
Mercedes-Benz klassikkoautojen tapahtuma Tampereella  26.8.2017

Suomen Mercedes-Benz Klubi järjestää  lauantaina 26.8.2017 Tampereella 

ja muualla Hämeessä  laadukkaan tapahtuman Mercedes-Benz klassikkoautojen

ystäville.

M-B Tour 2017 ei ole vain ajoa kauniissa maisemissa hyvillä teillä vaan se on myös 

viihtymistä ohjelmallisissa tilaisuuksissa ajoreitin yhteydessä.   Kuulet asiantuntijoiden

johdatuksella Mercedes-Benzin ja sen automalliston historiallisesta kehityksestä sekä

klassikkoautojen harrastuksesta Suomessa.   Tutustut muihin osallistujiin ja heidän

Mercedes-Benz  klassikoihinsa kiireettömästi tasokkaiden yhteisten lounas- ja kahvi-

tilaisuuksien yhteydessä tunnelmallisissa ja laadukkaissa ympäristöissä.  M-B Tour

tarjoaa  aina myös näkemyksiä  laajempaan historiaan ja kulttuuriin.tarjoaa  aina myös näkemyksiä  laajempaan historiaan ja kulttuuriin.

Vuoden 2017 M-B Tour juhlii  erityisteemaa  ”110-vuotta Suomen ensimmäisestä 

Daimler kuorma-autosta”.   Vuonna 1907  nimittäin Tervakosken paperitehtaalle tuli 

Daimler’in tehtaalta ensimmäinen kuorma-auto. Nyt  M-B Tour 2017 haluaa juhlia 

laajemminkin  Mercedes-Benz’in ainutlaatuista historiaa erilaisten hyötyajoneuvojen  

keksijänä.    Yhtiöhän  on toimintansa aikana kehittänyt  niin maailman ensimmäisen 

kuorma-auton kuin linja-autonkin.  Myös lentokoneiden, laivojen ja junien moottorien 

kehittäjänä  yhtiö on ollut  merkittävä tiennäyttäjänä.    Mercedes-Benz’in tunnus , 

kolmisakarainen tähti, muistuttaakin  yhtiön alkuperäisestä tavoitteesta kehittää 

ratkaisuja  ”maalle, merelle ja ilmaan”.

Tampereen Veholla on M-B Tourin yhteydessä  

esillä  muutamia upeita  historiallisia 

Mercedes-Benz hyötyajoneuvoja. 

Vehon tiloissa on samalla  myös  nähtävänä  

Mercedes-Benz hyötyajoneuvojen historiasta

kertova valokuvanäyttely . 



M-B Tourin osallistujien lähtö ajoreitille tapahtuu Vehon pihalta, jossa kukin autokunta 

esitellään yleisölle lähtöportilla.   M-B Tour 2017 ajoreitti kulkee perinteisissä Hämeen 

järvimaisemissa.  Ajamme vain päällystetyillä teillä, reitin kokonaispituus on n. 120 km.

Tampereelta suuntaamme ensin Kangasalle Automuseo Mobiliaan, jossa esittäydymme 

yleisölle  osana Mobilian elokuista lauantaiohjelmaa www.mobilia.fi

Mobiliasta ajamme kohti Hauhoa  ja  lounaspaikkaamme, komeaa Hahkialan Kartanoa. 

Hahkiala kuuluu historiallisten hämäläisten

mahtikartanoiden harvalukuiseen joukkoon.

Itse pääkartanoa, alueen muita rakennuksia ja 

ympäristöä  on vuosien ajan  kunnostettu  

taitavasti kartanon nykyisen isännän 

Karl Fazer’in johdolla.   Tänä päivänä Hahkiala

onkin todella upea juhla- ja kokouspaikka.

Lounaan yhteydessä kuulemme autoveteraanin

kertoilevan tarinoita autoilusta entisaikaan

Suomessa.

kertoilevan tarinoita autoilusta entisaikaan

Suomessa.

Hahkialasta suuntamme kohti Hämeenlinnaa.  Matkalla teemme kierroksen Aulangon

luonnonpuistossa.  Aulanko ,kuten hyvin tiedetään, on yksi Suomen  vanhimmista ja 

kauneimmista maisemapuistoista,  vehreydessään vailla vertaa.

Hämeenlinnan keskustan kautta ajaessamme pysähdymme lyhyesti  ja esittelemme 

Mercedes-Benz klassikkoautojen kavalkaadimme suurelle yleisölle.

M-B Tour 2017 tapahtuma päättyy

mahtavaan keskiaikaiseen Hämeen

Linnaan, jonka vallien sisäpuolelle

parkkeeraamme automme.

Hämeen Linnassa vietämme päätös-

tilaisuuden pikku ohjelmatuokioiden

ja maittavien kakkukahvien kera.

Ja sitten olemmekin valmiita 

kotimatkalle  ainutlaatuisen

Mercedes-Benz klassikkotilaisuuden,

M-B Tour 2017,  kokeneina. 



M-B Tour 2017 tapahtuman aikataulu

Kello 09.00 – 09.45 Ilmoittautuminen, Veho Tampere Lielahti

klo 10.00 Aamukahvi ja ajajakokous Vehon tiloissa

klo 10.30  Historiallisten Mercedes-Benz hyötyajoneuvojen  esittely pihalla

klo 11.00 1.auto starttaa reitille, esittelyt ja kuvaukset lähtöportilla

Klo 11.45 1. auto  esittelyssä  tieliikennemuseo Mobiliassa, Kangasala

klo 14.00 Lounas,  Hahkialan Kartano, Hauho

klo 16.00 1.auto starttaa jatkoreitille

Klo 16.30  1. auto Aulangon puistokierros,  esittelyt  Hämeenlinnan keskustassa 

klo 17.30  Päätöstilaisuus, Hämeen Linna

klo 18.00 M-B Tour 2017  tapahtuma päättyy 

Ilmoittautuminen M-B Tour 2017 tapahtumaan

M-B Tour 2017 on avoinna kaikille Mercedes-Benz henkilöautoille, jotka ovat 

valmistuneet ennen vuotta 1992.

Voimme ottaa tapahtumaan mukaan enintään 40 autokuntaa, jotta Voimme ottaa tapahtumaan mukaan enintään 40 autokuntaa, jotta 

tilaisuutemme rentouttava, kiireetön ja osallistujille kodikas ilmapiiri säilyy. 

Tapahtuman järjestäjä voi valita osallistujat mikäli halukkaita osallistujia 

ilmoittautuu yli 40 autokuntaa.

Ilmoittautuminen  M-B Tour 2017 tapahtumaan alkaa 15.6.2017 ja päättyy 

8.7.2017.  Osallistumismaksu on 45 euroa kultakin autossa olevalta henkilöltä. 

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet annetaan erikseen Mercedes-Benz Klubin 

Pirkanmaan jaoksen kotisivuilla kesäkuun alussa,  ilmoittaudu  siis  alla olevan 

linkin kautta

www.mersutampere.com

Tervetuloa jälleen Tampereelle nauttimaan korkeatasoisesta Mercedes-Benz 

klassikkoautojen tapahtumasta M-B Tour 2017 !

Ari-Pekka  Lällä

Suomen Mercedes-Benz Klubi ry Pirkanmaan jaospäällikkö

Mahdollisiin kyselyihin vastaa Ari-Pekka Lällä puh. 0505969181


