ja Alfa 90
saivat 2,5-litraisen kuutosen Bosch L-jetronic´illa.
Busson V6-moottoreita esiintyi myöhemmin
(4-sylinteristen moottorien rinnalla) 2,0-, 2,5-,
3,0- ja 3,2-litraisina myös
tyypeissä Alfa 75, 164,
SZ/RZ, 155, 916-sarjan
GTV ja Spider, 156, 166,
147GTA ja GT. Sarjan
939 tyypeissä 159 Berlina, Brera ja Spider käy- Giuseppe Busson suunnittelema V6-moottori.

AR-sähköliesi (Alfa Blue Team).

kertoo) oli loistava näkymä järvelle ja San
Giulio -saarelle.
Toisen maailmansodan aikana 1940-luvulla Alfa Romeon Portellon tehdas joutui
useita kertoja liittoutuneiden armeijan ankarien pommitusten kohteeksi. Esim. 14.
helmikuuta ja 13. elokuuta 1943 sekä 20.
lokakuuta 1944 tehdas pommitettiin lähes
maan tasalle. Sotatarvikkeiden valmistus
vaati paljon väkeä ja esim. 1943 tehtaalla oli
8 000 työntekijää. Sodan aikana vuodesta
1941 lähtien tehdas valmisti Italian armeijalle mm. generaattoreita, moottorikäyttöisiä
kompressoreita, ambulansseja ja lentokoneiden moottoreita. Valmistettiinpa siellä
myös kotitaloudessa käytettäviä liesiä.
Sota tyrehdytti autojen tuotannon, joskin ainoan silloisen mallin 6C 2500 käsityönä tehtyjen tyyppien vähäistä valmistusta
yritettiin ylläpitää kaoottisissa oloissa.
Esim. vuonna 1944 valmistui 18 kpl tyyppiä
6C 2500 Sport ja vuonna 1945 vain 3 kpl.
Sotavuosien aikana valmistuneet ja säilyneet yksilöt ovat nyt todella arvokkaita.
Vuodesta 1910 vuoteen 1952 eli 42
vuoden aikana valmistui 12 325 ALFAa
ja Alfa Romeota, jotka edustavat erillisen
alustarungon päälle käsityönä rakennettuja veteraaneja. Tuotanto oli siis hyvin
pientä suurempiin autotehtaisiin verrattuna. (Joitakin vuosia sitten japanilainen
autonvalmistaja valmisti saman määrän
kahdessa päivässä.)

Lentokoneiden moottoreita 1930-luvulla.

Alfa Romeo 6C 2500.

1920-luvun lopulta aina 1950-luvun
alkuun Alfa Romeo tunnettiin hienostuneista 6-sylinterisistä rivimoottoreistaan.
Sodan jälkeen piti kehittää yksinkertaisempia ja edullisempia ratkaisuja. Vuodesta
1939 lähtien valmistettu 6C 2500 oli aivan
liian kallis valmistaa ja ostaa. Oli pakko
siirtyä yksinkertaisempiin ratkaisuihin eli
pienempiin 4-sylinterisiin moottoreihin ja
kevyempiin koreihin.
Sodan päätyttyä Portellon tehdas kunnostettiin ja alkoi uusi aikakausi. Vuonna

1950 julkistettu tyyppi 1900 oli uuden
teknisen johtajan Orazio Satta Puligan johdolla kehitetty ensimmäinen itsekantavalla
korilla ja vasemmanpuoleisella ohjauksella
tehty Alfa Romeo. Sitä valmistui vuosina
1950-59 yhteensä 21 304 kpl.
Vuosina 1952-54 valmistettiin 2 166 kpl
4-pyörävetoista maasturia 1900 M lempinimeltään ”Matta” (valttikortti, jokeri).
Siitä tehtiin versioita sotilas-, palokuntaja maatalouskäyttöön. Italian armeijalle
luovutettiin 2 000 Mattaa, loput menivät
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1900-tyypin kokoonpanolinja. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

kokonaan kevytmetallista valmistettu
moottori. Giulietta oli Alfa Romeon ensimmäinen isompina sarjoina valmistettu
auto, johon sodan köyhdyttämillä italialaisilla alkoi olla varaa.
Se oli käännekohta tuotantoautojen
historiassa. Giulietta-sarjan autoja valmistettiin 12 vuoden aikana 177 690 kpl.
Alfa Romeon autotuotanto on aina ollut
pientä ja vain murto-osa esim. Fiatiin
verrattuna. Kun esim. vuonna 1925 Fiat
valmisti 37 000 autoa, oli Alfa Romeon
tuotanto vain noin 1 000 autoa. Varsinkin
ennen autotehtaiden automatisointia ja
myöhemmin robotisointia autoteollisuus
oli merkittävä työllistäjä. Vuonna 1955
Alfa Romeon Portellon tehdas työllisti
1 200 henkilöä.

La 1900 M (Matta).

Aresen tehdas
siviilikäyttöön. Kun Mattan moottori perustui 1900-sarjaan, oli siinä läpihengittävä
sylinterikansi ja kaksi kannen yläpuolista
nokka-akselia, mikä oli erikoista sen ajan
maastoajoneuvolle. Moottorin tilavuus on
1884 cm3 ja teho 65 hv.
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Entusiasti 2/2020

1900-sarjaa seurasi 1954 Giulietta, jota
valmistettiin 4-ovisena sedanina sekä
2-ovisina Sprint Coupe ja Spider avoautona. Giuliettan 1290 cm3 moottorin
rakenne oli sama kuin 1900-moottorilla,
mutta se oli Alfa Romeon ensimmäinen

Portellon tuotantolaitos oli käynyt vanhanaikaiseksi ja ahtaaksi ja se jäi myös
kasvavan Milanon sisään. Uutta tehdasta alettiin rakentaa 1960 Portellosta noin
14 km päässä Aresessa, joka on Milanosta
järville vievien moottoriteiden 8 ja 9 vieressä. Uusi tehdas valmistui ja sen uudet

Orazio Satta Puliga luomuksiensa kanssa. Kuva: Centro Documentazione
Storica Alfa Romeo

Portellon tehtan sisäänkäynti. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

tuotteet olivat 1962 julkaistut Giuliettan
korvannut Giulia ja 2000-sarjan korvannut 2600. Giulian eri kori- ja moottoriversioiden valmistusmäärä oli yhteensä lähes
925 000 kpl. Giulietta ja Giulia ovat olleet
elintärkeitä Alfa Romeon selviytymisen ja
tulevaisuuden kannalta.
Pääsin parina vuotena seuramaan hollantilaisen ystäväni Roel van Reenen´in
Giulia Superin huolellista entisöintiä. Valmistuttuaan se on voittanut sikäläisissä
arvostetuissa näyttelyissä Best of Show
-palkintoja.
Yksi Aresen tehtaan ”helmi” on vuoden 1971 alussa esitelty Alfetta (Tyyppi
116.08…). Alfetta edusti koriltaan ja tekniikaltaan uutta tyyliä ja ajanjaksoa. Markkinoille Alfetta tuli toukokuussa 1972.
Nimitys Alfetta on perua Alfa Romeon
Grand Prix Formula 1 -autoille, joilla voitettiin maailmanmestaruudet vuosina 1950 ja

Giulietta Sprint 1954 -puumalli.

Giuliettoja.

Alfetta 1.8 1977. Kuva: Ralf Eklund
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Portellon tehdas loppuvaiheessa. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

Giuseppe Luraghin ydinryhmä: Orazio Satta Puliga, Giuseppe Busso, Giuseppe Luraghi ja Carlo Chiti. Kuva: Centro
Documentazione Storica Alfa Romeo

1951. GP F1 autolle ja Alfettalle on yhteistä
GP-autoissa käytetyt ratkaisut kuten kytkin,
vaihteisto ja tasauspyörästö yhtenä ”pakettina” taka-akselin edessä sekä De Dion -tyyppinen taka-akselin tuenta. Tällaista ei aikaisemmin ollut Alfa Romeon tuotantomallissa.
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Uutta oli myös vääntövarsijousitus edessä.
Moottorina oli vanha ja luotettava nykyaikaistettu nelisylinterinen kahdella nokkaakselilla. Alfetta sai testeissä loistavat arvostelut. Tätä tekniikkaa käytettiin yli 20 vuotta
ja myös vuosina 1977–1983 valmistetussa

Giuliettassa (Tyyppi 116.44…) Alfettasta
valmistettiin myös GT-ja GTV-versioita eri
moottoreilla. Huippua edustaa GTV 6 2.5
(Tyyppi 116C). Alfetta (Berlina) on valitettavasti hävinnyt lähes kokonaan ja sellainen
löytyy hyvin harvan alfistin tallista.
Ajanjakso 1950-luvulta aina 1970-luvulle oli kohtalaisen hyvää aikaa. Silloin uusien
mallien ja moottoreiden kehityksestä vastasivat Orazio Satta Puliga, Wilfredo Ricart
sekä Giuseppe Busso, joiden ajanjakson
korien- ja moottoreiden suunnittelusta on
esimerkkejä suomalaisillakin harrastajilla.
Tohtori Giuseppe Luraghin vuonna
1960 alkanut 14 vuotta kestänyt aika Alfa
Romeon pääjohtajana oli yhtiölle hyvää
aikaa. Luraghi oli pidetty johtaja.
Valtion omistaman Alfa Romeon kannattavuus ja talous oli 1980-luvulla jälleen heikoissa kantimissa. Vuosi 1985 oli synkkä ja
yhtiön taloudellinen tilanne heikkeni päivä
päivältä. Liikkeellä oli huhuja Alfa Romeon
ajautumisesta jonkun ulkomaisen (Ford,
Volkwagen, Nissan) yhtiön omistukseen.
Usko oli kuitenkin jälleen kerran vahva, kun samana vuonna julkistettiin varsin suosittu 75-vuotisjuhlamalli Alfa 75 ja
edellisenä vuotena 1984 Alfettan seuraaja
uusi Alfa 90, jota eri moottoriversioina valmistettiin vuoteen 1987 saakka yhteensä

54 500 kpl. Alfa 90:n kaksilitraisella 6-sylinterisellä sekä GTV6:n 3.0 versioilla tehtiin yritys päästä USA:n markkinoille. Alfa
Romeo siirtyi vuonna 1986 tehdyllä sopimuksella 1.1.1987 alkaen FIAT-konsernin
omistukseen. Omistus pysyi siis Italiassa.
Tämän toimenpiteen hedelmä on vuonna 1987 neljän autonvalmistajan (Alfa 164,
Fiat Croma, Lancia Thema, Saab 9000) yhteistyönä valmistunut suurempi sedan Alfa
164. Projektista käytettiin nimitystä Tipo 4.
Yhteistyötä edusti niiden yhteinen pohjalevy, joka on automallin suunnittelun perusta. Pohjalevyn lisäksi käytettiin joitakin
yhteisiä korin ja mekaniikan osia. Alfa 164
on etupyörävetoinen, ja sitä valmistettiin
4- ja 6-sylinterisillä bensiini- ja dieselmoottoreilla. Ensimmäisen kerran Alfa Romeon
historiassa koko moottorivalikoima varustettiin kaasuttimien sijaan elektronisella
suihkutuksella. Tyylikkään korin oli suunnitellut Pininfarina.
164:n myötä alkoi etupyörävetoisten
Alfa Romeoiden valmistus Aresessa. Se oli
myös viimeinen 4-ovinen berlina-malli, joka
suunniteltiin ja valmistettiin Aresen tehtaalla. Alfa 164:n valmistus alkoi 1987 ja päättyi
1997. Valmistusmäärä 1987–1995 oli noin
270 000 ja Alfa 164 on siten yksi merkin
historian eniten valmistettuja tyyppejä.
Vuosien 1996 ja 1997 jo vähentyneet tuotantomäärät eivät ole tiedossa.
Asioita tutkiessa saa sen käsityksen,
että teknillisen koulutuksen saanut Nicola Romeo ja muu johto ei ollut taitava talousasioissa, mutta ei järkevä taloudenpito
onnistunut ennen häntä eikä hänen jälkeensäkään. Kun ensimmäisten 42 vuoden
autotuotanto oli vain runsaat 12 000 kpl
(285 kpl/vuosi) ja kun käsityönomaisesti
tapahtunut valmistus vaati runsaasti työvoimaa niin voi ihmetellä, kuinka palkkojen,
verojen, rahoituskulujen, tehtaan ja tuotantovälineiden ylläpidon, materiaalihankintojen ym. jälkeen toiminta olisi voinut olla
kannattavaa? Lisärasitetta ovat aiheuttaneet sodat pommituksineen, ammattiyhdistysliikkeen aiheuttama häirintä ja muut
yhteiskunnalliset ongelmat. Haasteellista on
taloudenpidossa ja kannattavuudessa ollut
monesti myöhemminkin.
Tulevaisuutta ja taloutta ajatellen saattoi
olla pelastus, että Portellon tehdas suurien
sotien aikana otettiin sotakaluston valmistamiseen Italian armeijalle, sillä eihän sitä
voinut tehdä ilman valtion taloudellista
panostusta.

Tuotantoa 1960–1970-luvuilta.

Roel van Reenenin Giulia Super.

Alfa 164 3.0 1989
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8C Competizione, 8C Spider ja 24 HP.

Haasteellista on taloudenpidossa ja
kannattavuudessa ollut monesti myöhemminkin. Tulevaisuutta ja taloutta ajatellen
saattoi olla pelastus, että Portellon tehdas
suurien sotien aikana otettiin sotakaluston
valmistamiseen Italian armeijalle, sillä eihän
sitä voinut tehdä ilman valtion taloudellista
panostusta.
Toukokuussa 1995 pääsin kiertämään
Aresen tehtaan tuotantolinjat. Siellä valmistui samalla linjalla Alfa 164 ja Lancia
Thema. Käytävän toisella puolella koottiin
916-sarjan GTV:t. Pysähdyin tuijottamaan,
kun GTV:n koripaneelit hitsattiin toisiinsa
käsin eikä robotilla. Arvostukseni sitä kohtaan nousi heti.
Vuonna 1966 alkanut Giulia-sarjan
Spider ”Duetton” viimeisen eli neljännen
sarjan Spiderin viimeiset kappaleet valmistuivat 1993. Se on Alfa Romeon pitkäikäisin malli.
Tyyppejä Alfa 75, 90, 164 ja Alfa 155
seurasivat Alfa 33:n jälkeläiset Alfa 145
ja 146, joita ei tuotu Suomeen. Niitä seurasivat 1995 etupyörävetoiset 916-sarjan
GTV ja Spider sekä 1997 suosittu Alfa 156,
jonka kansainvälinen toimittajaraati valitsi
samana vuotena Vuoden Autoksi. Fiatin ja
GM:n yhteistyönä valmistui 2006 julkistettu melko suosittu 939-sarja, johon kuului
4-ovinen Sedan Alfa 159, 2-ovinen Brera ja
avoauto Spider. Niissä käytettiin osia, jotka
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olivat yhteisiä myös muiden GM:n automerkkien kanssa. Muun muassa käytettiin
GM:n Australialaisen Holdenin moottoreita, jotka muokattiin Alfa Romeolle.
Vuonna 2006 alettiin valmistaa Alfa
Romeon superautojen luokkaan kuuluvaa kasvojenkohotusmallia 8C Competizione, jota tehtiin 500 kpl. Siitä oli nähty
prototyyppi vuonna 2004. Centro Stilen
johtaja Wolfgang Egger oli saanut Competizioneen inspiraation vuoden 1967 33
Stradalesta, mutta siinä on piirteitä myös
muista historiaisista Alfa Romeoista. 8C
olisi teoriassa ollut mahdollista saada uutena Suomeenkin, kun RIAR:n jäsenillä oli

Alfa Romeo 4C.

etuosto-oikeus. Vuoden 2006 Villa d´Este
-näyttelyssä esiteltiin suurta huomiota herättänyt avomalli 8C Competizione Spider.
Silloin kerrottiin, että se ei ehkä tule tuotantoon. Onneksi sitäkin tehtiin 500 kpl. 8C
moottorit (V8, 4691 cm3, 450 hp) tulivat
Maseratilta.
Toinen jännittävä kaksipaikkainen keskimoottorinen urheiluauto Alfa Romeo 4C
esiteltiin Geneven autonäyttelyssä ja ilmestyi markkinoille 2013. Sen moottoritekniikka otettiin uudesta Giulietta QV:stä. Kun
auto painoi aluksi vain 895 kg, oli sen tehopainosuhde hyvä ja liikkuvuus reipasta.
Minulla oli ilo käyttää 4C:tä vuonna 2014

kolmen päivän ajan RIAR:n järjestämässä
Giuliettan 60-vuotisjuhlinnassa.
Kaikki ennen sotia valmistetut Alfa
Romeot ovat arvokkaita keräily- ja sijoituskohteita. Muita myöhemmin erikoisempia pieninä sarjoina valmistettuja
Alfa Romeoita ovat mm. 2600-sarja, eri
tyyppien GTA-versiot, Montreal, kaikki
Zagato-koriset kuten Giulia TZ, Junior Z,
SZ ja RZ sekä eri koriräätäleiden erikoisversiot. Montrealin moottori on Alfa Romeon historian ainoa tuotantomalli, jossa on
tehtaan oma V8-moottori. Mikä tahansa
teknisesti kunnossa oleva Alfa Romeo,
jossa on ehjä kori ja sisustus, on haluttu
harrasteauto ja omistajalleen arvokas ajonautinnon lähde.

SPICA
Vuonna 1958 Alfa Romeo vahvisti osakeenemmistöään Livornolaisessa SPICA di
Livorno -yhtiössä. Yritys valmisti mekaanisia polttoaineruiskuja, sytytystulppia,
vaihteistoja, iskunvaimentimia ym. Alfisteille Spica on tuttu sytytystulpista
ja Spica-pumpusta, jolla korvattiin kaasuttimet joissakin malleissa. 1970-luvulla USA:han viedyt Alfa Romeot saatiin
mekaanisen Spican avulla alittamaan
hyväksyttävästi sikäläiset päästörajoitukset. Kaikki Montrealit varustettiin
Spica-pumpulla.

Pomigliano d´Arcon tehdas
Vuonna 1968 muurattiin peruskivi ja aloitettiin uuden tehtaan rakentaminen Na-

Zandvoort, Hollanti 2018.

polin itäpuolella Pomigliano d´Arcossa.
Tämä johtui Italian valtion projektista
työllistää Etelä-Italiaa. Päätös tästä oli
tehty edellisenä vuotena. Tehdas oli rakennettu Alfa Romeon ensimmäisen etupyörävetoisen auton Alfasud (Sud=etelä)
valmistusta varten. Se esiteltiin 1971 Torinon autonäyttelyssä.
Tuotanto ja markkinointi alkoi 1972.
Vuonna 1973 mallistoa laajennettiin TIversiolla, jonka kaksoiskaasutin nosti tehon 63 hv:sta 68:saan. Alfasud-mallisto sai
lievän kasvojen kohotuksen 1977. Farmarimalli esiteltiin vuonna 1981. Seuraavana vuonna esiteltiin Alfasud Sprint 6C:n
prototyyppi, jossa käytännössä oli Alfasud Sprintin koriin ympätty V6-moottori
(Busso). Se oli keskimoottoriauto, jota oli

Alfasud.

33 Sport Wagon.

Montrealin Spica-pumppu.

tarkoitus käyttää kilpailuissa. Tämä projekti hylättiin hyvin pian.
Vuosina 1983–1994 tehtaalla valmistettiin Alfasudin seuraajaa Alfa 33, joka oli
varsin suosittu.
RIAR:n 4-päiväisessä kokouksessa pääsin 29.4.2005 näkemään täydessä tuotantovauhdissa olleen Pomiglianon tehtaan.
Siellä valmistettiin silloin tyyppejä 147, 156,
156 SW, GT, GTA ja 159. (Mallit 166 ja GTV
valmistettiin Fiatin tehtaalla Torinossa.)
Lounaan jälkeen sain hieman kaasutella
8C Competizionea tehtaan edessä. Sen voi-
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makas V8-moottori kävi upealla äänellä ja
pienikin kosketus kaasupolkimeen ”imaisi”
jalan mukaansa.

Pratola Serran tehdas
Alfa Romeon erittäin huonon taloudellisen tilanteen vuoksi katsottiin 1979, että
uusien mallien valmistaminen ei onnistu ilman partnerin tukea. Epätoivoisessa tilanteessa vuonna 1980 perustettiin
italialais-japanilainen yhteisyritys ARNA
(Alfa Romeo Nissan Automobili) uuden
jokseenkin surullisenkuuluisan automallin
valmistamiseksi uudella tehtaalla Campanian maakunnassa Pratola Serrassa,
joka on noin 30 km Napolista itään. Heti
sopimuksen jälkeen asiasta käytiin paljon
kielteistä keskustelua.
Uuden tuotantolaitoksen rakentaminen alkoi kesäkuussa 1981. ARNAssa yhdistettiin Alfa Romeon tekniikka Nissanin
koriin. Auto esiteltiin suurin odotuksin
marraskuussa 1983 valmistuksen alettua. Siinä käytettiin Alfasudin 1,2-litraista
boxer-moottoria. Vuonna 1984 ARNAn
tuotanto oli saatu täyteen vauhtiin. Asiakkaat eivät kuitenkaan pitäneet tällaista
”sekasikiötä” oikeana Alfa Romeona ja se
sai jäätävän vastaanoton. Arnasta ilmestyi
myös 1.5 TI-versio oikeanpuoleisella ohjauksella. Sen markkinointi tapahtui Nissanorganisaation toimesta maihin, joissa on
vasemmanpuoleinen liikenne.
ARNAn tuotanto lopetettiin epäonnistuneena kokeiluna vähin äänin 1986 ja
Fiat päätti sopimuksen Nissanin kanssa.
Kaikkiaan niitä kuitenkin valmistui 120 150
kpl. Luulenpa että ARNAn suunnittelu,
tehtaan ja tuotantolaitteiden rakentaminen ja ylläpito, materiaalihankinnat sekä
palkkakulut ylittivät reippaasti projektista
saadun taloudellisen hyödyn. Harrastusmielessä ARNA on erikoisuus, jota keräilijät ovat haalineet kokoelmiinsa. Olisi kannattanut tehdä markkinatutkimus ennen
hankkeen aloittamista. Alfa Romeollahan
oli jo Alfasud, jonka tuotantofilosofiaa
Alfa 33 jatkoi.

Cassinon tehdas
Ainakin 5 vuotta alfistien hartaasti odottama ja vuodesta toiseen pääjohtaja Sergio
Marchionnen moneen kertaan lupaama
uusi Giulia 2016 ja Stelvio 2017 aloittivat
uudelleen takapyörätyöntöisten Alfa Romeoiden aikakauden. Odotusaika oli alfistien mielestä liian pitkä, kun Alfa Romeon
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Valmiiden autojen kenttä tehtaan edessä.

mallisto oli vuosia ollut vain MiTo´n ja Giuliettan varassa. Nykyiset Alfa Romeot valmistetaan siis 1972 rakennetussa tehtaassa
Cassinossa. Alfa Romeon uusi Giulia jatkaa
nyt 1960-1970 luvuilla valmistetun Giulian
perinnettä.
Giulia ja Stelvio ovat saaneet hyvät arvostelut alfisteilta ja alan lehdistöltä. Niiden QV-malleissa on moottorina 2,9 l V6
Bi-turbo, joka kehittää 510 hp. Giulia QV
on 4-ovinen perheauto, joka kiihtyy 0–100
noin 4,0 sekunnissa ja saavuttaa huippunopeuden 307 km/h. RIAR:n kokouksessa
8.6.2018 pääsin toimistoväen lounasruokalassa tarjotun aterian jälkeen kiertämään
koko Cassinon tehtaan erittäin pitkälle
automatisoidun tuotantolinjan.
Cassino on Lazion maakunnassa Rooman ja Napolin välisen A1:n varrella 100
km Napolista luoteeseen.

Alfa Romeo
kilpailuorganisaatiot
Scuderia Ferrari – Enzo Ferrari oli kilpaillut
Alfa Romeoilla lupaavasti 1920-luvun alusta lähtien. Tehtaan ja Ferrarin välisellä sopimuksella perustettiin joulukuun 1. päivänä
1929 Alfa Romeon ”siipien alle” Scuderia
Ferrari, jonka toimesta koko 1930-luvun
kestänyt loistava kilpailumenestys jatkui
Alfa Corse´n perustamiseen saakka.
Alfa Corse – Vuonna 1938 synnytettiin
Alfa Corse hoitamaan valmistajan kilpailutoimintaa Alfa Romeoilla. Scuderia Ferrarista siihen siirtyivät Enzo Ferrari, Luigi
Bazzi ja Gioacchino Colombo, jotka jo olivat kehitelleet ”158”-projektia.
Autodelta – Giuliettan ja Giulian urheilullisten mallien kehittämiseksi tehtaan ja
autourheiluun suuntautuneiden asiakkai-

Autodelta-kilpi.

den tarpeiden tyydyttämiseksi perustettiin
1963 organisaatio Autodelta. Sen menestyksellistä toimintaa johti alusta saakka insinööri Carlo Chiti. Voittoisan GTA-kauden
jälkeen kolmen vuoden tiiviin kehitystyön
tuloksena 33 TT 12 ajettiin vuonna 1975 ja
uudelleen 1977 maailmanmestaruuteen. Se
oli maagista aikaa Alfa Romeolle, Autodeltalle ja Carlo Chitille.

Kilpailutoiminta
Alfa Romeon maine on aikanaan luotu kilparadoilla ja sen kilpailuhistoria ei mahdu
yhteen kirjaan. Tässä on vain pieniä ”maistiaisia” yrityksistä ja saavutuksista.
Alfa Romeo on aina valmistanut urheilullisia perheautoja, mutta myös kalustoa puhtaasti kilpailutarkoituksiin.
Ihmisillä, varsinkin miehillä, on aina ollut
suuri halu kilpailla erilaisilla kulkuneuvoilla – polkupyörillä, moottoripyörillä,
veneillä ja autoilla. ALFA ja Alfa Romeo
oli aivan alusta asti innokas osallistumaan
kilpailutoimintaan.
Kun vuonna 1910 valmistettiin ensimmäiset 10 kpl ALFA 24 HP -alustaa niin jo
seuraavana vuonna 1911 sillä osallistuttiin
Sisiliassa Targa Florio -kilpailuun, jossa sen
sijoitus oli 10. Tämä yksi maailman tunnetuimpia ja vaativimpia autokilpailuja voi-

tettiin Alfa Romeolla vuodesta 1923 vuoteen 1975 mennessä 10 kertaa.
Lisäksi siellä on saavutettu lukuisia toisia, kolmansia ja neljänsiä sijoja. Huippuvuosi oli 1933, jolloin Alfa Romeo vei sijat
1–5 ja 7–10. Kuudennelle sijalle ajettiin
Bugatti, joka 1930-luvulla oli Alfa Romeon
kovin kilpakumppani. Vuonna 1925 Alfa
Romeo voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden Vittorio Janon suunnittelemalla ja kilpailutarkoituksiin valmistetulla
P2:lla ajajina Brilli Peri ja Antonio Ascari.
Maailmanmestaruuden ansiosta Alfa Romeon logon ympärille lisättiin hopeinen
laakeriseppele.
1930-luku oli Alfa Romeolle kilpailutoiminnassa suuren menestyksen aikaa. Menestystä tuli Italiassa ja muuallakin Euroopassa. Kuuluisia Alfa Romeolla kilpailleita
olivat mm. Antonio Ascari, Brilli Peri, Enzo
Ferrari, Nino Farina, Giuseppe Campari,
Achille Varzi ja Nino Vaccarella.
Suurimpaan maineeseen ylsi mantovalainen Tazio Nuvolari. Esimerkkinä hänen
saavutuksistaan on vuoden 1935 Saksan
Gran Premio Nurburgringin radalla, jossa
Nuvolari vei voiton paljon voimakkaammista Mercedeksestä ja Auto Unionista.
Saksalaiset olivat valmistautuneet hyvin ja
heillä oli paljon kehittyneempi ja suurempitehoisempi kilpailukalusto.
Nuvolari onnistui voittamaan kilpailun
alitehoisella ja jo vanhentuneella Alfa Romeolla valtakunnankansleri Adolf Hitlerin
nenän edessä tämän suureksi harmiksi. Kuvaavaa on, että orkesteri oli itsevarmana
valmistautunut soittamaan vain Saksan

Targa Florion maisemissa.

Giuseppe Campari ja Tazio Nuvolari. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

Tazio Nuvolari. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa
Romeo

Achille Varzi ja Tazio Nuvolari. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo
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Tazio Nuvolari ja P3 Monzassa. Kuva: Centro Documentazione Storica Alfa Romeo

GTA ja GT-AM.
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Alfa 33 12.

Tipo 33 TT12 -moottori 1975.
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155 GTA DTM.

kansallishymnin - eikä heillä ollut muita
nuotteja.
Ratakilpailuissa 1960- ja 1970-luvuilla
Alfa Romeo oli lyömätön 4-sylinterisillä
GTA-malleillaan. (A=alleggerita - kevennetty, alumiinikorilla paino lasku n. 200
kg:lla johti hyvään tehopainosuhteeseen)
GTA:lla saavutettiin loistava menestys
italialaisissa ja kansainvälisissä kilpailusarjoissa aikakauden nopeimpien ajajien
toimesta.
Vuodesta 1968 alkaen tehtiin kokeiluja
Autodeltan toimesta Alfa Romeo Montrealin 2,6-litraisen V8-moottorin muokkaamiseksi kilpailukäyttöön. 1969 Autodelta
esitteli merkkien väliseen maailmanmestaruussarjaan kehitetyn tyypin 33.3, jossa V8
oli suurennettu 3-litraiseksi. Alfa 33:n kehitys ja kilpailumenestys saavutti huippunsa,
kun 12-sylinterisellä boxeri-moottorisella
33 TT 12:lla voitettiin maailmanmestaruus
1975 ja 33 SC 12:lla 1977.
1990-luvulla ajettiin useassa Euroopan
maassa kansainvälisiä kilpailusarjoja kuten
Super Turismo, DTM- ja TCC-sarjojen kilpailuja, joissa Alfa Romeo menestyi hyvin
Alfa 155 GTA:lla. Kaksi kilpailua ajettiin
myös Helsingissä Sörnäisten katuradalla.
Ajajina taituroivat mm. Nicola Larini, Ales-
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155 GTA DTM -moottori.

sandro Nannini, Giorgio Francia ja Antonio
Tamburini.
Kilpailutoiminta Formula 1 -luokassa
aloitettiin sotien jälkeen vuonna 1950.
Vuosina 1950 ja 1951 F1 maailmanmestaruus voitettiin 1930-luvun lopulla
kehitetyillä Alfa Romeoilla; 1950 Alfa

Romeo 158:lla Nino Farinan ja 1951 Alfa
Romeo 159:llä Juan Manuel Fangion
ajamana.
Vuodesta 1970 lähtien tehtiin tutkimusta ja kokeiluja Autodeltan toimesta
tarkoituksena kehittää F1-kilpailuihin
sovelias moottori aluksi V8 3000- ja

myöhemmin 33TT12-moottorin pohjalta. 1975–79 Brabham-tallin F1-autossa
käytettiin Alfa Romeon 12-sylinteristä
boxer-moottoria. Tulos oli useimmiten
pettymys, vaikka rohkaiseviakin asioita
koettiin, kuten 1978 Brabham-tallin 3.
sija ajajana Niki Lauda. 1980 Giacomelli ajoi paalupaikalle Watkins Glenissä ja
1981 Mario Andretti ajoi kolmanneksi
Las Vegasissa.
1982 testattiin 183 T F1 -V8 turbomoottoria. F1-toiminta kalustoineen annettiin
1983 Euroracing-tallille. Moottorina oli
uusi 8-sylinterinen turbo. De Cesaris keräsi
15 pistettä ja talli saavutti 6. sijan. 1984 kilpailtiin Benettonin väreissä ajajina Patrese
(6 pistettä) ja Cheever (3 pistettä). Vuoden
1985 tulos oli pettymys ja Alfa Romeo
päätti lopettaa F1:ssä.
Vuonna 2018 Alfa Romeo tuli sponsoriksi 1993 perustettuun Sauber-talliin,
jonka nimeksi tuli Alfa Romeo Sauber F1
Team. Moottorit tulivat Ferrarilta. Helmikuussa 2019 tallin nimeksi tuli Alfa
Romeo Racing. Kausina 2019–2021 kuljettajat olivat Kimi Räikkönen ja Antonio
Giovanazzi. Toistaiseksi menestys on ollut
keskinkertainen.

GP Tipo 158 1950.

F1 1981.

F1 Sauber-Alfa.
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Alfa Romeo Centenario 2010
Alfa Romeo täytti 100 vuotta 24.6.2010. Alfa Romeo -klubit ympäri maailman järjestivät silloin juhlakokouksia. Päätapahtuma
oli RIAR:n järjestämä Centenario-juhla Milanossa. Siihen tuli
tuhansia alfisteja eri puolilta maailmaa. Myös AREF järjesti silloin viikon kestäneen (21.–27.6.2010) juhlakokouksen Italiassa.
Syntymäpäivänä torstaina 24.6. vierailimme Alfa Romeon museolla Aresessa ja iltapäivän vietimme kuuluisalla Monzan Autodromolla RIAR:n järjestämässä tilaisuudessa. Kokouksemme
päättyi viikonloppuna 26.–27.6. RIAR:n järjestämässä virallisessa
juhlinnassa. Kohokohta oli Alfa Romeon 100-vuotismonumentin juhlallinen paljastaminen Fiera Milano-Rho-messualueella.
Monumentin jalan teräskilvessä on muistomerkin hankintaan lahjoittaneiden suomalaisten Alfa Romeo -klubien ja usean
suomalaisen alfistin nimet. Kotimaassa AREF juhli 100-vuotiasta
Alfa Romeota Naantalissa ja Turussa.

100-vuotismonumentti 24.6.2010.
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Centro Stile Alfa Romeo
Alfa Romeon oma suunnittelu- ja muotoiluosasto on luonut useimmat Alfa Romeot.
Tehtaalla on myös ollut onni saada kuuluisat autokoriarkkitehdit suunnittelemaan
käytännöllisiä, mutta myös hyvin kauniita,
ja joskus epäkäytännöllisiäkin luomuksia.
Oman suunnittelun lisäksi tällaisia autonkorien suunnittelijoita ovat olleet mm.
Bertone, Touring, Pininfarina, Zagato, Giugiaro, Boano jne.
Alfa Romeolla vuodesta 1948 eri nimillä
ollut suunnitteluosasto Centro Stile Alfa
Romeo oli Aresen tehtaan autotuotannon
loputtua 2002 viimeinen vielä Aresessa toimintaa jatkanut osasto, joka 2011 muutettiin Torinoon. Sinne ei huolittu yhtäkään
Aresen Centro Stilen autosuunnittelijaa,
joiden viimeiset työt olivat Alfa Romeot
MiTo ja Giulietta sekä polkupyörä Stradale.
AREF:n 10-vuotisjuhlamatkalla vierailimme 9.6.2003 Aresessa Centro Stilessä,
jossa sen silloinen johtaja tohtori Mario
Favilla esitteli ryhmällemme Alfa Romeon
tuoteideologiaa. Toinen vierailu Centro Stileen tehtiin AREF:n 15-vuotisjuhlamatkan
viimeisenä päivänä 11.6.2008. Silloin oppaanamme oli puolalainen autoarkkitehti
Maurer Zbigniew.

Museo Storico Alfa Romeo
Sodan jälkeen suunnitteluvastuussa ollut
Orazio Satta Puliga oli saanut idean Alfa
Romeon omasta merkkimuseosta. Yhtiön
sivistynyt ja oppinut johtaja Giuseppe Luraghi innostui asiasta kuten myös ulkoisista suhteista vastannut Camillo Marchetti.
Luigi Fusi – suunnittelija ja kirjailija jo Vittorio Janon ajoilta – alkoi kerätä, järjestellä
ja koota Alfa Romeon historiaa, entisöidä yrityksen haltuun kertyneitä autoja ja

Museo Storico Alfa Romeo.

laatia kuvatekstejä. Vuosien puuhastelun
jälkeen museon paikaksi valittiin Arese.
Museo avattiin yleisölle 18.12.1976 silloisen
pääkonttorin eteen moottoritien puolelle
rakennetuissa tiloissa.
Museo suljettiin 2009 alussa uudistusten vuoksi ja avattiin 2010 kesäkuussa
100-vuotisjuhlallisuuksia varten. Sitten se
jälleen suljettiin helmikuussa 2011 uudistusten jatkamiseksi. Uudistustyö keskeytettiin 2013 lopulla ja sitä jatkettiin taas
kesällä 2014.
Uudistettu nykyaikainen museo avattiin vihdoin 24.6.2015 lehdistölle uuden
Giulian ja uuden logon esittelyä varten.
Yleisölle museon näyttely LA MACCHINA
DEL TEMPO avattiin 6 päivää myöhemmin
30.6.2015. Se on yksi maailman hienoimmista merkkimuseoista ja ehdottomasti
tutustumisen arvoinen.
Ehdin kiertää vanhan museon 17 kertaa. Uuden museon olen vuoden 2019
loppuun mennessä nähnyt 7 kertaa. Alfa
Romeon museo on alfistille jatkuvasti
suuren innoituksen ja inspiraation lähde.
Nyt uudistettua, nykyaikaista ja tyylikästä
Alfa Romeo -museota voi ihailla edelleen
alkuperäisessä paikassa. Suosittelen siellä
vierailua jokaiselle alfistille aina, kun matka
suuntautuu Milanon seudulle.

Alfa Romeo -klubit

Stradale 2006.

Kiehtovana automerkkinä Alfa Romeo on
innoittanut alfisteja perustamaan harrastustoiminnan toteuttamiseksi merkkikerhoja ja yhdistyksiä 1950-luvulta lähtien
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viikon kestäneen kokouksen, joihin kuhunkin on osallistunut n. 30 suomalaista
alfistia. Harrastusmielessä on pelkästään
hyvä, että Alfa Romeo ei ole kovin yleinen
automerkki ja että sen ylläpito, osien saanti ja huoltaminen on hieman haasteellista.
Vuosi 2020 oli menetetty vuosi – annus horribilis – kun toimintaa ei voitu
kokoontumisrajoituksien vuoksi toteuttaa normaalisti ja kun kaikki suuremmat
tapahtumat kaikkialla maailmassa peruutettiin tai siirrettiin tulevaisuuteen.
AREF onnistui kuitenkin toteuttamaan
tapahtumakalenterin myös 2020 lähes
normaalisti.

Virus Alfa
Toukokuussa 1970 hankin ensimmäisen
Alfa Romeoni ja sain ALFA-virustartunnan,
joka on pikkuhiljaa voimistunut tähän
päivään saakka. Koronaviruksen hallitessa
maailmaa, kehitin keväällä 2020 seuraavan
ajatuksen: Il Virus ALFA è più potente del
coronavirus e alla fine vince! – Virus ALFA
on voimakkaampi kuin koronavirus ja voittaa lopulta!
Sotto il Segno Alfa Romeo
Timo Jaatinen

110-vuotinen ihme
RIAR-logo.

Junior Club.

eri puolilla maailmaa. Niitä saattaa olla jo
yli 100. Vanhin saattaa olla Ruotsissa 1956
perustettu Club Alfa Romeo. Suurimpia
ovat Saksan, Hollannin, Englannin ja Italian klubit.
On olemassa kaksi Alfa Romeon virallista klubia. Vuonna 1962 perustettiin arvostettu Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR),
jonka jäsenillä on historiallisesti kattava
kokoelma Alfa Romeoita. RIAR:lla on myös
jäsenten lapsille Junior Club, jossa on yksi
suomalainen jäsen.
Vuonna 1982 syntyi Alfa Romeon historiallisten rata- ja muiden kilpa-autojen
omistajien ja harrastajien Scuderia del Portello, joka toimii aktiivisesti samana vuonna perustetun RIAR:n rinnalla.
Olen pannut alulle ja ollut perustamassa Suomeen 1979 ja 1993 Alfa Romeo -klubit, jotka toimivat edelleen. 1993 perustettu AREF on järjestänyt jäsenilleen neljä
kertaa (2003, 2008, 2010, 2013) Italiassa
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Kaiken edellä kerrotun jälkeen on suuri
ihme, että Alfa Romeo on edelleen olemassa
Fiat-konsernin osana ja että niitä edelleen
valmistetaan. Ainekset kaiken loppumiseen ovat olleet uhkana toistuvasti ja lähes
jatkuvasti alkaen jo ensimmäisinä vuosina
syntyneistä talousvaikeuksista ja 1914 puhjenneesta maailmansodasta. Alfa Romeon
olemassaolo on aikojen kuluessa ollut lähes
jatkuvaa vaikeuksien voittamista ja edellyttänyt yhtiön omistajilta, johtajilta, työntekijöiltä ja alfisteilta suurta intohimoa, panostusta ja uskoa tulevaisuuteen. Ratkaiseva
asia kaikilla elämänalueilla on intohimo - la
passione. Ilman sitä on vaikea yltää huipulle.
Italialaisten ystävien tekojen kautta noussut
esimerkki intohimosta ja vahvasta uskosta
on kasvattanut minua alfistina.
Amerikkalaisen autojätin perustaja ja
johtaja Henry Ford vanhempi kunnioitti
pientä Alfa Romeota. Kun Alfa Romeon
silloinen johtaja Pierugo (Ugo) Gobbato
vuonna 1939 vieraili Henry Fordin luona
tämän tehtaalla Dearbornissa USA:ssa, oli
Ford kysynyt Gobbatolta kuinka monta
autoa hänen tehtaansa valmistaa päivässä.
Kuultuaan, että niitä valmistuu päivässä n.
6 kpl oli Ford vastannut, että hänen tehtaallaan autoja valmistuu 6 kpl joka minuutti.
Siinä tapaamisessa Henry Ford oli sanonut useissa alan kirjoissa kerrotut sanat
(tässä italiaksi) ”Tutte le volte che vedo un
Alfa Romeo, mi tolgo il cappello” – Aina
kun näen Alfa Romeon, nostan hattuani.
Alfa Romeon intohimoiset harrastajat,
joiden usko on vahva, jatkavat eri puolilla
maailmaa Alfa Romeon legendan ja ihmeen viemistä eteenpäin harrastuksensa
kautta. On suuri etuoikeus ja nautinto olla
siinä mukana.

Virus Alfa (Alfa Blue Team).
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