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Tänä vuonna Big Wheelsin yhteydessä järjestetään Suomen ensimmäinen ruumisautojen kokoontumisajo. Ruumisautoharrastus on
aihe, joka herättää voimakkatita
tunteita puolesta ja vastaan.
Vanhojen
hyötyajoneuvojen
harrastuksella on Suomessa pitkät perinteet,
mutta harrastus on painottunut yleensä
vanhojen poliisi- ja paloautojen, ambulanssien ja taksien ympärille. Sen sijaan
ruumisautoja ei ole liiemmälti entisöity
alkuperäiseen kuntoonsa tai harrastettu
nimenomaan ruumisautoina, vaan työkäytöstä poistumisen jälkeen niiden alkuperäisestä toimenkuvasta on harvemmin
huudeltu ja autot ovat vaivihkaa siirtyneet itsekin autuaammille valtateille.
Viime vuonna Suomeen perustettiin
kuitenkin ensimmäinen ruumisautoille
omistettu verkkoyhteisö, Ruumisauto.
fi. Kyseessä ei ole varsinainen yhdistys
tai kerho vaan yksityisen ruumisautoharrastajan perustama ja ylläpitämä sivusto. Vastaavan tyyppisiä sivustoja löytyy
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myös monista muista maista, mainittakoon esim. saksalainen Hearse.de sekä
amerikkalainen GrimRides.com
Yhteisön tarkoituksena on toimia suomalaisten ruumis- ja hautausautojen
harrastajien ja asiasta kiinnostuneiden
kokoontumispaikkana ja harrastuksen
edistäjänä. Sivusto ei ole merkki- tai
tyyliuskoinen, vaan mukaan yhteisöön
mahtuvat niin museo-, käyttö- kuin lauluautotkin. Pelkkä kiinnostus riittää eikä
ruumisauton omistaminen ole edellytys
yhteisöön liittymiselle.
Monille vanhat ruumisautot ovat aiheena
jonkin sortin tabu ja ruumisautoja myös
pelätään ja kammoksutaan, vaikka yleensä kyseessä ovat kuitenkin keskimääräistä hienommat ja kalliimmat autot, joita
on pidetty erinomaisen siistissä kunnossa
ja joilla on ajettu suhteellisen vähän.
Ihmisten asennoituminen vaihtelee suuresti ja suhtautuminen harrastusta ja
harrastajia kohtaan voi olla hyvinkin
ymmärtämätöntä. Mistään hautakiviä
kaatelevista teinisatanisteista ei kuiten-

kaan ole kyse, vaan ruumisautot ovat
osa ajoneuvohistoriaa siinä missä ambulanssit ja paloautotkin. Tyypillinen
ruumisautoharrastaja, jos tällaista
stereotypiaa voidaan edes rakentaa,
on aikuisikään ehtinyt ja suhtautuu
harrastukseensa aiheen vaatimalla
vakavuudella, vaikka pieni pilke silmäkulmassa onkin välillä tarpeen. Osa
harrastajista haluaa taltioida ajoneuvohistoriaa, osalle taas ruumisautoharrastus edustaa kauhuromantiikkaa
tai halloween-tyyppistä viatonta hassuttelua.
Ruumisauto.fi yhteisön jäsenet korostavat ettei tarkoituksena ole loukata,
pilkata tai pahoittaa millään muotoa
kanssaihmisten tunteita. Kuolema on
kuitenkin asia, joka väistämättä liittyy
ruumisautoihin, mutta autot itsessään
ovat vain autoja.
Kuitenkin voitaneen olla yhtä mieltä
siitä, että tuskin moni muu harrasteautoilun alalaji jakaa yhtä vahvasti
mielipiteitä tai aiheuttaa aiheettomia
ennakkoluuloja harrastajia kohtaan.

