
NAUTIC 1 • 2015 N o p e u s k i l p a i l u N o p e u s k i l p a i l u

TEKSTI NINA PALOHEIMO

STIG–OLOF FAGERSTRÖM  
– 16 maailmanennätyksen mies

taessa nuo kisat olivat kovatasoiset. Ajajia 
oli 34 jopa 18 maasta. Kovimpien joukos-
sa olivat esimerkiksi Itä-Saksa ja Englanti. 
Suomea tuskin arviointiin ennakkosuosi-
kiksi. Ei ollut vielä 1960-luvulla kovinkaan 
yleistä sekään, että suomalaiset kuskit läh-
tivät maailmalle kilpailemaan. Kustannuk-
set nousivat suuriksi ja kuljetukset olivat 
vaikeita. 

- Kuitenkin päätin, että nyt mennään. 
Keräsin varoja, rakensin venettä ja Saksaan 
päästiin, Fagerstöm  kuvailee. 

Kisassa oli erikoisia piirteitä, mutta 
ehkä erikoisin oli radan muoto. Se 
oli nimittäin neliskanttinen. 

- Siinä piti todella varoa, mihin ajaa, et-
tei ole kaverin päällä tai edessä, Fagerström 
muistelee. 

Voitto heltisi lopulta kolmannessa eräs-
sä kun pahin kilpakumppani Länsi-Saksan 
Kurt Mitscke otti hienoisen varaslähdön, 
kun taas Fagerström vältti sen juuri ja juuri. 
Näin ollen ensimmäinen suomalainen Eu-
roopan mestari kilpaveneilyssä oli syntynyt.  

- Kyllä se on veneilyurani kovin juttu, ja 
on uskomatonta, että siitä on jo viisikym-
mentä vuotta. 

Stig-Olof Fagerström on yksi kilpavenei-

lyn kansainvälisiä legendoja, vieläpä pidetty 
sellainen. Hän itse ei toki mainettaan niin-
kään mainosta. Sen kertoo kuitenkin esi-
merkiksi vuonna 2007 ilmestynyt Tuomas 
Murajan S.O. Fagerströmistä kertova elä-
mänkertateos, jossa toistuvat kilpakump-
paneiden tunnustukset vaatimattomasta ja 
rehdistä kilpaveneilijästä, joka lainasi tar-
vittaessa varaosia kilpakumppaneilleen, oli 
aina ensimmäisenä onnittelemassa voittajaa 
ja sai jopa kilpakumppaneidensa myöntä-
män tunnustuspalkinnon rehdille kaverille: 
”Kiitos avusta kaikissa olosuhteissa, König-
ajajat”.

Mutta vaikka mies on vaatimaton ja 
rehti, sisua ja päättäväisyyttä ei ole puut-
tunut. Sen kertovat 16 tehtyä maailman-
ennätystä, 27 Pohjoismaiden ennätystä, 
20 Suomenmestaruutta ja lukuisat muut 
mitalit. Myöskään useammat vakavatkaan 
loukkaantumiset eivät estäneet Fagerströ-
miä nousemasta uudestaan veneen päälle ja 
tavoittelemasta seuraavaa ennätystä. 

Fagerström ajoi 60-luvulta lähti-
en 350-kuutoisten OB-luokkaa ja 
500-kuutioisten OC-luokkia. Sitä 

ennen Saksassa järjestetyissä kolmen kau-
pungin kisoissa nuori mies kilpaili kolmessa 

luokassa, OA:ssa, OB:ssa ja OJ:ssa. Berlii-
nissä OB-luokan kisassa Fagerström hajotti 
veneensä ja tuli hinausveneen perässä läh-
töalueelle. 

- Katsoin, että perhana, siellä ne ovat 
jo lähtölinjalla OA-luokassa. Pomppasin 
veneestä omaan OA-luokan veneeseen ja 
painoin kaasua. Ehdin hyvin maalilinjalle 
sekunnilleen lähdön tapahtuessa ja ajoin 
sitten kisan voittoon, Fagerström hymyilee 
pöydän takaa selvästi yhä tyytyväisenä suo-
ritukseensa.  

Sittemmin 1960-luku oli Fagerströmin 
juhlaa. Hän voitti hydroveneiden kaikkien 
luokkien Suomen mestaruudet kerta toi-
sensa jälkeen. 

S.O. Fagerström lopetteli uraansa 
1970-luvun paikkeilla. Sen jälkeen hän 
siirtyi valmentamaan ja toimimaan me-
kaanikkona pojalleen Caj Fagerströmille, 
jonka ura kilpaveneilyssä olisi toisen tarinan 
arvoinen. Vuonna 1981 S.O. Fagerström va-
littiin vuoden veneurheilijaksi. 

Monitoimimiehen uskomatonta venei-
lyhistoriaa voi käydä ihailemassa hänen 

”KILPAVENEILY ON TURVALLINEN 
JA HYVÄ LAJI”

Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 50 vuot-
ta Suomeen tuodusta ensimmäisestä 
kansainvälisestä kilpaveneilyn arvoki-
samitalista. Se tehtiin hydroveneellä. 
Samana vuonna, 2014, ensimmäinen 
suomalaisnainen ajoi maailmanmes-
tariksi perin miesvoittoisessa lajissa 
GT-30-luokassa. Merkittävä merkkipaalu 
sekin suomalaishistoriaan. S.O. Fager-
ström huokaa syvään, kun kysyn mitä 
hän ajattelee tämän päivän kilpavenei-
lyn tasosta. 
 - Tottakai olen seurannut lähinnä 

hydroluokkia, mutta toivon, että näitä 
mainitsemiasi arvokisamitaleita tuotai-
siin huomattavasti enemmän Suomeen. 
Meillä on tekniikkaosaamista ja valmen-
nusosaamista. Lisää kilpailijoita ja lisää 
nuoria tulisi saada mukaan lajin pariin. 
Tämä on turvallinen ja hyvä laji, hän 
summaa. 

Venemuseossaan Kangasalla 
Ölandin saarella kesäisin. Ura 
yksityisyrittäjänä on jatkunut 
nuoresta miehestä saakka aina 
tähän päivään. Tuntuu, että Fa-
gerström on menestynyt lähes 
kaikessa, mihin hän on ryhtynyt. 

- No ei nyt niinkään. On opit-
tu virheistä ja tehty paljon työtä, 
hän toteaa. 

Fagerströmin ilkikurisessa 
hymyssä lausuttu lause kilpave-
neilyn puolelta jää mieleen koko 
päiväksi. 

- Kuka tahansa osaa ajaa kaa-
su pohjassa. Homma on se, että 
pitää osata höllentää sitä oikeassa 
paikassa. 

Sopii moneen asiaan. 

Lähteet: Stig-Olog Fagerströmin 
haastattelu ja elämänkertateos 
”Sotilaspojasta yrittäjäksi, maa-
ilmanmestariksi ja neuvokseksi”, 
Tuomas Muraja.

Nopeusveneilyn SM-osakilpailukalenteri vuodelle 2015

6.6.2015 Kalkkirannan Kievari Offshore Race, V150, V50, 3B,  
3C (PM luokat 3C ja V150) + Jokamiesluokka
7.6.2015 Tammela Race 2015, Kuivajärvi Luokat: SJ15, GT15, GT30, O250, F4
26.-28.6.2015 Förby Powerboat Race 2015, Förby-Salo Luokat: SJ15, GT15, GT30, F4
11.-12.7.2015 Race Lohja 2015, Lohja Luokat: SJ15, GT15, GT30, F4
18.-19.7.2015 Race Hirvensalmi 2015, Hirvensalmi Luokat: SJ15, GT15, GT30, O250, F4
25.07.2015 XLV Ruotsinsalmen ajot, Kotka Luokat: V50, V150, 3B ja 3C, UV, V300+ Jokamiesluokka
23.-26.7.2015 Imatra Race, Imatra F4 SM ja PM, EM GT30, MM GT15
29.-30.8.2015 Saimaa Race 2015, Imatra Luokat:V50, V150, 3B, 3C

Kansainväliset arvokisat Suomessa vuonna 2015 
6.6.2015 Pohjoismaiden mestaruuskisat Kalkkirannassa 3C ja V150 –luokat
23.-26.7. 2015 Euroopan mestaruuskisat Imatralla GT30-luokassa
23.-26.7. 2015 Maailmanmestaruuskisat Imatralla GT15-luokassa
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V
iime vuonna tuli kulu-
neeksi 50 vuotta siitä, kun 
Stig-Olof Fagerström toi 
Suomeen ensimmäisen 
kilpaveneilyn kansain-

välisen arvokisamitalin. Se oli Euroopan 
mestaruus, silloin kun ei vielä maailman-
mestaruuksista kilpailtu. Kisat ajettiin Itä-
Saksassa Bad-Saarowissa vuonna 1964 ja 
kilpailtava luokka oli OJ-hydroveneluokka. 

Viime vuonna istahdin legendaarisen 
Fagerströmin kanssa alas hänen omista-
mansa SOFA-yrityksen tiloissa. Ennen 
tapaamista hermostutti. Liikuntaneuvos, 
yksityisyrittäjä ja 16 maailmanennätyksen 
mies kuulosti vähän pelottavaakin kunnioi-
tusta herättävältä, mutta tehdessäni hiukan 
taustatutkimusta ja muistellessani aiempaa 
tapaamistamme muistin, että minua odot-
taa reilu herrasmies. Näin tapahtui. 
 

Menneitä muistellessa unohtaa vä-
lillä tekevänsä haastattelua, kun 
jää kuuntelemaan toinen tois-

taan hurjempia ja tapahtumarikkaampia 
seikkailuja. Yksi niistä on ehdottomasti tuo 
vuonna 1964 ajettu Euroopan mestaruus 

Bad-Saarowissa. Tähän 
päiväänkin verrat-
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