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Siipimutteri on Sports Car Club of
Helsinki r.y:n jäsenlehti. Lehden tavoitteena
on lisätä kerhon jäsenten yhteishenkeä,
tiedottaa alan tapahtumista sekä julkaista niin
hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja urheiluautoharrastuksen piiristä.

Siipimutteri

jouni.vierimaa@scch.fi

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat
kirjoittajien eivätkä välttämättä samoja kuin
Sports Car Club of Helsinki r.y:n hallituksen.
Päätoimittaja: Jouni Vierimaa,
p. 040 541 0885
Taitto: Juutiprint Ky
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa
Ilmoitushinnat: sopimuksen mukaan.
SccH:n kerhotunnuksia on
saatavilla seuraavasti:
Vaunumerkki, juhlamerkki
1975 - 2000
10,00
Vaunumerkki Uusi
30,00
Ommeltava kangasmerkki
2,00
Lyhythihainen musta pikee/varikkopaita Uusi
35,00
Kerhopaita Uusi (T-paita)
25,00
Rekisterikilven tausta
5,00
Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
SccH 40v. ikkunatarra
ilmainen
Rintamerkki /pinssi Uusi
4,00
Avaimenperä Uusi
4,00
Kansikuva: Morgan 8 ohjaamo,
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 4/2017
No niin, vuoden viimeisiä viikkoja viedään kovaa vauhtia. Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään ja on monella tavoin juhlinut sitä pitkin vuotta. Hieno asia ja mukavaa olla suomalainen!
Hoidin tuon ”kansalaisvelvollisuuteni”, eli kävin katsomassa uuden Tuntemattoman sotilaan muutama viikko sitten. Pidin siitä kovasti, mutta ymmärrän jos joku ei pidä. Meillä Suomessa
ainakin jokaisella on oikeus valita mielipiteensä ja kiinnostuksen kohteensa. Aasinsiltaa käyttäen, sanoisin että juuri tuosta
vapaudesta on kyse meillä SccH:ssakin. Me kelpuutamme jäseniksi kaiken merkkisten urheiluautojen omistajat ja jäsenkuntamme on muutenkin hyvin suvaitsevaista ja ystävällistä porukkaa. Meillä autoja ei määritellä hinnan, statusarvon tai muiden
kriteerien mukaan paremmuusjärjestykseen. Jokaista kerhon jäsentä kohdellaan tasavertaisesti. Tämä on asia, joka mielestäni näkyy yhteisissä tapaamisissa ja kerhon tapahtumissa. Olen
edelleen hyvin ylpeä kerhostamme ja siihen kuulumisesta! Tuo
kipinä syttyi minulle jo ensimmäisessä tapahtumassa johon aikoinaan, vuonna 2008 osallistuin. Toivottavasti muillakin on vastaavia kokemuksia.

Päätoimittaja @ Hard
Rock Cafe Paris

SccH -”isänmaallisesta” alkupuheesta on hyvä siirtyä siihen mitä lehtemme tällä kertaa tarjoaa jäsenille. Pitkäaikainen jäsenemme Tapani Koski kirjoitti Siipimutterissa 2/2016 Ford GT40 replikan hankinnasta ja siihen liittyneistä haasteista. Nyt noin 1,5 vuotta myöhemmin Tapsa kertoo meille mitä
tuon auton omistaminen vaatii ja millaisia korjauksia ja muutoksia hän on autoonsa tehnyt. Tämän rakennusprojektin loppuosan kuulemme sitten vuoden 2018 ensimmäisessä Siipimutterissa. Kai Keituri osallistui kesällä Helsingissä (ja sen ympäristössä) järjestettyyn Pohjoismaiseen Ferrarien tapaamiseen. Kaijus raportoi vuoden 2016 vastaavasta tapahtumasta, joka pidettiin silloin Kööpenhaminassa,
Siipimutterissa 3/2016. Esa Manninen on jälleen kaivanut Autocar –lehden 60-luvun numeroita. Tällä kertaa käsillä oli vuoden 1967 syyskuun lehti. Lehmussaaren Hantte raportoi perinteisestä Pernod
Cupista ja puheenjohtajamme Arno hieman erilaisista SccH:n pikkujouluista Circuit eMotorspostissa.
Allekirjoittanut lupaili edellisessä pääkirjoituksessa juttua vuoden viimeiseltä SBC:ltä startanneesta
ajokauden päätösajelusta. Luvassa siis juttua niin SBC:stä kuin päätösajelusta.
Puheenjohtajamme Arno muistuttelee kaikkia jäseniä vaikutusmahdollisuuksista kerhomme toiminnassa. Nyt on kyse siitä että kerhomme tarvitsee uusia aktiiveja ja vastuunottajia meille kaikille rakkaan kerhomme tulevaisuudesta. Vastuu ei ole kirjaimellisesti ja juridisesti kovin suuri, mutta aktiivisen toiminnan pyörittäminen ja jatkaminen vaatii tietyn määrän aktiiveja kerholaisia ja hallituksen
jäseniä. Nyt on siis aika toimia ja ilmoittautua mukaan. Luonnollisesti palautettakin saa antaa ja uusia ideoita esittää niin puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille kuin myös Siipimutterin toimitukseen.
Lopuksi haluan kiittää SccH:n jäseniä, hallitusta, yhteistyökumppaneita ja Juutiprintin henkilökuntaa
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Yli 100 Ferraria samassa
tapahtumassa - Ferrari Nordic
Meeting 18.-20.8.2017

Puheenjohtajan
palsta

Teksti ja kuvat: Kai Keituri

Kerhollamme on kaksi hetkeä jolloin koko jäsenistö voi vaikuttaa ihan kaikkeen mitä vuoden aikana touhuamme. Ensimmäinen näistä hetkistä
on NYT! Sillä mikäli haluat, että yhdistyksemme
seuraavassa vuosikokouksessa jokin asia otetaan asialistalle niin siitä on syytä ilmoittaa hallituksen suuntaan (esim. allekirjoittaneelle) heti,
jotta asiasi saadaan kokouksen esityslistalle. Se toinen hetki on tietenkin se vuosikokous joka
näillä näkymin järjestetään maaliskuussa. Kokouskutsu julkaistaan sitten vuoden ensimmäisessä Siipimutterissa ja lähetetään koko jäsenistölle myös sähköpostilla.
Tulevassa vuosikokouksessa on myös haussa melkoinen määrä uusia hallitusjäseniä. Itse luovun
puheenjohtajan tehtävistä yhden puolikkaan ja kahden täyden kauden eli viiden vuoden jälkeen.
Taloudenhoitajamme Tapio Savunen aikoo keskittyä totaalisesti itsensä korkeampiin titteleihin
sivistämiseen ja jäsenvastaavamme Pasi Marjamaa pitää sapattivuoden lähes kaikesta. Kerhon
nettipuolelle tarvitaan apuja Jarkko Pukkilan vetäytyessä talon- ja perheenrakennusprojekteihin
ja aina on tarvetta jäsenille jotka ovat valmiita uhraamaan harrastukselle ja SccH:lle pari tuntia
kuukaudesta. Vaativia, muuta antoisia kerhotehtäviä on siis tarjolla. Suurta työmäärää on aivan
turha pelätä sillä kaikki kerhotehtävät hoituvat melko pienellä panostuksella. Ja siviilikiireiden
painaessa muu hallitus astuu kehiin. Hallituksessa koko kerhotoiminta näyttää parhaat puolensa! Arvannet mikä tämän alustuksen tavoitteena on. Ota siis puhelin käteen ja ilmoita minulle,
että olet kiinnostunut SccH.n hallitustehtävistä vuodelle 2018.
Nyt on aika käydä autotallissa kiittämässä urheiluautoa menneen vuoden hauskimmista autoiluhetkista sekä toivottaa sille Hyvää Joulua ja mutkarikkaita Uuden Vuoden ajoreittejä. Minä itse
toivotan samaa sekä virkani että intohimojeni puolesta koko jäsenistöllemme.

Arno Seppänen
Sports Car Club of Helsinki
Puheenjohtaja

Suomessa, Espoon Hanasaari tukikohtanaan järjestettiin elokuussa Pohjoismaiden Ferrarien kokoontuminen. Tilaisuus juhlisti samalla Ferrarin
70-vuotistaivalta ja Suomen Ferrari Clubin 30-vuotispäivää.
Perjantaina 18.8.2017 alkoi Hanasaaren piha täyttyä Ferrareista, kun Ferrareiden Nordic Meeting
lähti käyntiin. Jännityksellä odotimme, saadaanko edellisen vuoden Fefe-ennätys, n. 70 autoa rikottua, kun tapahtuma järjestettiin Kööpenhaminassa, jonne ajoi Suomestakin 13 autokuntaa.
Varmaa määrää ei kukaan tiennyt, kun aina on porukkaa joka ei ilmoittaudu etukäteen vaan tulee
sitten mukaan hyvän sään salliessa. Se tiedettiin
etukäteen illallis- ja tapahtumailmoittautumisista,
että lähellä ollaan.
Varmuus asiaan saatiin vasta lauantaina, kun Hanasaaren pihalta lähdettiin etukäteisohjelman mukaiselle yhteisajelulle letkassa Kirkkonummen
ja Siuntion suuntaan. Reitille Hanasaaresta lähti n. 85 autoa, harvinaisimpana tietenkin Suomi
100 vuotta kunniaksi sinivalkoinen Ferrari 250 GT
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Pikkujoulu eAutourheillen
Teksti ja kuvat: Arno Seppänen

Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Competizione Tour de France
LWB Berlinetta Competizione ”Tour de France”. Mukana oli myös kiitettävät n. 35 Fefeä Ruotsista, Norjasta
ja Tanskasta; kaikki olivat tulleet mukaan ajamalla kotimaistaan tätä tapahtumaa varten. Letkassa nähtiin
pääsääntöisesti uudempia malleja 90- ja 2000-luvuilta, kuten: 355, 456, 550, 612, 599, 360, 430, 458 California ja 488, mutta mukaan lähti onneksi myös muutamia harvinaisempia, vanhempia malleja, kuten; 365
GTB, 208 GTB Turbo, 246, 308, 328, 348, 400, 512 BB.
Kaiken kaikkiaan mieletön kattaus Fefe-historiaa, ja yllätys yllätys, suurin osa punaisia.
Lauantain 19.8. ajelun aikana menopelien lukumäärä
kasvoi sadekuuroista huolimatta tasaisesti, kun reitin
varrelta ihmeellisesti putkahteli uusia osallistujia mukaan. Enpä myöskään ole koskaan aiemmin nähnyt
niin monta peukutusta katselijoilta reitin varrella; italialaiset taideteokset keräävät kyllä aina ihastusta pikemmin kuin ”keskisormia”. Ajelun loppuvaiheessa
kokoonnuimme Suomenojan Shellille. Siinä vaiheessa autoja kasassa n. 90 ja aloimme
miettimään, saadaanko 100 rikki?
Saatiinhan se. Loppukokoontuminen
ja lounas oli Hernesaarenrannassa;
pysäköidyt Fefet laskettiin…..101!
Hernesaareen oli tietty kerääntynyt
paljon katsojia autokaunottarille ja
silmiin pistävää oli, että monet lapset pääsivät koeistumaan Ferrareita;
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ehkäpä jotkut näistä ovat tulevia Fefe aficionadoja
tai uusia Kimi Räikkösiä?
Ensi vuonna Ruotsissa uusi kokoontuminen, panevatkohan ruotsalaiset paremmaksi?

Tapahtuma huipentui lauantai-iltana Hanasaaressa järjestettyyn illalliseen puheineen, hienoine
ohjelmineen ja ilotulituksineen; erityiskiitos tästä
Suomen Fefe-klubin Jan Matzkelle.

SccH:n pikkujoulussa tultiin tänä vuonna
ulos perinteisistä kaavoista. Ravintolaillan
sijaan kokoonnuimme Circuit eMotorsports
Telakalle kiertämään rataa simulaattoriautoilun merkeissä. Rattia pääsi kääntelemään
vaativahkolla katuradalla jossa ajettiin aikaajot ja finaalilähdössä pantiin osallistujat järjestykseen. Kirjoittaja mieltyi paremman ratanäkymän ja ”perstuntuman” antaneeseen
rallicrossrataan jota saatiin lopussa kokeilla
muutamien kierrosten verran. Vielä realistisempaa tuntumaa sai kokeilla yhdellä simulaattorilla jossa istuttiin Formula 1:n rattiin
ja puettiin virtuaalilasit päälle.

Jouni Hauska ajelee hymyillen

Kerhomme hyvän kannatusjäsentilanteen ansiosta osallistujille oli myös juotavaa ja pientä suolapalaa tarjolla ja osallistumismaksu
saatiin pudotettua lähinnä
Wirkkalan Pasi tarkkana radalla
nimelliseen kympin summaan per nenä. Ja kuten
hyvään pikkujouluun kuuluu
niin parhaat hetket koettiin
illan päättäneellä pubikierroksella Helsingin yössä.

Tässä oli aikaa poseeratakin

Vähän tiukempaa ilmettä
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Kesän 2017 Sportscar Breakfast
Clubit ja ajokauden
päätösajelu 2.9.
Teksti ja kuvat: Jouni Vierimaa

simmäinen oli 20. toukokuuta ja viimeinen 2.
syyskuuta. Heinäkuussa kokoonnuttiin vain
kerran. Kesä- ja elokuussa kaksi kertaa. Tuttuun tapaan kesän ensimmäinen ja viimeinen
keräsivät suurimmat osanottajamäärät. Tänä
vuonna myös kesäkuun puolivälissä järjestetty SBC sai suuren suosion. Tätä auttoi kovasti kaunis sää ja Ferrari-kerhon organisoima, SBC:stä kohti Concours d’Elegancea ja
Turkua startannut, yhteisajelu. Kesän oikullinen sää ei silti pelottanut kertaakaan tapahtuman omaksi ottaneita vakiokävijöitä, joita
”huonoimpinakin” viikonloppuina oli 50-100
auton väliltä.

Possut löytävät usein toisensa

Kosken Tapsan Ford GT40
replica nykyasussaan

Tyylikäs 70-luvun 911 Targa

Tilaa oli hyvin tässä
vaiheessa nurmikolla

Kesän 2017 SBC:t järjestettiin edellisenä kesänä löydetyssä paikassa Tuusulan Gustavelundissa. Paikka osoittautui riittävän tilavaksi kaikille
paikalle saapuneille urheiluautoille. Muutamassa
kesän lämpimimmille lauantai-aamuille osuneessa SBC:ssä tosin tarvittiin liikenteenohjaajilta taitoa ryhmitellä autot niin että halukkaat pääsisivät
suhteellisen helposti poistumaan kentältä, ilman
useamman auton kuskin etsintää ja autojen siirtoa. Mitään suurempia ongelmia liikennejärjestelyistä ei kuitenkaan tullut. Hotelli Gustavelundin
kattama brunssi vastasi hyvin kävijöiden toiveita
ja ruokaa riitti kaikille halukkaille.
Ajatuksena oli järjestää ns. teemallisia tapahtumia. Teemaksi oli etukäteen ajateltu tietyn valmistusmaan autot eri lauantai-aamuina koko kesän ajan. Tarkoitus oli myös saada tuosta auton
valmistusmaasta jotakin kulttuurillista toimintaa
ja maan esittelyä. Valitettavasti eri maiden kulttuuriyhdistysten ja suurlähetystöjen innokkuutta ei vielä pystytty herättämään tekojen tasolle,
vaikka keskusteluja kyllä käytiin. Ensi kesänä koitetaan uudelleen.
SBC järjestettiin kesällä seitsemän kertaa. En-
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Jaguareja eri vuosikymmeniltä
Lambo Gallardo ja McLaren nokikkain
Nätti kattaus Jaggeja

Jaguar F-Type on
ärhäkkään näköinen
Jaguar XK120 löysi
tiensä SBC:hen

Tässä kesän viimeisen SBC:n
kerhoteltassa täytettiin monta
uutta jäsenhakemusta

Siipimutteri 99
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Pilvinen aamu tai luvatut sadekuurot
eivät pelottaneet SBC:n osallistujia

Vanhempikin Fefe on hyvin
virtaviivainen

Päätösajelussa pidettiin lyhyt tauko
Paippisissa kun jäätiin odottamaan
eksyneitä autoja
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Ajokauden päätösajelu 2.9.

Päätimme jatkaa muutamalta edelliseltä
kesältä tuttua ajokauden päätösajelun perinnettä kesän viimeisen SBC:n jälkeen.
Syyskuun ensimmäinen lauantai osoittautui muutenkin hienoksi päiväksi sään suhteen, niin SBC:lle kuin päätösajelulle. Ajelun
reittivalinnasta ja suunnittelusta vastasivat tällä kertaa Timo Romberg, Pertti Törni ja Hannu Lehmussaari. Mukaan ajelulle houkuteltiin SBC:ltä noin 30 autokuntaa.
Reitti lähti Tuusulasta, Keravan kautta kohti
Sipoota ja mutkateitä. Muutamat liikennevalot Keravan ja Lahden moottoritien alituksen suunnalla aiheuttivat pientä hajaannusta autoletkassa. Käytössä oli kuitenkin jo
useaan otteeseen testattu Saksan bemaristien käyttämä risteysten merkkaus letkan
johtoautoa seuraavalla autolla. Jokaisessa reitin risteyksessä, josta reitti kääntyy
pois suoraan ajetulta tieltä, letkan toinen
auto pysähtyy risteykseen ja opastaa perässä tulevat oikeaan suuntaan esim. lipulla tai muulla tavoin viittoilemalla. Opastava
auto liittyy letkaan takaisin viimeisen auton
eteen. Näin letkan ensimmäinen ja viimeinen auto säilyvät koko reitin samana. Pitkällä reitillä lähes kaikki joutuvat kerran opastustehtäviin. Reitti oli tällä kertaa varsin
upeaa mutkatietä Keravan, Sipoon, Järvenpään ja Tuusulan alueella. Matkan pituus oli
reilut 90km ja aikaa reitin ajamiseen meni
vajaat kaksi tuntia. Hieman nopeammin olisi päästy, jollei osa joukosta (noin 5-6 autoa
letkan puolivälistä) olisi syystä tai toisesta eksynyt Sipoon puolella. Tässä tapahtui ilmeisesti ”merkkausvirhe” erään taajaman keskustan läpi ajettaessa. Jäimme
odottamaan eksyneitä karkulaisia Paippisissa. Reilun vartin päästä letka saatiin jälleen
kasaan. Loppumatka Järvenpään kautta ja
Vanhaa Rantatietä ajaen takaisin Gustavelundiin sujui ilman kommelluksia. Loppuun
pidettiin vielä briiffi ja keskusteltiin reitistä ja
autoista. Halukkailla oli mahdollisuus syödä
vielä ennen kotiinlähtöä lounas Hotelli Gustavelundissa.

Paippisten stoppi alussa

Nätti jono tien sivussa toimii

Tauon aikana vaihdettiin
kokemuksia autoista ja reitistä

Kärkiautoilla aikaa tupakille

Traktori todistaa että
maalaistiestä oli kyse

Eksyneet karkulaiset
saapuivat lopulta paikalle
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Siipimutteri
11

Osa 2. Ford GT 40 replikan
tekniikka ja siihen tekemiäni
parannuksista
Teksti ja rakennuskuvat:Tapani Koski
Ulkokuvat ja moottori: Jouni Vierimaa

Moottori kesällä 2016

Tekniikka

Auton moottorina oli sen ostaessani Chevyn 350
kuutiotuumainen eli ns. pikkulohko. Miksi Chevy? No,
ainahan hyvääkin voi parantaa. Todellinen syy lienee
kuitenkin hintapolitiikassa. Chevyn koneet ovat aina
olleet edullisempia kuin Fordin vastaavat ja vara- ja
viritysosia on maailma pullollaan. Hyvin suuressa
osassa eri valmistajien replikoita on käytössä nimenomaan Chevyn pikkulohko eikä Fordin kone. Pienenä etuna voidaan mainita myös virranjakajan sijainti. Fordin koneessa virranjakaja on koneen etupäässä
ja jos sitä ei korvata jollain nykyaikaisemmalla sytytysjärjestelmällä joudutaan koko kone/vaihteistopaketti asentamaan taaemmaksi tai sitten rungon keskiosaa muokkaamaan niin, että virranjakajalle löytyy
tila. Chevyn koneessa jakaja on koneen takapäässä ja
tilaongelmaa ei tule.
Vaihteisto/tasauspyörästönä on Renaultin UN1
laatikko. Tämäkin ratkaisu on ehkä yleisimmin GT40
replikoissa käytetty. Renault on käyttänyt tätä laatikkomallia kaikkien pitkittäin asennettujen V6-koneiden
jatkeena sekä 25-turbo ja Alpine malleissa. Renaultin lisäksi ko. laatikkoa ovat käyttäneet ainakin Lotus
Espritissään ja De Lorean. Laatikko on erittäin hyvässä maineessa ja kestää ilma muutoksia n. 350hv. Ainoa suurempi ongelma on laatikon hitaus. Kilpa-auto-

12

Siipimutteri

maiset vaihdot eivät kunnolla onnistu.
Vaihteiston ja koneen välissä oli ostohetkellä ilmeisestikin Range Roverin painasetelma. Jo
kesäksi 2016 vaihdoin asetelman AP Racingin
Mustangin asetelmaan ja Ford Sierra Cosworthin levyyn. Niillä olisi hyvin pärjännyt alkuperäisen moottorin kanssa.

Kesä 2016

Kesällä 2016 ehdin autolla ajaa jonkin verran,
yksi käynti Ahvenistolla Historic Grand Racea
katsomassa ja sitten SUA:n Harjattula tapahtumassa. Muuta ajot olivat sitten lyhyempiä täällä
pääkaupunkiseudulla tehtyjä. Kilometrejä tuskin
tuli edes tuhatta. Ajokokemus oli (ja on edelleen) aika mykistävä. Normaaliin perheautoon,
tai edes nykyaikaiseen urheiluautoon, verrattuna
todella askeettinen. Melu ja jousituksen kovuus
ovat aivan eri luokkaa. Ensimmäisten käyttökertojen jälkeen mietin miksi ajaminen tuntuu kuitenkin niin tutulta. Onko siinä jotain samaa kuin
aikoinaan 70-luvulla kilpaillessani 250cc kartingautolla vai jotain muuta? Kesti jonkun aikaa kun
keksin syyn tuttuun tunteeseen. Ajokokemus on
jokseenkin sama kuin Subaru/Van Diemen Sportilla, jolla ajoin kilpaa HRF:n ratasarjassa. Pyöri-

en ripustukset on toteutettu uni-ball nivelin ilman
minkäänlaisia kumipuslia, vaihdekeppi samassa paikassa oikean jalan polven vieressä (huom.
molemmat oikealta ohjattavia autoja), joustovarat olemattomat ja ohjaus todella nopea. Van
Diemenin ohjaamon meteli ei vaan ole ollenkaan
samassa luokassa kuin 40:n selän takana metelöivän V8:n.
Ensimmäiset ajokokemukset paljastivat sitten myös edellisten omistajien jokseenkin järjettömiä ratkaisuja. Iskunvaimentimien joustovarat
olivat vain n. 10mm ja sekä jouset että vaimentimet aivan liian kovat normaaliin katukäyttöön ja
tuskin edes radalle sopivia. Ensimmäisiä ajo-ominaisuuksia parantavia hankintoja olikin sitten uusien jousien ja iskunvaimentimien hankkiminen.
Niiden myötä ajo pehmeni ja joustovaraa tuli ruhtinaalliset 25mm. Lisäksi asensin etupyörien alatukivarsiin uretaanipuslat ylätukivarsien jäädessä
vielä uni-ball-teräs/teräs pinnoille.
Ajoa helpottavana tekijänä vaihdoin sivupeilien paikan vielä pidemmälle tuulilasista, jotta niistä näkisi edes jotain. Kuljettajan peilin osalta ratkaisu toimi mutta vasemman puolisesta peilistä
ei vieläkään näe juuri mitään. Kaistan vaihto on
enemmän kuin arpapeliä. Yritin tilannetta vielä
parantaa asentamalla autoon peruutuskameran,
jonka saa päälle kojelaudassa olevasta kytkimestä. Ongelmana on kuitenkin sekä kameran että

GT40 heinäkuussa 2016 Haukilahdessa
kerholaisten ihailtavana

näytön liian huono resoluutio.
Koko kesän ajoja vaivasi vaihteiston huono toiminta. Ykköstä ei lämpimänä meinannut saada päälle mitenkään ja kakkosen ja pakin väli vaihdekaaviossa oli niin pieni, että aika usein kakkoselle vaihtaessa
meinasi pakki mennä päälle. Muut vaihteet toimivatkin sitten normaalisti. Syy ykkösen huonoon päälle
saantiin oli kulunut synkronointirengas.

Runko

Suurin osa GT40 replikoista on rakennettu neliöprofiilista tehdylle putkirungolle ja putkien ympärille on
sitten niitattu alumiinilevyt. Näin on minunkin autoni tehty. Aito GT40 on ns. alumiinimonokokkirunko,
jossa auton keskiosa on tehty pelkästään alumiinilevyistä niittaamalla ja liimaamalla ja tähän monikokkiin on sitten kiinnitetty etu- ja takapään putkirungot
pyöränripustuksineen. Kuriositeettina voidaan mainita, että aidon GT40:n rungossa on käytetty 365 alumiinilevyn palaa. Minun rungossani alumiinilevyn paloja on n. 50 kpl.
Työ rungon kimpussa alkoi poistamalla vanhat alumiinilevyt lukuun ottamatta muutamia etupään kehdon levyjä, jotka olin vaihtanut jo talvella 2016. Poistettuja levyjä oli yli 30 kappaletta. Levyjen poiston
jälkeen hiekkapuhalsimme runkoputket. Hiekkapuhallus paljasti muutaman pienen ruostevian. Kun ne
oli korjattu, seurasi putkien pohjamaalaus sinkkimaalilla ja pintamaalaus.
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ympärillä on vapaata ilmatilaa ja jos vettä ponttonitilaan pääsee, haihtuu se sieltä pois.

Putkirunko kunnostettuna
Tämän jälkeen oli sitten vuorossa uusien alumiinilevyjen teko ja asennus niittaamalla ja liimaamalla.
Kuulostaa helpolta mutta pyrin minimoimaan uusien
niittireikien poraamisen runkoputkiin ja reikien mitoittaminen uusiin pelteihin ei ollut aivan helppoa. koska
vanhat pellit eivät suinkaan aina irronneet ilman pientä
väkivaltaa ja pienempiin paloihin leikkaamista. Niittejä rakenteessa on muutamia satoja. Suurimman osan
pelleistä sain tehtyä itse ja vain neljä sivuponttonien
katteena olevaa levyä jouduin teettämään muualla kun
oma kanttikoneeni ei ole tarpeeksi leveä. Levyjä tehdessäni pyrin minimoimaan niiden määrää ja muutamissa paikoissa onnistuinkin siinä. Kotelorakenteita, jotka englantilainen oli tehnyt neljästä eri palasta,
sain rakennetta muuttamalla tehtyä kolmesta palasta.
Ennen sivuponttonien suojapeltien asentamista paikkautin molemmat bensatankit, niissä olleiden reikien
takia. Joku edellisistä omistajista oli porannut muutaman niittireiän tankkeihin ja paikannut ne niiteillä
ja tiivistemassalla. Kuulostaa todelliselta tee-se-itsemiehen toiminnalta. Onneksi samanlaisia virityksiä ei
sitten ole juurikaan muualta löytynyt. Ehkä suurin typeryys joka purkuvaiheessa paljastui, oli tankkien kannakointi muuhun rakenteeseen uretaanivaahdolla. Tämä
on saattanut 80-luvulla olla hyvinkin yleistä mutta tässä tapauksessa se oli syy niihin muutamaan ruostevaurioon. Uretaani oli jossain elämänsä vaiheessa kostunut ja ruostuttanut kosteiden paikkojen runkoputkia.
Onneksi kosteat alueet eivät olleet kuin kämmenen
kokoisia, joten paikattavaa oli vähän. Me kannakoimme tankit hitsaamalla tankkien alle leveät kulmaraudat
koko tankkien pituudelta ja liimaamalla kumisuikaleet
kulmarautojen ja tankkien väliin. Lisäksi tankkien yläpintoihin hitsattiin tartuntakorvakkeet. Nyt tankkien
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Alumiinipellit asennettuna
Alumiinipeltien asennuksen jälkeen asensin
polttoainepumput paineensäätimineen sekä öljynjäähdyttimen ja öljynsuodattimen. Nämäkin
oli alun perin mielestäni typeräsi asennettu. Autossa bensan syöttö on koneen oikealla puolella ja öljynkierron liitäntäpiste vasemmalla. Kuitenkin polttoainepumput paineen-säätimineen
oli asennettu vasemmalle ja vastaavasti öljynjäähdytin ja öljynsuodatin oikealle. Muutin asennusjärjestyksen päinvastaiseksi jolloin letkuvedot jäivät paljon lyhemmiksi ja palovaaran riski
pieneni. Samalla muutin akun kuljettajan penkin
takaa kuvassa näkyvään pieneen poteroon (vasemmalla punaisen johtokelan alla). Akuksi valitsin pienikokoisen hyytelöakun, jonka kapasiteetti
on riittänyt aivan hyvin.

Seuraavana vaiheena oli kojetaulun kunnostus ja
uusien sähköliittimien asentaminen. Kuulostaa taas
helpolta mutta kojelaudassa on yhteensä seitsemän
mittaria, niiden valot, yksitoista katkaisijaa ja viisi
merkkivaloa. Kaikki mittareiden, valojen ja katkaisimien johdot ovat nyt liittimellisillä , kun alun perin liittimet olivat vain sulakerasian läheisyydessä. Alkuperäinen rakenne johti siihen, että kojetaulua ei voinut
irrottaa irrottamatta johtoja mittareista ja katkaisijoita.
Nyt koko kojetaulun voi irrottaa yhtenä kokonaisuutena. Tämän lisäksi uusin suurimman osan jatkoliitosten
liittimistä. Muutama jäi vielä tulevalle talvelle. Onneksi
auton mukana tuli erittäin hyvin tehdyt sähkökaaviot,
jotka kaiken lisäksi olivat johtojen värimerkintöjenkin
osalta täydelliset. Ilman niitä sähköjen kunnostus olisi ollut vielä paljon työläämpää. Edellisenä talvena konetilaan asentamani päävirtakatkaisijan asensin ohjaamon keskitunneliin, jossa sen käyttö on huomattavasti
helpompaa ja tarpeen tullessa nopeampaa.
Lasikuitutöitä jouduimme varsinkin ponttonien suojien osalta tekemään aika paljon. Niiden päät olivat
kaikki aivan erinäköisiä eivätkä edes istuneet kovin hyvin alumiinipeltien päälle. Lisäksi vahvistimme sekä
etu- että takakatteen kriittisimpiä kohtia.
Pyöränripustusta muutin sen verran, että lisäsin
uretaanipuslat myös takaripustusten alatukivarsiin yläripustusten jäädessä vielä uni-ball-teräs/teräs pinnoille. Tällä toimenpiteellä sain jousitukseen vielä hieman
lisää pehmeyttä ja uskoisin, että runkoon kohdistuvat
värinöistä aiheutuvat kuormitukset vähenevät myös.

Pyörien laakerit ja jarrulevyt uusin vaikka varsinaista uusimisen tarvetta ei ollutkaan.
Tässä törmäsin ensimmäistä kertaa nykyisten
varaosien huonoon laatuun. Ostamistani jarrulevyistä takalevyissä oli aivan liian paljon heittoa ja
SKF:n laakereina kaupatut laakerit taisivat olla piraattilaakereita, koska niissä oli jo uutena enemmän välystä kuin poistamissani vanhoissa laakereissa. Tilalle ostin sitten selvästi edullisemmat
laakerit. Niiden välyksessä ei ole huomauttamista.

Moottori

Tein jo syksyllä sopimuksen uuden moottorin
tekemisestä Tuusulassa toimivan Racers Place-liikkeen kanssa. Tavoitteena oli nostaa tehoa
hieman ja saada kokonaan uusista osista koottu luotettava moottori. Peruskoneena edelleen
Chevyn pikkulohko. Koneen hinnaksi tuli noin
puolet siitä mitä vastaava Fordin kone olisi maksanut. Lisäksi uusi kone istui konehuoneeseen ja
vaihdelaatikkoon ilman mitään muutoksia. Teholukemat asettuivat juuri sille tasolle, josta olimme sopineet. Moottorin ohjaukseen lisäsin vielä
MSD:n kierroslukurajottimen.
Tähän asti kaikki hyvin mutta sitten alkoi varsinainen puurtaminen….
Rakennusprojektin loppuosan (mm. kytkimen, vaihteiston, mittariston ja korin viimeistelyn) osalta pääsemme lukemaan ensi vuoden ensimmäisessä 1/2018 Siipimutterissa.

Öljy- ja bensaletkut asennettuna
ja akulle uusi paikka
Perän ilme kesällä 2016
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PERNOD Cup 2017
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari
SccH:n karting-mestaruus oli taas jaossa noin
20. kertaa 30. marraskuuta ajetussa Pernod Cupissa Koskelan Kart In Clubilla. Jos jollain lukijalla on tiedossa tarkat vuodet, niin ilmoittakaa
vaikkapa kerhomestarille (hannu.lehmussaari@
scch.fi). Radalle saapui loppujen lopuksi 23 innokasta kisakuskia, vaikka edellisenä sunnuntaina - viimeisenä ilmoittautumispäivänä - oli vasta
10 ilmoittautunutta. ”Parempi ilmoittautua myöhään kuin jättää väliin kokonaan”, mutta tämä
on vain järjestäjän/kerhomestarin mielipide hymiön kera kerhon sponsoroimasta perinnetapahtumasta. :)
Kerhomestarin kommentti: ”Kun pyydetään ilmoittautumisia ennakkoon, niin niillä varmistetaan tapahtuman toteutuminen. Jos kukaan
(tai vain muutama) ei olisi ilmoittautunut, niin
tämä tapahtuma olisi peruttu ja kerhon rahat olisi säästetty muuhun tarkoitukseen.”
Osallistukaa tapahtumiin ja saatte vastinetta jäsenmaksullenne.
Perinteiseen tapaan kuskit jaettiin kahteen aika-ajoryhmään ja aikojen perusteella sitten Bja A-finaaliin. Tämä on paras tapa selvittää perinnejuoman ja pöyhkeän pytyn saaja, eli nopein
kuski. Ja millä muulla onkaan merkitystä kilvan-

ajossa, kuin löytää nopein ja massiiviset selitykset?
Pieni, mutta vakava negatiivinen palaute
kuljettajille. Keltaista valoa ja sen merkitystä – hiljennä, ohituskielto - väännettiin rautalangasta kuljettajakokouksessa. Kun sitten “ulosajon”, eli ratavalliin pysähtyneen
auton takia keltaiset alkoivat vilkkua toisessa aika-ajoryhmässä, meni joku ohittamaan
ratavalvojan ohjastaman auton, oli katastrofi viittä vaille valmis. Ei suinkaan törmäyksessä kipeytyneen käden, vaan muiden
radalla olleiden keltaisesta piittaamattomien ajamisen vuoksi. Vain minun diplomatiani pelasti tapahtuman, sillä ratavalvoja oli jo
heittämässä koko porukan ulos, mutta antoi
periksi kun radan omistaja ei ollut paikalla
ja minä lepertelin kaikkeni. Itse olen antanut
palautetta huonosti näkyvistä keltaisista valoista ratahenkilökunnalle.
Mutta keltainen valo tulevaisuudessa muistaen/ymmärtäen itse kisaan.
Porukka jaettiin kahteen ryhmään aika-ajoja
varten toimittamani listan perusteella. Listan järjestys oli ilmoittautumisjärjestys, jo-

Kuljettajakokouksessa väännettiin lähes rautalangasta perusasiat, mutta
keltainen valo ei mennyt kaikille jakeluun, valitettavasti.

ten 12 ensimmäistä pääsivät ekaan erään ja
loput toiseen.
Ensimmäisessä ryhmässä Sampo Muje tykitti auton ja renkaiden lämmettyä sellaisen
pohja-ajan, ettei kukaan voinut sille mitään,
paitsi Sampo itse, parantaen aikaansa. Mikko Hyykoski, Pyry Virrantaus, Kari Kulju ja Jari
Sundström pokkasivat loput A-finaalipaikat
ekasta aika-ajoryhmästä.
Toiseen aika-ajoryhmään pääsivät ne kuskit, jotka eivät hosuneet ilmoittautumisen
suhteen. 2. aika-ajon kuskeilla on valmiiksi lämmitetyt autot ja renkaat, eli parempi
pito alusta alkaen. Viime vuoden voittaja Peter Hasselgren ei edes ilmoittautunut ennakkoon, vaan tuli viime hetkellä paikalle luottaen, että tilaa löytyy, ja löytyihän sitä. Parhaan
aika-ajoajan ajoi Jermu Numminen (27.835)
ja Peter (27.936) kannoillaan, jääden kuitenkin Sampon 1. erän (27.890) ajasta hitusen.
Tiukkaa on hyvien kuskien välillä. Jermun ja
Peterin lisäksi jatkoon menivät Toni Lönnqvist, Markus Piiroinen ja Joonas Laaksonen.
Ensi vuonna tämä ilmoittautumistaktikointi ei
onnistu, jos minä olen järjestämässä tapahtumaa, sillä tämän luettuaan kaikki kuvittelivat keksineensä paremman strategian, jonka
minä pyrin jyräämään nollan arvoiseksi. Hihhih, sanoo yleisöystävällisen kisan järjestelijä miettien jäyniä.
Loppujen lopuksi tuloksia katseltaessa ei ole
isoja eroja 1. ja 2. aika-ajoryhmien välillä,
vaikka parran pärinä varikolla toista väittikin
ajojen aikana. Molemmista ryhmistä meni 5
kuskia finaaliin. Mutta kilvanajohan on jatkuvaa selittelyä, miksi ”minä” en voittanut.

Peter ja Sampo rajussa väännössä
A-finaalin kakkospaikasta.

oman perheen sisäisessä kisassa Jarille ja Kasperille, missä kaapin paikka ja tiskivuorot toistaiseksi ovat, ja paria seinäkolinointia - muilta
kilpailijoilta - myöhemmin Jesse oli raivannut
tiensä A-finaaliin ilman selityksiä ajetulla 15 sekunnin erolla B-finaalin kakkoseen, saman perheen Kasperiin.
Peter, viime vuoden voittaja onnittelee
Jermua, tämän vuoden voittajaa.

B-finaali starttasi ilman ongelmia ja kamppailu paikasta A-finaaliin oli alkanut. Pari seinille ”heittämistä” toki jäi hiertämään kuskeja, kuten Kimmo jälkikäteen myönsi jäätyään
huonon aika-ajon ja menestyksettömän B-finaalin jälkeen todella kauas viimevuotisesta
hopea-sijoituksestaan.
Hyvin nopeasti Jesse Sundström oli repinyt
jo merkittävän eron muihin näyttäen jopa
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A-finaaliin oli ladattu ennakkopainetta ja puristustarvetta jopa Kumipallo4000-porukan puolelta, sillä A-finaalissa liki puolet ovat moisen road
tripin kokeneita ja porukan sisäinen nokkimisjärjestys kuului hyvin ennakkopuheissa. Sampo
paukutti 2015 finaalissa nopeimmat kierrosajat
(spinnattuaan muiden tönimänä alussa jääden
hännille), joten ”pelkoon” oli aihetta.
Jälkilöylyissä Sampo valitti autonsa olleen tehoton, joten 3. lähtöruutu vaihtui 7. sijaan. Finaaliin
saadun ”huonon” auton takia Sampo oli osapuil-

leen ainoa A-finalisti, joka jäi aika-ajoajalleen
keskiarvolla 0,5 sekuntia, joka on tällä radalla
10 sekuntia koko kisassa.
Jermu, Sampo, Peter, Markus ja Toni ainakin ovat tuttuja Kumipallo4000-kuskeja, ettei
vain finaali menisi ”yhden perheen” sisäiseksi kisaksi?
Punaisten sammuttua Jermu piti paalupaikan, eikä Sampo ja Peter osanneet valita
omaa paikkaansa, joten homma meni heidän
osalta keskinäiseksi nojailuksi parin kierrok-

Pöyhkeä pokaali, radan tarjoama pytty ja ennen kaikkea nimikkoputeli
ovat saavuttaneet kohteensa, ja ensi vuoden haastajansa.

sen ajan, jolloin Jermu sai reMissäpä olisi helpompi hymyillä kuin
päistyä turvallisen tuntuisen
tiukan väännön jälkeen podiumilla?
puolen tusinaa sekuntia seuraavaan kilpakumppanin parissa kierroksessa. Pian tämän jälkeen Sampo joutui toteamaan,
että Peter autollaan on liian nopea. Jep, tasaväkisissä autoissa on pieniä eroja, joista huippukuskit nauttivat tai kärsivät.
Jermun vetäessä letkaa kasvavalla erolla yleisö alkoi seurata
hitaampia, joiden väleillä oli ahdasta ja mieluisaa kamppailua.
Tämän vuoden finaalissa esille pistävää oli isot erot kuskien välillä. 2015 Jermu voitti
Peterin 0,046 sekunnin erolla.
2015 viisi ensimmäistä olivat
6,2 sekunnin sisällä. Tänä vuonna kahden ekan välille jäi eroa
noin 7 sekuntia Jermun hyväksi. Pääosin tässä amatöörikisassahan ajetaan
parhaat ajat finaaleissa, kuten viime vuoden tavaa: Kart in Clubin voittajapystin, SccH:n pöyhkakkonen, Kimmo Puukko paransi 0,7s, vaik- keän pokaalin ja ennen kaikkea sponsorin tarjoka muiden edesauttamat seinäosumat jarrut- aman klassikkojuoman. Perheen kauniimman
puoliskon auttaessa häntä palkintojen kannossa
tivat pahasti lopputulosta.
voittajan oli helppo hymyillä, mutta ensi vuonna
Lopputulos: Jermu Numminen lähes crui- on uusi kisa ja monta uutta voittajaehdokasta.
saili voittoon, Peterin tullessa toiseksi ja Hyykosken Mikon saadessa podiumin kolmannen
paikan. Jermu kuittasi sylillisen kotiin kannetKaikki 23 kuljettajaa.
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Glimpse into the 60’s
Teksti: Esa Manninen
Kuvat: Autocar
Tällä kertaa pysähdymme brittilehtien selailussa
vuoteen 1967. Moni asia on urheiluautojen vinkkelistä viimeisen 50 vuoden kuluessa muuttunut,
mutta urheiluautot olivat, kuten ovat edelleenkin
vahvasti tunteita kosketteleva asia. Vai mitä?

nelipaikkaisissa autoissa vielä ollut. Kun vielä
monet viidestä tuhannesta Elanin omistajasta
ovat sittemmin avioituneet ja perustaneet perheen, Lotuksella tuumattiin, että tilavammalle
Elanille olisi markkinassa kysyntää.

Syyskuussa 1967 Autocar esittelee vuoden
1968 malliuutuuden, Lotus Elan +2:n. Lasikuitukorinen hieno Lotus perustuu tutun Elanin tekniikkaan ja on perusrakenteeltaankin varsin samanlainen, mutta tilaa on nyt takaistuimen myötä
enemmän.

Iso Elan syntyi joutuisasti. 18 kuukauden kuluttua projektin käynnistymisestä oli jo uusi Lotus
valmiina. Autocar virnuilee ilmeisesti vaikeinta olleen keksiä uutukaiselle nimi; ensiksi auto
oli Elite, sitten Elite II, seuraavaksi Elite 2, Elite
+2 ja lopuksi sitten Elan +2.

Artikkeli kertoo vuonna 1962 markkinoille tulleen
Lotus Elanin saaneen hyvän maineen tehokkaana,
ajo-ominaisuuksiltaan hyvänä ja jopa erinomaisen
polttoainetaloudellisena urheiluautona. Kaksipaikkaisessa Elanissa on tunnetusti sellaisia hauskanpito-ominaisuuksia, joita nyt ei vain ole missään

Hienoltahan tuo Elan +2 näyttää. Monikohan
perhettään kasvattanut Lotus-mies – miehiähän he ilmeisesti enimmäkseen olivat – nappasi kiinni Lotuksen koukkuun ja vaihtoi Elan
+2:een? (Autocar 7’th September 1967)

20

Siipimutteri

Take it easy! Autoilijan selkätukimainos kertoo, että jatkuvassa rasituksessa on vaikeaa keskittyä nykyliikenteen haasteisiin. Hyvä
ja oikea ryhti merkitsee paljon keskittymiskyvyn säilyttämisessä. Tähän näyttää nyt olevan tarjolla oivallinen apu.

sa selkätukeen. Mikäli esittelykuva olisi todellisesta autosta, selän ryhdikkyyden säilyminen olisi varsin pieni murhe. Istuimen ja ohjauspyörän
keskinäinen asento nimittäin on sellainen, että
kuljettaja tuskin pystyisi keskittymään yhtään mihinkään. (Autocar 1’st June 1967)

KL Automotive Products Ltd esittelee erilaisiin istuintyyppeihin helposti kiinnitettävää
selkätukea, jonka mainitaan antavan peräti lääketieteellisesti oikeaksi todetun tuen istujan selälle. Ainakin kuvan viehkeä brunetti
näyttää varsin tyytyväiseltä sovittelemaan-

Austin Healey 3000 on auto, joka ei sovi ihan kaikille. Hurja kiihtyvyys ja tehokas kolmelitrainen moottori ovat monelle liikaa, ehkä siis tavallisen kaverin kannattaa katsoa jotain vähemmän jännittävää autoa.
Jännitystä näyttää tässäkin riittävän aivan riippumatta siitä onko neito pyrkimässä sisään vai ulos.
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Healeyn valmistus oli tämän mainoksen aikaan jo viimeisillään, ehkä jo tyhjennettiin
vanhoja varastoja tulevien mallien tieltä. Vai
olikohan BMC:llä tehokkaita urheiluautoja
enää tämän Austinin jälkeen tarjollakaan?
Huolimatta siitä, että aika on jo ajamassa ison
Healeyn ohi, se näyttää tässä kuvassa hienolta. Tai ehkäpä juuri siksi se näyttääkin hienolta. Vanhat hyvät ajat, you know. (Autocar
13’th April 1967)
Morgan Competitive
Hyvä kiihtyvyys, tehokkaat levyjarrut ja ainutlaatuinen hallittavuus tekevät käsityönä
valmistetusta Morganista erään maanteiden
turvallisimmista autoista. Eikä kannata yllättyä, jos Morganilla ehtii perille ensimmäisenä. (Autocar 8’th June 1967)
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Menestystä menestyksen jälkeen niittää urheiluvaunuillaan BMC. Mainoksessa
nostetaan esiin, ettei BMC ole aivan outolainen Sebringin 12 tunnin kilpailussa. Vuodesta
1952 alkaen nyt vuoteen 1967 saakka BMC:n
autoilla on 34 erilaista palkintosijaa Sebringistä. Tuloslista mahdollisesti hiukan omalla
tavalla tulkittuna, mutta kuitenkin menestyksentäyteisenä on taulukoitu oheen. Erityisesti suomalaisittain korostuu Timo Mäkisen (&
John Rhodesin) MGB:llä ajama 2. sija ja Rauno Aaltosen (& Clive Bakerin) luokkavoitto
Healey Spritella. (Autocar 6’th April 1967)
Väriä 50 vuoden takaa saadaan Triumph
TR4A:n mainoksesta. Vastaansanomattoman
tunnelmallinen kuva, mikä antaa viitteitä Triumph-miehen menestyksestä useilla elämänalueilla. Kaveri on saanut kyytiinsä ilmeisen
viehättävän seuralaisen, jonka polvet hakeutuvat sievästi taitavan kuljettajan suuntaan.
Ihan valtavan pitkään tämä ajelu ei voi pysähtymättä jatkua, koska polttoaine näyttää olevan jo vähissä. Toivotaan, että kaikki päättyi
hyvin. (Autocar 1’st June 1967)
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