
KUOLLEET:  YRITTÄJÄ MATTI COLLAN 

 

Moottoriurheilun osaaja ja tietopankki 
 

Tunnettu moottoriurheilumies ja yrittäjä Matti Collan kuoli 21. syyskuuta Kuopiossa. Hän syntyi 

Suonenjoella 11. kesäkuuta 1934. Äidin kuolema vuonna 1942 ja isän rintamapalvelus toivat Matin 

Kuopioon äidin enon perheeseen, josta tuli hänen kasvattivanhempansa lapsuuden ja nuoruuden 

ajaksi. Samalla hän auttoi kasvatti-isäänsä, joka toimi pika-ajurina kaupungissa. 

Koneet ja laitteet sekä erilaiset tekniset ratkaisut kiinnostivat nuorta miestä ja niinpä hän 

hakeutuikin ammattikouluun metallilinjalle. 

 

Ensimmäinen varsinainen työpaikka löytyi Savon Autovaruste Oy:ltä, kun aktiivinen töiden kysely  

tuotti tulosta ja ”miljoona Aukusti” Turunen lupasi ottaa hänet viikon koeajalle. 

Ensimmäisenä työpäivänä mallikkaasti suoritettu Volvo- maitoauton norran korjaus tiesi sitä, että  

johtaja Turunen tuli korjaamohallin puolelle ja sanoi, - Sinut on juuri palkattu talon vahvuuteen ja 

työtunnit lasketaan aamusta alkaen. 

Kuopion Moottoripaja oli toinen pitkäaikainen työpaikka, josta teknistä kokemusta ja osaamista 

kertyi niin, että hän saattoi perustaa oman yrityksen 1960- luvulla, jonka nimeksi tuli, 

Autokorjaus ja Koneistus M. Collan.  

 

Autoihin ja niiden tekniikkaan perehtyneen Matin taitoja tarvittiin, kun hänet kutsuttiin 

autokatsastusmieheksi 1970- luvulla. Oman talon ja korjaamotilojen valmistuminen 1980- luvun 

taitteessa vei hänet takaisin yrittäjäksi. Kaupungilla tiedettiin yleisesti, mistä sai autojen parhaat ja 

edullisimmat vaihtomoottorit sekä moottoreiden koneistukset. Pienimuotoista koneistus- ja 

korjaustoimintaa hän jatkoi aina viime vuosiin saakka. 

 

Moottoriurheilu oli vahvasti mukana Matin elämässä. Kuopion Moottorikerhossa hän toimi kerhon 

johtokunnassa useita vuosia sekä poikaosaston vetäjänä, jonka suosittuja kerhoiltoja pidettiin 1960-

luvulla Mallitalolla ja Lottahovilla. Väinölänniemen TT-ajoihin Matti Collan osallistui useana 

vuonna saavuttaen luokassaan hyviä sijoituksia mm. voiton vuoden 1956 ajoissa. Savonlinnan 

Vauhtikisat, Päijänneajo, Itäralli, Hankiralli sekä monet muut valtakunnalliset moottoripyörä- ja 

autokilpailut toivat kokemuksia ja muistoja, joista riitti kertomista eläkepäivillä. Kavereiden kanssa 

oli tiedossa, että alle kolmen tunnin ei Matin luona käynnistä selviä, kun keskustelut kuitenkin 

kääntyvät moottoriurheiluun. Matilla olikin tapana leikkisästi todeta, 

 - Minut on moottoriurheilupiikillä rokotettu! 

 

Seija- puolison äkillinen kuolema vuonna 2008 loi oman varjonsa Matin elämään. Perheen ja 

tyttärien tuella elämä kuitenkin jatkui. Matin pitkäaikainen, järjestelmällinen moottoriurheilu- 

tietojen tallettaminen oli suureksi avuksi, kun allekirjoittanut keräsi tietoja Väinölänniemen TT-

ajoista kertovaan historiikkiin. 

 

Villa Kallavesi oli viimeiset kuukaudet Matin kotina, jossa saimme juhlia kesäkuussa hänen 80- 

vuotissyntymäpäiviään.  

Matti Collania jäi kaipaamaan perheen lisäksi laaja ystävien sekä entisten kilpakumppanien joukko. 

 

Matti Collan saatettiin haudan lepoon Kuopiossa 11.10.2014. 

 

Erkki O.A.Miettinen 

 

Kirjoittaja on kuopiolainen Matti Collanin ystävä     


