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Viime vuosisadan ensim-
mäisellä vuosikymmenellä 
kilpa-auto saattoi hyvinkin 

olla kauniimpi kuin Samothraken 
Niken patsas, kuten italialaisen fu-
turismin isä F. T. Marinetti julistaa. 
Hän kuvaa vuoden 1909 manifes-
tissa autoa yhdistellen tulta, eläintä 
ja konetta ärjyväksi, rypäleammuk-
silla kulkevaksi olioksi, jonka kone-
peltiä koristavat pakoputket kuin 
tulta henkivät käärmeet. Vuosisata 
lienee tulen, eläimen ja koneen lii-
tolle tosi pitkä aika, sillä ainakin 
Italian Monzassa 8.9.2013 pidetyissä 
F1-sarjan kahdennessatoista osakil-
pailussa moisia olentoja tulee vastaan 
vain kummasti abstrahoituina, hen-
kiintyneinä.

2010-luvun kilpa-autosta ei tun-
nista Marinettin kuvausta, mutta 
auto voisi kyllä muistuttaa Niken ja-
lustasta muovailtua kiiltävää imuria. 
Jos katsoo tarkemmin, ehkä pa-
remmin jonkinlaista jumalan aihiota, 
ehkä juuri voittoa kantavan Athenen 
siivekästä kehoa mutta repäistynä 
kohdusta kesken jonkin oudon ma-
temaattisen sikiämisvaiheen. Olio, 
joka onnistuu olemaan lentämättä 
nokassa ja hännässä olevien siipiensä 
ansiosta, ei määritelmällisesti kuu-
losta uskottavalta jumalalta, kovin 
onnelliselta eläimeltä tai edes hyvältä 

koneelta. Ehkä nopeuden tavoittelun 
äärimmäinen välineellisyys on karis-
tanut koneilta luontoon viittaavat 
metaforat.

Suhde eläimen ja koneen välillä 
ei formulakisoissa ole ensisijaisesti 
metaforinen niin, että se toisi esiin 
auton eläimellisiä piirteitä. Ennem-
minkin eläimet toimivat merkkien 
merkkeinä, edustamassa tiettyä autoa 
ja kuljettajaa. Näin jopa maalli-
kotkin voivat ymmärtää kilpailun 
tuloksia: kisan voittanut Red Bull 
Racing -tallin autolla ajava Sebastian 
Vettel oli luonnollisesti härkien puo-
lella, kotiyleisön pettymykseksi toi-
seksi jäänyt Ferdinand Alonso puo-
lestaan hevosten, minkä voi päätellä 
Ferrarin logossa vikuroivasta mus-
tasta heposesta (cavallino rampante). 
Härät ovat kuuleman mukaan 
vuonna 2013 olleet nosteessa, mutta 
viittaussuhde luontoon tulee energia-
juomayhtiön logon kautta eikä au-
tojen ominaisuuksien perusteella.

Formula-auton omituinen hen-
kiintyneisyys tulee esiin myös ta-
vasta, jolla tuli on ikään kuin kät-
ketty autoon. Tuli on näkyvillä vain 
äänen ja nopeuden, ylikorostettujen 
viittaussuhteidensa kautta, vaikka 
juuri tulen teknologinen hallinta 
on syynä auton räjähtävälle no-
peudelle ja huumaavalle äänelle. 

Omassa hahmossaan tuli on hel-
posti syttyville kisoille onnetto-
muuden merkki, eikä se saa tulla 
esiin kuin korkeintaan jälkipoltossa 
pieninä leimahduksina. Jos jalostettu 
öljy on formuloidenkin nopeuden 
materiaalinen perusta, tuli on 
niiden hunnutettu kaikkein pyhin. 
Yksi talli uhraa kisaviikonloppuna 
arviolta noin 10 000 litraa poltto-
ainetta tälle kaikkein pyhimmälle ja 
sen kaverille vauhdille. Syyttävistä 
sormista sen ajanmukaisimman 
voikin formulakisoissa nostaa osoit-
tamaan luonnonvarojen sumeilema-
tonta tuhlausta, joskin voi veikata, 
että tämä tuhlaus on melko vaatima-
tonta verrattuna siihen, mitä yleisö 
kuluttaa päästäkseen paikalle autoin, 
lentokonein, helikopterein. Jos an-
netaan sormien olla, formulakisat 
ovat hyvin kätevä tapa päästä eroon 
energian ylimäärästä – ja ne kertovat 
oman lukunsa siitä, kuinka tiettyjä 
rajattuja luonnonvaroja on pidetty 
auringon energian tapaan ehtymät-
töminä.

Autodromo Nazionale di Monza 
tuskin onkaan syyttä nimetty for-
mulafanien pyhiinvaelluskohteeksi. 
Mikäli nopeusfilosofi Paul Viriliota 
on uskominen, vauhdin tavoittele-
minen karsii ympäristöä geometri-
sesti, tekee siitä suljetun ympyrän, 
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kiertoratamaisen umpiopiirin1. Pik-
kukaupungin viereiseen pöpelikköön 
raivattu jättimäinen Monzan rata 
on tästä paraatiesimerkki. Se sulkee 
autot kiertämään ympäri rataa 
ilman syytä, menemättä oikeastaan 
mihinkään. Ehkä lopulta maaliin, 
voittoon, kovempaan vauhtiin tai 
urheiluhistoriaan, mutta kuten usein 
muussakin urheilussa, välineellinen 
hyöty on pelkkä sivutuote. Tuhlaa-
minen kampeaa äärimmäisyyksiin 
asti välineisiin keskittyvät formula-
kisat irti laajemmasta välinerationaa-
lisuudesta ja hyödyn tavoittelusta. 
Vaikka formulaa on yhtä vaikea 
sanoa pyhäksi kuin suksea tai hiih-
tomonoa, kilpailuun liittyvä tuhlaus 
ja välinerationaalisuuden välttä-
minen vetävät formulakisoja kohti 
pyhyyttä. 

Tuhlaamisen huurut leviävät 
myös katsomoon. Kisakokemuksessa 
on kaikki huumekokeilun tai radi-
kaalin kokeilematta jättämisen oleel-
liset ainekset yhdistettynä tervehen-
kiseen ravitunnelmaan. Tuntemat-
tomasta syystä ensimmäisenä radalle 
ilmestyy sininen traktori ja puimuri. 
Sitten ne menevät pois. Kumiken-
gitetyt ratsut ja härät menevät toinen 
toistensa ohi ja päästävät meteliä 
ilmaan, ehkä voiton tai tappion 
merkiksi. Katsetta ei ehdi tarkentaa 

yhteen ohi sihahtavaan autoon, 
ennen kuin toinen ja kolmaskin jo 
kirmaa piristen iloisena seuraavassa 
kurvissa. Selostaja on kiihkeästi li-
tanjoivalla italiallaan tästä ja aivan 
kaikesta samaa mieltä. Tyhjät ener-
giajuomatölkit hohtavat auringossa 
metallinhehkuisina kekoina. Sisäi-
sessä sähkeessä kerrotaan punaisesta 
härästä, joka tarjoaa siipiä. Joku on 
jo kierroksia jäljessä mutta tuntuu, 
että se voisi yhtä hyvin olla johdos-
sakin, tai ehkä se on vain menossa 
vaivihkaa eri suuntaan. Joka tapauk-
sessa, siivet, härät, ratsut, kaikki 
merkit on annettu. Sirojen ja vauh-
dikkaiden koneiden evankelinen 
pötkötanssi näyttäytyy katsomoa vas-
tapäätä olevalla ruudulla jokseenkin 
ymmärrettävänä, mutta olemme vain 
radan varrella, emme tajua yhtään 
mitään.

Railo screenillä ja silmien edessä 
tapahtuvan välillä on ylittämätön ja 
perustuu sekin nopeuden tavoitte-
lulle. Jatkettaessa Virilion hengessä 
kuva, joka näyttäytyy ruudulla, on 
tajuttomasti nopeampi kuin huisisti 
kaahailevat formulat koskaan voivat 
olla. Nopeus, jolla kisasta otettu 
kuva lähtee eri puolille palloa kote-
loituneita katsojia, on määrällisesti 
niin paljon suurempi, että se on 
aistittavissa laadullisesti eri nopeu-

tena. Itse asiassa näyttää siltä, että 
itse tallenne on ensisijaista suhteessa 
silmien edessä tapahtuvaan kisaan, 
sillä koko kilpailun jännite rakentuu 
ruudun salamana välittämille tie-
doille.  Vaikka kuinka yrittäisi pitää 
omaa, yhteen radan kohtaan rajoit-
tuvaa silmin nähtävää kokemusta 
sinä oikeana, se mitä todella ta-
pahtuu, kääntyy ruudun näyttämän 
yleisperspektiivin puolelle.

Ehkä futuristien ihannoima no-
peuden kauneus (la bellezza della 
velocità) tulee päätepisteeseensä en-
nemminkin kilpa-autojen kuvaa-
misessa kuin autojen vaivihkaisessa 
ohenemisessa irti tulesta, eläimistä 
ja koneista. Ehkä pyhiinvaeltamalla 
radalle voi nähdä hitaamman no-
peuden, joka ruudulla näyttäytyy 
selkeästi seurattavana sarjana järkeviä 
tapahtumia, mutta radalla humahtaa 
lähelle näkymätöntä. 
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”Kisakokemuksessa 
on kaikki huume-
kokeilun tai radi-
kaalin kokeilematta 
jättämisen oleelliset 
ainekset yhdistettynä 
tervehenkiseen 
ravitunnelmaan.”


