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Lehdistötiedote 16.3.2009 
 

Maailman suurin autoratakeskus 
 
Avajaiset la 21.3.2009 klo 10 – 18, Sorvaajankatu 11b 3. krs, Helsinki 
 
Helsinki on saanut maailman suurimman autoratakeskuksen - Finnish Slot Racing 
Centerin. Keskus avataan yleisölle ja alan harrastajille la 21.3.2009 klo 10. Päivän 
aikana ovet ovat avoinna kaikille harrastuksesta kiinnostuneille. Päivän aikana 
esitellään autoratoja, ajokalustoa, uskomatonta vauhtia sekä eksoottisia 
autokorjaamoja. Samalla voi kokea aitoa ratavarikon tunnelmaa, joka ei jätä kylmäksi 
ketään autourheiluhenkistä vierasta. 
 
Autorataharrastus tunnetaan maailmalla lähinnä joulupukin pajan rakentamina 
kotiautoratoina. Autorataharrastajillakin on sellainen, mutta se on Suomen suurin. 
Avajaisissa voi nähdä myös paljon muuta mielenkiintoista. Miltä kuulostaa rata, jonka 
pituus on 47 m ja radalla on 8 uraa, jonka auto kiertää 1,6 s/kierros? 
 
Helsinki on muuttunut autorataharrastuksen merkittävimmäksi kaupungiksi 
maailmassa. Tätä ihmettä tullaan katsomaan vuoden 2009 aikana ympäri maailman. 
Autoratakeskuksessa järjestetään MM kisat tänä vuonna, joihin saapuu vieraita yli 20 
maasta. Herttoniemen Sorvaajankadulla on talkoovoimin kunnostettu 450 neliön tila, 
missä 7-15 –vuotiaat pojat ja heidän isät yhdessä korjaavat sekä huoltavat autoja ja 
tietenkin ajavat kilpaa.  
 
 
Vastapainoa tietokoneille 
Viime vuosina nuorten syrjäytyminen ja yhteiskuntavastaisuus on lisääntynyt. Nuoret 
ovat myös tehneet tekoja, joita koko maailma kauhistelee. Autorataharrastajat 
päättivät tehdä jotain sellaista, jolla murrosikää lähestyvien ja jo murrosikäisten 
syrjäytymistä ja yhteiskuntavastaisuutta voitaisiin vähentää. Lähtökohtana oli 
harrastus, missä pojat ja isät voisivat toimia yhdessä. Autorataharrastus on aitoa 
yhdessäoloa, jossa voi kokea suuria onnistumisen ja pettymyksen tunteita 
turvallisessa ympäristössä ilman tietokonetta.  
 
Avajaispäivä täynnä ohjelmaa 
Tilaisuuden avaa kansanedustaja Ben Zyskowicz n. klo 11. Päivän ajonäytöksissä 
nähdään vauhtia, jota esittelevät skaala- ja siipiautoilun mestarit. Avajaispäivänä on 
mahdollisuus osallistua erilaisiin kilpailuihin ja kokea vauhtia ja turvallisia tilanteita. 
Tilassa on kahvio. Sisäänpääsy on ilmainen. 
 
Lisätietoja Autorataharrastajat ry: 

• Tuomo Iso‐Aho, 0400‐936 704 (pj) 
• Marko Leutonen, 050‐4047071 
• www.autorataharrastajat.fi 

 
Autorataharrastajat ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää 
sähköautorata-autoilla tapahtuvaa harrastustoimintaa, tukea lasten ja nuorten kasvua ja auttaa heitä 
toimimaan ryhmänä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kerhoiltoja, kilpailutoimintaa, 
tapahtumia sekä vierailuja muihin kerhoihin kotimaassa ja ulkomailla. 


