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Lewis Hamilton: kysymyksiä ja vastauksia 
 
1. Mitä sellaista opit viime vuodesta, mikä on tehnyt sinusta entistä vahvemman kilpailijan tänä 
vuonna? 
 
Elämässä tulee tehtyä aina virheitä. Se on osa oppimista. Luulen, että jos emme tekisi virheitä, emme oppisi, 
missä vika on. Tein useita virheitä viime vuonna. Olen pyrkinyt ottamaan jokaisesta opikseni, enkä tee 
mitään niistä enää koskaan uudelleen. Lähtiessäni tähän kauteen pyrin minimoimaan virheeni, sillä 
haluamme voittaa maailmanmestaruuden. 
 
2. Mitkä ovat haastavimmat teknologiset vaatimukset tänä vuonna ja kuinka ensiluokkainen 
voiteluöljy, kuten Mobil 1, auttaa tässä? 
 
Formula-kisojen katsoja kiinnittää huomionsa yleensä vain kuskiin ja autoon, mutta myös yksityiskohdat ovat 
tärkeitä. Tiimimme tekee parhaansa parantaakseen auton laatua, ja siksi luotettavuus on erittäin tärkeää. 
Joka vuosi odotukset nousevat korkeammalle, säännökset muuttuvat tiukemmiksi ja me pyrimme saamaan 
moottorista parhaimman irti. Tämän vuoksi yhteistyö Mobil 1:n kanssa on olennainen tekijä tiimimme 
menestykselle. Pyrimme parantamaan dynamiikkaa ja ajamaan nopeammin joka vuosi. Uusien sääntöjen 
käyttöönoton jälkeen voiteluöljyt ovat huomattavan tärkeässä roolissa: kun moottorin voimaa kasvatetaan 
voiteluöljyillä, samalla vähennetään moottorin kulumista ja vahinkoja. 
 
3. Mitä etuja on Heikin kaltaisesta tallikaverista ja mitä etuja Heikki saa sinusta? 
 
Heikin etuna oli ehkä se, että minun avullani hänen oli helpompi päästä tiimiin sisään. Pystyin näyttämään 
hänelle paikkoja, tutustuttamaan tiimin toimintaan ja näyttämään kuinka helppoa kaikkien kanssa on 
työskennellä. Itse voin oppia häneltä varmaan samoja asioita kuin kaikilta muiltakin kuskeilta. Jokaisella 
kuljettajalla on jokin asia, jossa hän on parempi kuin muut – ehkä voin oppia uuden taidon, ajotekniikan tai 
menettelytavan. 
 
4. Onko sinulla taikauskoisia rituaaleja ennen kisaa (nousetko esimerkiksi autoon aina vasemmalta 
puolelta)? 
 
Kaikilla on varmasti jotain asioita, joilla he pääsevät ajotunnelmaan ennen kisaa. Ne ovat kuitenkin 
henkilökohtaisia asioita, jotka kehittyvät vuosien saatossa. Minä itse haluan käydä saman rutiinin läpi joka 
kerta kun nousen autoon. Tällä tavalla varmistan, että kaikki on tehty, kypäräni ja kaikki varusteeni ovat 
valmiina ja kaikki on kuten pitääkin. 
 
5. Voitko kertoa hieman treeniohjelmastasi? 
 
Meillä on pakollisia kuntoharjoitteluja ja -testejä. V02 Max -testi (intensiivinen testi, joka harjoittaa kehon 
aerobista energiasysteemiä kokonaisvaltaisesti) on ehkä yksi vuoden haastavimmista testeistä. Minulle on 
tärkeää, että päämäärämme on voittaa tämän vuoden maailmanmestaruus, ei ainoastaan valmistajan, vaan 
myös kuljettajan osalta. Sen saavuttaakseni minun on oltava hyvässä kunnossa sekä henkisesti ja fyysisesti. 
Se tarkoittaa myös sitä, että ymmärrän autoa paremmin, olen rentoutuneempi ja osaan analysoida kaikkea 
saamaani tietoa. 
 
6. Voitko kertoa meille paineista, joita kehoosi kohdistuu, kun ajat paalupaikalta ensimmäiseen 
mutkaan ja ensimmäiselle suoralle (suosikkiradallasi tai vaikeimmalla radalla)? 
 
Ihmiset eivät aina täysin ymmärrä mitä G-voima tarkoittaa. G-voima on se määrä voimaa joka ihmiseen 
kohdistuu kerrottuna omalla painolla. Joten 5 G:tä tarkoittaa, että ihmiseen kohdistuu viisi kertaa oman 
painon verran vetovoimaa. Kun jarrutamme 100–200 mailin tuntivauhdista 50 mailin tuntivauhtiin, kohdistuu 
autoon maksimaalinen alaspäin vetävä voima, jolloin keho haluaa jatkaa eteenpäin. Silloin on erittäin tärkeää 
että keskivartalo on hallinnassa. Kyse ei ole suurten lihasten kasvattamisesta vaan kestävyydestä. Kuljettaja 
tarvitsee voimaa myös siksi, että ohjaaminen on raskasta ohjaustehosteista huolimatta. Kun ajaa mutkaan 
120–150 mailin tuntivauhdilla, keho haluaa mennä toiseen suuntaan ja auto toiseen. Se tuntuu kuin olisi 
raiteilla, joten siinä yrittää vain pysyä mukana. Voima kohdistuu käsivarsiin, olkapäihin, keskivartaloon, 
sääriin ja erityisesti niskaan - pää haluaa tippua olkapäiltä. 



 
 
 
 
 
 
7. Kuinka rentoudut kun et aja? 
 
Soitan kitaraa. Tykkään myös istua ja puhua veljeni kanssa tai sitten pelaamme videopelejä. Se voi itse 
asiassa olla stressaavampaa, koska hän voittaa minut enkä pidä siitä! 
 
8. Keneen tai mihin luotat eniten elämässäsi? 
 
Enimmäkseen luotan perheeseeni ja itseeni. Istuessani kilpa-autossa luotan tunteisiini ja päätöksiin joita 
teen. Jokaisen kuljettajan tulisi luottaa itseensä ja ajatella olevansa paras. Kun sinulla on haasteita, sinä itse 
ja perheesi voivat aina auttaa sinua. 
 
9. Kuinka pärjäsit koulussa? 
 
Olin hyvä oppilas ja yritin kovasti, mutta jouduin olemaan poissa koulusta kisojen takia joka torstai. Jouduin 
tekemään päätöksen tulevaisuudestani jo varhain, ja vaikka kavereillani oli viikonloppuisin paljon vapaata, 
heillä ei ollut samanlaisia urheilullisia tavoitteita tai intohimoja. Oli hyvä, että minulla oli tavoitteita jo niin 
nuorena – päätin jo kuuden vuoden ikäisenä mitä haluan elämälläni tehdä. 
 
Minulla oli myös apuopettaja, joka auttoi minua oppimaan. Arvostin hänen apuaan todella paljon. Halusin 
aina mennä yliopistoon, mutta vaikka en koskaan ole elänyt opiskelijaelämää ja jäin paljosta paitsi 
lapsuudessani, olen ymmärtänyt, että tämän ammatin eteen on tehtävä myönnytyksiä. En kadu mitään. 
 
10. Mikä oli mieleenpainuvin kisasi viime kaudella? Opitko mitään hyödyllistä vuoden 2007 
kaudesta? 
 
Luulen, että se oli Montreal. Se oli ensimmäinen Grand Prix -kilpailu jonka voitin. En todellakaan odottanut 
sitä, ja voitto merkitsi minulle paljon. Kun tähtää voittoon ja pääsee palkintopallille, alkaa heti miettiä mitä 
seuraavaksi. Ehkä mukana oli hyvää tuuria, mutta voitto todisti, että olimme työskennelleet tehokkaasti. 
 
11. Mikä oli pääsyy siihen, ettet voittanut viime kautta? 
 
Luulen, että tärkein tekijä oli Kiinan osakilpailu. Sillä hetkellä luulin, että sydämeni pysähtyi. Oli todella 
vaikeaa katsoa eteenpäin loppukauteen tuon kisan jälkeen, mutta niin se vain joskus menee. Ennen tuota 
kisaa kaikki oli loistavasti. Se oli minulle kuitenkin positiivinen kokemus ja yritän olla toistamatta samoja 
virheitä.  
 
Yhden pisteen menettäminen ensimmäisellä kaudella ei ole kovin vakavaa, mutta tiimi ja minä 
työskentelemme paremmin tulevilla kausilla. Ajaessani en tee suoritustani tiimille vaan yhdessä tiimin 
kanssa. Heille antamani tieto on tärkeää ja päinvastoin. Tällä kaudella tavoitteenamme on olla siinä entistä 
parempia. 
 
12. Formula 1 on kumppanuus tiimin, teknikkojen ja Mobil 1 -insinöörien välillä. Kyseessä ei ole 
kaupallinen kumppanuus, vaan teknologinen yhteistyö. Millaista kumppanuutta tämä on? Mitkä ovat 
tiiminne vahvuudet? 
 
Työskentelemme erittäin tiiviisti yhdessä. Koska kuljettajan täytyy seurata kaikkea, ymmärrän, että Mobil 1:n 
työ on tiimillemme erittäin tärkeää. Aiemmilla kausilla autoimme Mobil 1:tä testaamaan voiteluöljyjä, ja sitä 
kautta annoimme tukea paremman voiteluöljyn kehittämisessä. He parantavat tuotettaan joka vuosi, ja 
näiden seitsemän tai kahdeksan vuoden aikana, jotka olen alalla ollut, 2007 oli tehokkain vuosi tähän asti. 
 
13. Mitä autoa ajat radan ulkopuolella? 
 
Ihmiset olettavat minun ajavan jotain todella nopeaa autoa, koska olen Formula 1 -kuski. Minulla on kuitenkin 
seitsemänpenkkinen Mercedes Bentz GL 2,4 litran dieselmoottorilla. Ihmiset aina nauravat, mutta minulle 
oma ja muiden turvallisuus tien päällä on tärkeää. Nautin siitä, että voin kuunnella musiikkia, istua mukavasti 
ja vain ajaa. Minulla on uusi nopea auto, mutta en aja sillä usein, sillä nopeusrajoitukset ovat Sveitsissä 
erittäin tiukat. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lisätiedot ja kuvamateriaali: 
Viestintätoimisto AC-Sanafor 
Kirsi Pere 
kirsi.pere(a)acsanafor.fi
p. 050-320 3180 
 
www.mobil1.fi
 
Asiakkaat ovat luottaneet ExxonMobilin voiteluaineisiin jo yli 130 vuotta. ExxonMobilin tuotteita 
markkinoidaan lähes 200 maassa. Tuotteet edustavat suorituskykyä, innovatiivisuutta ja asiantuntemusta. 
Synteettisten voiteluöljyjen toimialajohtaja ExxonMobil valmistaa tuotteita auto- ja tukkukaupan sekä eri 
teollisuustuotannon aloille. ExxonMobil ymmärtää, että liiketaloudellinen menestys ja sosiaalinen vastuu 
kulkevat käsi kädessä. Siksi ExxonMobil työskentelee tiiviisti tukeakseen yhteisöjä, joissa se toimii sitoutuen 
ylläpitämään korkeimmat eettiset periaatteet, noudattamaan paikallista lainsäädäntöä sekä kunnioittamaan 
paikallisia ja kansallisia kulttuureja. ExxonMobil -nimeä käytetään tarkoituksenmukaisesti, kun viitataan 
Exxon Mobil Corporationiin tai johonkin sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön.  

http://www.mobil1.fi/
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