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Porsche 911 GT3 Cup kaartaa aa-
muauringon paisteessa Mount Pa-
norama Circuit -moottorirataa 
Australiassa. Halikkolainen Joni 
Takanen tuntee radan ja käsitte-
lee tottuneesti autoa, joka kiihtyy 
nollasta sataan 3,5 sekunnissa.

Takanen tekee tämän omassa 
olohuoneessaan. Hän harrastaa 
ajosimulaattoripelaamista ja on 
siinä Suomen huipulla. Jos hän is-
tuisi oikean GT3-auton ratin taak-
se, hän ajaisi luultavasti silloinkin 
hyvän ajan, sillä kun Suomen paras 
simulaattorikuski Greger Huttu 
istutettiin oikean Star Mazdan rat-
tiin, hän jäi simulaattoriajastaan 
vain sekunteja. 

– Niin kävi, koska hän ei ollut 
tottunut g-voimiin, Takanen tote-
aa.

– Olen itsekin kokeillut, että si-
mulaattoriajon oppeja voi sovel-
taa myös käytäntöön, ja käynyt ul-
koiluttamassa vähän ST Fiestaa ja 
moottoripyörää Alastarolla.

Takanen, 27, on harrastanut si-
mulaattoripelejä jo pikkupojasta 
lähtien. Viimeisen kahden vuoden 
ajan hän on harrastanut iRacingiä, 
joka on internetpohjainen ajosi-
mulaattori, jossa ei pelata tekoälyä 
vaan oikeita ihmisiä vastaan. Paris-
sa vuodessa hän on noussut kisaa-
maan maailman huippujen kans-
sa.

– Tämä tarjoaa mahtavan mah-
dollisuuden ajaa kilpaa, kun oi-
keilla autoilla ajaminen ei hintan-
sa vuoksi olisi mahdollista. En-
sin kauhistelin, että onpa kallista, 
mutta jos tätä ajattelee kilpa-auto-
harrastuksena eikä pelinä, ei tämä 
olekaan enää kallista. 200 eurol-
la ajan koko vuoden, mutta oikeaa 
kilpa-autoa en saisi varmaan edes 
20 000 eurolla.

Kovimpina saavutuksinaan hän 
pitää vuonna 2016 Lotus 79 -sar-
jan neljännen kauden mestaruutta 
ja 2015 Simracing SM -kilpailujen 
kolmatta sijaa. Hänen suosikkira-
tansa on Circuit de Spa Belgiassa 

ja lempiautonsa Ford GT GT3.
– Siinä on niin hyvä ajotuntuma. 

En ole kertaakaan saanut sitä läh-
temään käsistä, ja se kestää usko-
mattoman paljon runnomista.

Kipinä simulaattoripelaamiseen 
syttyi Takasella jo pikkupoikana, 
kun hän pääsi kokeilemaan isän 
PC:llä Flight Simulator -lentosi-
mulaattoria. Sittemmin hän pelaili 
erilaisia Play Station -pelejä, mut-
ta koska Pleikkarilla ei ollut simu-
laattoripelejä, häntä alkoivat kiin-
nostaa PC-pelit. 

Isä oli hankkinut Takaselle car-
ting-autoja, minkä myötä hän-
tä kiehtoivat erityisesti autosi-
mulaattorit. 10-vuotiaana hän sai 
oman tietokoneen, mistä alkoi 
matka simulaattorien  maailmaan.

Vuonna 2007 Takanen alkoi pe-
lata netissä MTV3:n Maailman no-
pein kansa -autosimulaatiopeliä. 
Muutama vuosi meni pelaten mui-
ta pelejä. Vuonna 2015 eräs kave-
ri kysyi Takaselta, oletko kokeillut 
iRacingia, joka on kuukausimak-
suinen ajosimulaatiopeli ja jossa 
on laserskannatut ajoradat.

Takanen päätti kokeilla ja tart-
tui kolmen kuukauden aloitustar-
joukseen. Hän aloitti peruspake-
tilla, johon kuuluu muutama rata 
ja muutama auto. Yhteensä iRa-
cingissa on noin 30 autoa ja 60 ra-
taa, joiden käyttöoikeuden voi os-
taa lisämaksusta.

– Olin vähän skeptinen, että on-
kohan tämä hyvä, mutta viikossa 
totesin, että kyllä myyntipuheet 
pitivät paikkansa. IRacingilla voi 
ajaa kilpaa toisella puolella maa-
palloa olevan kanssa ilman aikavii-
vettä, joka yleensä häiritsee inter-
netissä pelaamista.

Simulaattoreissa pyritään mah-
dollisimman realistiseen ajokoke-
mukseen, ja harrastajien mielestä 
iRacing on lajinsa huippusovellus. 
Ajomotivaatiota lisää, että iRacing 
laskee kuljettajalle kilpailusuori-
tuksen perusteella turvallisuus- ja 
suorituskykylisenssin arvon.

Takanen vinkkaa, että hyvän pe-
rehdytyksen iRacingiin saa Fisran 
eli Finnish Sim Racing Associatio-

nin sivuilta: simracing.fi. 
– Tämä on edelleen Suomes-

sa niin pienen porukan harrastus, 
että haluamme tehdä lajia tunne-
tummaksi, hän kertoo.

IRacingissa alkaa kilpailuja tunnin 
välein. Takanen aloitti ajamalla sa-
tunnaisia kisoja, kunnes huomasi, 
että suomalaisilla jäsenillä on oma 
keskustelufooruminsa, jossa vaih-
dettiin tietoja muun muassa siitä, 
kuinka pelissä voi kehittyä ja kuka 
aikoo osallistua mihinkin kisaan. 
Ajettuaan kuukauden verran Ta-
kanen pääsi mukaan Glacier Ra-
cing -tiimiin, joka auttoi harras-
tuksessa eteenpäin.

– Moni ajattelee, että tämä on 
yksinäinen harrastus, mutta ei ole, 
kun löytää hyvän porukan. Mi-
nä päädyin kilpailuhenkiseen po-
rukkaan, jossa kokeneemmat kus-
kit ovat opettaneet minulle, miten 
pääsen seuraavalle tasolle ja aja-
maan nopeampia kisoja.

– Yhteyttä pidetään tiiviisti 
muun muassa keskustelupalstan 
ja TeamSpeakin avulla, jopa kisan 
aikana. Pidämme säännöllisesti 
myös tapaamisia, Takanen  jatkaa.

IRacingissa on neljä ajokaut-
ta vuodessa, ja yksi kausi kestää 12 
viikkoa. Takanen hyppäsi mukaan 
iRacingiin tammikuussa 2015 kes-
ken kauden ja ajoi kuukauden ajan 
aloittelijaluokassa. Aloitusautona 
oli Mazda MX5. 

Kun Takanen oli osoittanut 
osaavansa hallita nopeita auto-
ja, hän sai C-lisenssin ja pääsi lop-
pukaudeksi ajamaan Skip Barber 
Formula 2000:ta.

Seuraava vaihe oli saada B-li-
senssi ja päästä ajamaan Star Maz-
da -sarjan isompaa Formulaa. 
Hurjalla harjoittelulla Takanen sai 
jo toisella kaudella A-lisenssin ja 
pääsi ajamaan F1-autoa, Williams-
Toyota FW31:tä. Siitä alkoi kilvoit-
telu ammattilais- eli Pro-lisenssin 
saamisesta. Kun pääsee ammatti-
laistasolle kisaamaan maailman-
mestaruudesta, voitoista alkaa 
saada myös rahaa.

– Eteenpäin pääsee, kun ajotai-
dot kehittyvät ja oppii autojen sää-
tämistä. Oikeilla säädöillä oman 
auton saa erottumaan muista, Ta-
kanen toteaa.

Simulaattorikuljettajan on hal-
littava ajamisen lisäksi myös auton 
säädöt. Aloittelijaluokassa kuljet-
tajalla on säädettävänään lähinnä 
rengaspaineet, mutta tason nous-
tessa säädettävää tulee koko ajan 
lisää. F1-autoissa on säädettävä jo 
pyörien kulmat, kallistuksenva-
kaajat, jarrut, iskunvaimentimet, 
jousien kovuus...

– Glacier Racingin porukka 
neuvoi minua, millaiset säädöt 
kannattaa tehdä. Olen oppinut au-
ton säätämistä ropaamalla omia 
autoja ja huomannut, että samat 
opit pätevät simulaattoripuolella. 
Mutta F1:n säätäminen on jo sel-
lainen labyrintti, että en olisi sel-
vinnyt siitä ilman tiimin apua, Ta-
kanen myöntää.

Kolmannella kaudella Taka-
nen jatkoi treenausta Star Maz-

dalla. Tuolloin järjestettiin AOR-
liiga, missä kilpaillaan normaalia 
pitempiä kisoja. Kun kisa tavalli-
sesti kestää iRacingissa puoli tun-
tia, AOR-liigassa se kestää tunnin. 
Kolmannen kauden lopussa hä-
nen kokonaissijoituksensa liigas-
sa oli 6:s ja hän sai kauden tulok-
kaan tittelin.

Neljännellä kaudella Takanen 
kokeili iRacingin Blancpain endu-
rance -sarjaa, jossa ajetaan GT3-
autoilla jopa tunnista kolmeen 
tuntiin kestäviä ajoja. Hän halusi 
kokeilla, pääsisikö sitä kautta mu-
kaan MM-mittelöihin, sillä 40 sar-
jan parasta saa ammattilaislisens-
sin. Takanen harjoitteli kaiken lii-
kenevän vapaa-aikansa, mutta se 
ei silti ihan riittänyt.

Vuonna 2015 perustettiin myös 
Fisra, joka pisti pystyyn ensimmäi-
sen iRacing SM-kisan. Kisa ajettiin 
Ruf RT 12R Track -autoilla.

– Blancpain-tappio ei harmit-
tanut niin paljon, koska SM-kisat 
menivät niin hyvin. Sijoitukseni oli 
kolmas, ja olin siihen erittäin tyy-
tyväinen. Taakseni jäi kovia kave-
reita, kuten Aleksi Elomaa ja Ri-
ku Alatalo.

Vuoden 2016 Takanen harjoit-
teli eri autoilla, jotta olisi kovas-
sa iskussa, kun ammattilaislisens-
seistä taas kilpailtaisiin. SM-kisat 
menivät sinä vuonna häneltä pen-
kin alle, sillä hän sai tietokonee-
seensa bugin ja onnistui vielä rik-
komaan rattinsakin. 

Loppuvuodesta tuli kuitenkin 
hyviä uutisia, sillä Takanen sai tie-
tää, että hänen haaveensa MM-ta-
solle pääsystä toteutuisi. Glacier 
Racingilla on Blancpain enduran-
ce -ammattilaissarjassa autokun-
ta, jonka neljästä kuljettajasta yh-
den paikka vapautui. 

Autokuntaan kuuluvat Tapa-
ni Linnaluoto, Joni Hagner ja 
Antti Pihlaja, ja he pyysivät Ta-
kasta neljänneksi. IRacing selvitti 
hänen kisataustansa, ja hänet hy-
väksyttiin mukaan. 

– 15. huhtikuuta kisaan ensim-
mäistä kertaa MM-sarjassa GT3-
luokan autolla, Takanen hymyilee.

– Isot kiitokset Glacier Racingin 
päällikölle Joni Bäckmanille, et-
tä ottivat meikäläisen mukaan ko-
van luokan joukkueeseen.

Nyt hänellä on kova harjoittelu 
päällä Blancpainia ja tämän vuo-
den SM-kisoja varten. SM-kisat 
ajetaan Porsche 911 GT3 Cupilla ja 
MM-kisat mahdollisesti Ford GT 
GT3:lla. MM-sarjan kisoista tulee 
myös lähetykset YouTubeen.

– Aikaahan tähän menee ihan 
tolkuttomasti, päivätyönsä nuo-
hoojana tekevä Takanen myön-
tää.

– Olen tottunut heräämään vii-
deltä, ja yleensä aamulla olen kah-
vikuppi kourassa koneella yhden 
tunnin. Iltasella, kun muksut leik-
kivät, ajan vielä tunnin pari. Alku-
vaiheessa saatoin ajaa tuntikausia, 
mutta en enää, etteivät vaimo ja 
lapset hermostu. Kerran viikossa 
ajan kisan, yleensä viikonloppuna. 
Joskus jos innostun, voin ajaa kak-
si tai kolmekin.

Halikkolainen Joni Takanen 
ajaa GT3-luokan autoilla kilpaa 
maailman huippujen kanssa.

Ajosimulaattoriharrastaja tarvitsee PC:n, ratin ja polkimet sekä hyvän pöydän ja tuolin. Joni Taka-
nen aloitti ajamisen yhdellä näytöllä ja konttorituolilla, mutta nyt hänellä on kunnon pelituoli ja kol-
me näyttöä.

Takasella on käytössä noin 400 
euron Fanatec-polkimet, joissa 
on hyvä tuntuma.

Simulaattorikuskin on hallittava myös kilpa-auton säätäminen. 
Mitä vaikeammalle tasolle mennään, sitä enemmän on säädet-
tävää.

VAIN
G-VOIMAT
PUUTTUVAT

Kilpailun alkaessa ensimmäisessä mutkassa 
voi välillä olla ahdastakin. IRacingissa autot 
on mallinnettu täydellisesti oikeista autoista.
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