
NÄYTÖN 
PAIKKA 

Siinä se nyt vihdoinkin on. Valtteri 
Bottas ja Toto Wolff allekirjoittivat 

sopimuksen 16. tammikuuta.

K
un Nico Rosberg pa-
mautti FIA:n palkinto-
gaalan yhteydessä jou-
lukuussa uutispommin 
ja kertoi lopettavansa 

F1-uransa tuoreena maailman-
mestarina, Valtteri Bottaksen nimi 
nousi heti esiin Rosbergin todennä-
köisimpänä korvaajaehdokkaana. 
Monta mutkaa oli kuitenkin mat-
kassa ennen kuin Mercedes maa-
nantaina 16. tammikuuta pystyi jul-
kistamaan 27-vuotiaan Bottaksen 
yksivuotisen sopimuksen.

Williams suostui vapauttamaan 
Bottaksen vasta kun sai varmuu-
den siitä, että kokenut brasilialai-
nen Felipe Massa peruu oman lo-
pettamispäätöksensä ja palaa kilpa-
auton rattiin vielä vuodeksi. Vasta 
18-vuotias tulokaskuljettaja, kana-
dalainen Lance Stroll ei luonnolli-
sestikaan olisi kyennyt kantamaan 
vastuuta auton kehitystyöstä, joka 
nyt sääntöjen radikaalissa muutos-
vaiheessa nousee F1-kauden ai-
kana keskeiseksi talleja erottavaksi 
tekijäksi.

Massan paluu oli Williamsille 
merkittävä myös toisesta syystä. 
Tallin pääsponsori Martini ei olisi 
voinut hyväksyä markkinointinsa 
keulakuvaksi teinitähteä, jolle ei 
pitkäripaisen ovi aukeaisi vielä 
edes omassa kotimaassaan, lukuun 
ottamatta Albertan, Manitoban ja 

Quebecin hieman vapaamielisem-
piä provinsseja.

Yleisimpien arvioiden mukaan 
Williams saa Bottas-kaupan myötä 
Mercedeksen asiakasmoottorit kau-
delle 2017 ilmaiseksi, mikä tarkoit-
taa 15-17 miljoonan euron siirto-
summaa. Toki osa kipurahoista va-
luu arvonsa neuvottelupöydässä 
hyvin tunteneen Felipe Massan elä-
kerahastoon.

Mercedeksen teknisen johtajan 
Paddy Lowen siirtyminen William-
sille oli myös merkittävä tekijä Bot-
taksen sopimukseen liittyvässä ko-
konaisratkaisussa.

Yksivuotinen sopimus

Se, että Bottas sai lopulta tyytyä yk-
sivuotiseen pahviin, hämmästytti 
monia F1:n sisäpiiriläisiä. Totuus 
kuitenkin on, että Bottaksen suori-
tustaso kirkkaimmalla huipulla on 
vielä mittaamatta. Mercedes halusi 
pelata varman päälle myös sen ta-
kia, että Sebastian Vettelin sopi-
mus Ferrarin kanssa päättyy ensi 
kauteen. 

Vettel ei ole ollut täysin tyytyväi-
nen aikaansa Scuderialla, joten hän 
saattaa hyvinkin hakea uutta suun-
taa uralleen 2018. Jos Vettel tosis-
saan haluaa vuoden päästä Mer-
sulle, Bottaksen osakeoptioilla ei 
järin suurta arvoa ole.

Nelinkertainen maailmanmestari 
on jokaisen saksalaisen formulafa-
nin unelmavävy. Parivaljakkona Vet-
tel ja Lewis Hamilton muodostaisi-
vat kuljettajakaksikon, jolle pitäisi 
hakea vertailukohtaa Alain Prostin 
ja Ayrton Sennan yhteisistä, tuliki-
venkatkuisista McLaren-vuosista.

Joka tapauksessa 1-vuotinenkin 
sopimus on Bottakselle kullanarvoi-
nen tilaisuus. Kaikki on nyt periaat-
teessa hänen omissa käsissään. Jos 
hän pystyy laittamaan Hamiltonille 
aidosti kampoihin ja ajoittain jopa 
olemaan tätä nopeampi, ura jatkuu 
– jos ei Mersulla – jossakin huip-
putallissa takuuvarmasti vielä vuo-
sien ajan.

Villeimmissä päiväunissa joku 
saattaa jo nähdä täyssuomalaisen 
miehityksen Ferrarilla 2018, mutta 
vielä on toki täysi arvoitus, missä 
talleissa kiinnostavimmat vapaat 
ajopaikat seuraavalla sopimuskier-
roksella ovat. Kauden 2017 sään-
töuudistukset saattavat keikauttaa 
tallien voimasuhteita odottamatto-
man rajusti. Edes Mercedeksen val-
takauden jatkuminen ei ole mikään 
itsestäänselvyys.

Nicon jalanjäljillä

Neljän vuoden ja 77 Grand Prix-ki-
san jälkeen Bottas on saanut Wil-
liamsilta kaiken sen opin, mikä 

saatavissa oli. Sattumaa tai ei, 
myös Nico Rosbergin F1-ura alkoi 
neljällä peräkkäisellä Williams-
kaudella ennen siirtoa Mercedek-
selle 2010. Toivottavasti historia 
toistaa itseään…

Vaikka Rosbergilla oli Suomen 
passi ja näin ollen myös Suomen 
kansalaisuus, Bottaksesta tulee nyt 
Lewis Hamiltonin toinen supisuo-
malainen tallitoveri. Heikki Kova-
lainen jäi Hamiltonin ensimmäi-
sellä mestaruuskaudella 2008 niin 
pahasti nuoren britin jalkoihin, että 
sädekehä kuljettajana himmeni 
juuri sen muutaman ratkaisevan lu-
xin, joka erottaa huipputallien hi-
moitsemat tulevaisuuden mestarit 
hieman hohdottomimmista F1-pe-
rusduunareista.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto 
Wolff, joka sattumoisin toimii myös 
Bottaksen managerina, kertoi tal-
lin tiedotustilaisuudessa Englannin 
Brackleyssä arvostavansa suojat-
tinsa suorasukaisuutta, maanlähei-
syyttä, keskittymiskykyä ja – niin, 
silkkaa suomalaisuutta. 

Ei voi kuin hämmästellä, mi-
ten kovaa valuuttaa suomalaisuus 
moottoriurheilussa tänä päivänä on.

Moni asia voisi varmaan olla pa-
remminkin, mutta kyllä me täällä 
Suomessa jotain teemme myös oi-
kein.

OLLI KOIVUSALO

VALTTERI BOTTAS
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