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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: Corvette C2 vm. 1964
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 1/2018
Uusi vuosi ja uudet kujeet on monessa yhteydessä käytetty sanonta. Meillä SccH:ssa tämä alkanut vuosi tarkoittaa perinteisen Vuosikokouksemme lähestymisen lisäksi myös sitä että tänä
vuonna siellä on aika valita myös uusi puheenjohtaja seuraavalle
kaksivuotiskaudelle. Seppäsen Arno on hoitanut meidän ”keulakuvan pestiä” ansiokkaasti jo kaksi ja puoli kautta, eli viisi vuotta.
Eihän meillä toki säännöissä ole rajoitusta puheenjohtajan kausien lukumäärälle, joten mitään pakkoa tuolle vaihdokselle ei olisi
ollut. Arno on kuitenkin asian vakaasti päättänyt ja hyvissä ajoin,
noin vuosi sitten, ilmoittanut ettei halua enää jatkaa tehtävässä.
Me tietenkin kiitämme ja kumarramme Arnolle hyvin tehdystä
työstä! Toivomme toki näkevämme hänet silti jatkossakin aktiivisesti mukana kerhon toiminnassa ja tapahtumissa. Uusi puheenjohtaja tuo varmasti uusia näkemyksiä ja uusia tuulia kerhon toimintaan, kuten ovat kaikki edeltäjätkin tehneet.
Vuosikokous on jäsenistön paikka ja mahdollisuus vaikuttaa kerhon toimintaan ja tulevaisuuteen. Kokous pidetään lauantaina
17.3. klo 11:00 tutussa paikassa Allun Grillissä, Vantaalla. Kokouskutsu löytyy tästä lehdestä, mutta se lähetetään myös sähköpostitse koko jäsenistölle. Puheenjohtajan lisäksi valitaan joka vuotiseen
tapaan kerholle hallitus. Nykyisistä hallituksen jäsenistä viisi on ilmoittanut olevansa käytettävissä
myös seuraavaan hallitukseen, mikäli kokous heidät valitsee. Lisäksi käsitellään kaikki sääntömääräiset asiat. Kerhon hallitus toivoo runsasta osanottoa kokoukseen. Tervetuloa!
Tämä talvi on vaihteeksi ollut oikea ja luminen myös Etelä-Suomessa. Nyt talvilomakauden keskellä on
hyvä hetki aloittaa miettimään jo seuraavaa ajokautta. Tämä tarkoittaa tietenkin sen ”oman rakkaimman” herättelyä tallin perukoilta ja tiettyjen tuttujen tai uusien ja yllättävien huoltotoimenpiteiden aloittamista tulevaa kesää varten. Toiset ovat toki saattaneet tehdä kaiken tarvittavan jo syksyllä, mutta
itseni tavoin tiedän lukuisia autoharrastajia, jotka tekevät syksyllä vain ne tarpeelliset toimet, ja jättävät keväälle sen suunnitellun korjauslistan toteutuksen. Tähän hommaan Siipimutteri tarjoaa tsemppiä
muutaman laadukkaan korjaus- ja rakentelujutun muodossa. Tapani Koski jatkaa tässä numerossa lehdessä 4/2017 kesken jäänyttä juttua Ford GT40 replikan korjauksista ja muutoksista. Tapsa tosin hieman
lupaili että juttu saattaisi saada jatkoa vielä seuraavan talven aikana. Lehmussaaren Hantte kirjoittaa
vm. 1991 BMW 850i:n omistamisen ihanuudesta käyttöurheiluautona. Lehden ns. Glamour-jutusta vastaa tällä kertaa Juha Partanen. Hän kertoo vierailustaan Mulhousessa, Ranskan Elsassissa sijaitsevaan
Cite de l´Automobile –museoon. Tämän museon perusta ja vetonaulana on Schlumpfin veljesten keräämä maailman laajin ja hienoin Bugatti –kokoelma. Väistyvä puheenjohtajamme Arno on kirjoittanut
jutut alkuvuoden tapahtumista. Näistä helmenä oli kerhon 10.2.2018 tapahtunut vierailu Lempäälässä
Luxury Collection –autoliikkeessä. Kun liikkeestä löytyy varmasti Suomen suurin Ferrarien myyntivalikoima, sekä rivi muitakin uusia luxus-urheiluautoja, ei silmäkarkin määrällä ole mitään rajaa. Tilaisuuteen
osallistuneet saivat varmasti sitä mitä lähtivät sieltä hakemaan.
Mukavaa alkanutta vuotta kaikille jäsenille! Vuosikokouksessa tavataan!
Hyviä ajokelejä ja kevättä odotellen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
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Puheenjohtajan
palsta
Kiitän koko kerhon jäsenistöä saamastani
tuesta viisivuotisen puheenjohtajuuteni aikana.
Onnea uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle!
Mit freundlichen Glas & Sportwagen Grüssen
Arno
Glas Automobilclub International e.V.
Ansprechpartner
Skandinavien

Arno toivottaa kaikille
Hyvää Ajomatkaa!

Sports Car Club of Helsinki ry
Sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 17.3. klo 11:00 Allun Grilli, Vantaa
Esityslistalla kerhon sääntömääräiset asiat mm. puheenjohtajan ja hallituksen valinta. Lisäksi
päätetään mm. varautumisesta kerhon 50v-juhlaan sekä keskustellaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta.
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenistölle sähköpostilla. Olethan ilmoittanut kerholle toimivan sähköpostiosoitteen. Voit päivittää jäsentietosi kerhon sivuilla: www.scch.fi/kerholaisille/
tietojen-paivitys. Siellä voit kätevästi päivittää myös autotietosi.
Olethan maksanut SccH:n jäsenmaksun 2018? Vielä ehdit:
Tilin n:ro: FI83 8000 1170 3020 39
Maksun saaja: Sports Car Club of Helsinki
Maksun määrä: 40,- €
Viite: 1007
Mikäli maksu menee muulta kuin omalla nimelläsi olevalta tililtä niin älä käytä viitettä vaan kirjoita viestiin maksetun jäsenen nimi.
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Helmikuinen lauantaipäivä, talvinen keli ja
reilu kolmensadan kilometrin edestakainen
ajo osoittautuivat vain kiihokkeiksi kun kolmikymmenpäinen joukkomme otti suunnakseen Lempäälän IdeaParkin naapurissa
sijaitsevan RealParkin. Syy tälle invaasiollemme nyssejen maahan eivät kuitenkaan
olleet em. ostosh...t vaan kannatusjäsenemme Luxury Collection Automobiles.
Jo pikainen vilkaisu yrityksen nettisivuille näytti, että nyt ei todellakaan olla menossa vierailulle minkään jobbarin autotarhaan.
Luxury Collection Automobiles on Suomen suurin luksus- ja superautojen maahantuoja sekä täyden palvelun erikoisautohuolto. Yrityksen erikoisalana ovat Ferrari,
Lamborghini, Maserati, Bentley, McLaren
ja Aston Martin, mutta kokoelmasta löytyy myös muita merkkejä sekä parhaat
poiminnat premium-merkeistä. Luxury
Collection on myös kansainvälinen toimija jonka kontaktiverkosto ulottuu ympäri
maailmaa. Joten jos liikkeestä ei löydy toiveittesi merkkiä ja mallia haluamallasi väriyhdistelmällä niin tilauksesta se etsitään
maailmalta ja toimitetaan sinulle avaimet
käteen periaatteella.

Muistatko tämän? Fisker Karma.
Jaguar-miehet kuuntelevat
epäuskoisina Ferrari-faktoja.
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Perillä Lempäälässä meidät otti vastaan Autotalon johtaja, Ferrarin ratista tutuksi tullut entinen kilpa-ajaja
Esa Schroderus. Ylpeys kuului Esan äänestä kun hän
esitteli meille yrityksen tiloja ja toimintaa. Eikä näytteillä ollut superautojen kattaus todellakaan tuottanut
pettymystä. Jo Ferrareita oli niin paljon, että laskutoimitukseen ei kahden käden sormet riittäneet. Herkullisin laite oli kuitenkin lounge-tilan vieressä majaansa pitänyt McLaren 720S. Ja hei! Siinähän on nastarenkaat
alla! Kiinnostavana uutuutena meille esiteltiin myös
katumaasturigenreä edustava Maserati Levante. Mikäli autoliikkeitä luokiteltaisiin ravintoloiden tapaan niin
tässä olisi kova ehdokas kolmen Michelin-tähden autokaupalle.
McLaren 720S.

Luxury Collection on avannut toimipisteen myös pääkaupunkiseudulla Vantaan Retail Parkissa. Käykää tutustumassa!
Rahoitusmalleja McLareniin.

Liikkeen klassikot. Mersun
hintalapussa on seitsemän numeroa.
Hmm. Jos kuitenkin tällainen valkoinen.

Punaista konehuoneessa
on ”must”.

Superautotkin vaativat huoltoa. Esa
Schroderus kertoo yrityksen toiminnasta.

Ferrari 488 Spider.
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Ferrari California.
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Harrasteauto käyttöautona
Teksti ja kuvat: Hannu Lehmussaari

Upee coupee, tuumasi isäni,
kun tämän kuvan näki.

Autoharrastajia on monenlaisia, toisilla on monta autoa ja toisilla vain se yksi auto. Toisilla on
tallipaikka jokaiselle harrasteyksilölle ja käyttöautolle. Toisilla, kuten minulla, on vain autokatos
sille yhdelle ainoalle autolle, jossa on minun tapauksessa arkikäytössä oleva harrasteauto. Tämä
minun vaihtoehto tietenkin kuluttaa harrasteautoakin, kuten mitä tahansa autoa. Mutta samalla
saa nauttia harrasteesta päivittäin. Tämä on tarina BMW 850i:n kulumisesta arkikäytössä ja harrasteissa.
Toukokuussa 2015 melko ruosterapean E34-koppaisen 525i:n tilalle piti saada jokin mieluisa kulkupeli, kun se tullut lopulliseen määränpäähänsä käyttöautona etujarrujen kulahdettua loppuun.
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Kun samaan aikaan Hupi-Auton pihalta löytyi myynnissä oleva vuoden 1991 E31 850i
niine vikoineen silloisessa kunnossa, niin yksi
petrolipää oli mennyttä tulevan harrasteautonsa kanssa. Kauppakirjassa 525:stä hyvitettiin yksi (1) euro, vaikka olisin ollut onnellinen, että pääsisin edes ilmaiseksi eroon.
Myyjä oli kuitenkin reilu ja hyvitti enemmän
kuin pyysin.
Tämä uusi kulkupelini oli valitettavasti seissyt
Hupi-Auton pihalla yhteensä lähes 3,5 vuoden ajan, ensin edellisen omistajan ”suunnittelemia” korjauksia odottaen noin 1,5 vuotta,
ja sitten vielä toisen mokoman, osittain korjattuna autoliikkeen lunastettua sen itselleen.

Takaviistosta katsottuna.
Ei tarvinne selitellä?

E31:n mittariin oli kertynyt noin 234 000 km
ja käytön jäljet näkyivät. Varsinkin keulassa,
joka oli kohdannut kanttikiviä ja lumipenkkoja
niin monasti, että vain nippusiteiden voimalla palikat pysyivät mukana menossa ja konepelti ihmeekseen kiinni. Kosmeettisia vikoja
pahemmin häiritsi etujarrujen lähes hampaita irti ravistuttava tärinä, joka mahdollisti jarrutuksen vain kahdella tavalla: äärimmäisen
hellästi tai täysillä. Vaihtoehtoja jäi siis vain
yksi, etulevyt vaihtoon. Ongelmaksi muodostui heti, että BMW:ltä ei levyjä saanut. Olivat lopettaneet tuotannon. Tarvikelevyjä toki
oli tarjolla vaikka mihin lähtöön, mutta kuten
tunnettua, on tarvikkeissa hyviä ja huonoja
valmistajia, ja niiden erottaminen on maallikolle mahdotonta. Toki järki sanoo, että 39
euron kiinalainen (tina)levy ei välttämättä ole
laadullisesti yhtä hyvä kuin 399 euron kisalevy. Hupi-Auton Johan ”Jugi” Rännärin kokemukseen luottaen valitsin sitten hänen suosittelemat levyt, 95 euroa kappale. Samalla
vaihdettiin tietenkin jarrupalat ja tulevaa Euroopan kiertuetta silmällä pitäen myös öljyt
Kendall 10W60:iin suodattimen kera.
Kun jarrut olivat kunnossa, katse siirtyi loppuun ajettujen renkaiden suuntaan. Siitä seurasi taas uusi ongelma, sillä ohjekirjan mukaisia 16-tuumaisia, leveitä renkaita,
235/50R16, ei ollut enää nykyaikaan saatavilla, vaikka tuo koko olikin 90-luvun alussa megalomaanisen suuri ja leveä. Nykyään
osataan tehdä isommalla vannekoolla matalampia, mutta pehmeämpiä renkaita kuin
silloin ennen. Ongelma ratkesi kun liikkeen
varastossa oli juuri kunnostetut 17” heittotähtivanteet, joille ostettiin Teknopyörästä
eteen 235/45 ja taakse 255/40 Continentalit. Eikä siinä kaikki, samalla vaihdettiin eteen
painetangot, kun jarruttaessa tuntui pientä
kolinaa ja klonksahtelua. Väljät kumipuslathan siellä valittivat hyvää jarrutuspitoa. Etupään alatukivarret Rännäri oli vaihtanut ennen kuin ostin auton. Lopputulos: keula oli
aivan erilainen kuin ostettaessa, vain pehmeähköt iskunvaimentajat häiritsivät hie-

man isoissa töyssyissä pohjatessaan. Mutta annoin iskareiden olla, kun olisi pitänyt ostaa koko
tolppapari. Kyllä, tähän Bemarin malliin ei marmoritiskiltä tai tarvikkeena saa pelkkiä partuunoita, vaan varaosanumero sisältää koko tolpan ja
maksaa osapuilleen tonnin/kpl. Toki modifioimalla tolppaa saa sinne mieleisen patruunan, mutta se sai jäädä odottamaan tulevaa aikaa. Muutoinkin vuosi 2015 näytti aika surkealta varaosien
suhteen. Moni arkinenkin osa (kuten raitisilmasuodattimet jne.) kertoivat olevansa ENDED. Ja
kuka tarvikevalmistaja olisi viitsinyt valmistaa varaharakiriosia tähän autoon, joita tehtiin yhteensä noin 31 000 kpl ja kysyntä olisi jopa kymmeniä per vuosi?
Nyt kun Kasi oli saanut ensisilauksen restauroinnista oli aika lähteä kesälomamatkalle. Suuntana oli tietenkin Eurooppa. Matkasta voi lukea tiivistetyn version vuoden 2016 Siipimuttereista.
Täysimittainen tarina taasen löytyy edelleen nettisivuiltani http://www.lehmussaari.com/Eurotour_2015.pdf 50-sivuisena ja 40 megatavuisena. Kolme viikkoa ja 10500 km pitkin Euroopan
teitä. Ajamisen nautintoa huipussaan isoilla valtaväylillä cruisaillessa. Ja tietenkin pieniä teitä
kurvaillessa Pyreneillä ja Alpeilla.
Mahtava road trip vaati tietenkin veronsa, mutta jälkikäteen mietittynä yksi hajonnut lambdaanturi ja irti pullahtanut bensaletku, joka haaroitettiin Saksassa toiselta pumpulta ruokkimaan
koko moottoria ja liitettiin takaisin Suomessa paikoilleen, eivät ole paljoakaan näin pitkään käyttämättä olleelle autolle. Sain monet kiitokset/
kumarrukset hulluudelleni reissusta lähes tuntemattomalla autolla, itselleni tuntemattomilta ihmisiltä. Yli 500 latausta tuolle kotisivuillani olevalle Eurotour-kertomukselle imartelee. Ok, olin
tehnyt itseni kanssa diilin, että jos sellainen vika
ilmenee, joka on liian kallis korjattavaksi tien
päällä, niin lentäisin kotiin ja toivoisin jonkun varastavan autonraadon.
Noin kuukautta myöhemmin töihin lähtiessäni
huomasin taas, että ajan 6-pyttyisellä 850:llä, vai
825:llä. Vika oli yksinkertainen, Eurotourilla loppumatkan ilman vastapainetta pyörinyt vasurin
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bensapumppu oli kilahtanut totaaliseen jumiin
saatuaan taas vastapainetta ja laakeroinnin siitä suututtua. Ai helppo nakki? Ei suinkaan, sillä
syksyllä 2015 uusia bensapumppuja ei ollut saatavissa. Mutta Rännäri loihti jostain päivässä toimivan pumppuparin, joka “pienellä modauksella”
saatiin istutettua vanhojen tilalle. Ja euro nauroi
tätä pikapalvelua rahoittaessaan. Siis todellakin
pikapalvelu, sillä aamulla auto oli rikki ja illalla siinä oli uudet bensapumput. Ei mikään hidas palvelu, kun korjaamon tilauskanta oli kolmisen viikkoa,
mutta tuurilla yksi asiakas perui aikansa, minun
onneksi.

Nostalgiakäynti Keimolan Moottoriradalla elokuussa 2015. Kerrostalot ovat jo valloittaneet paddocin ja
itse rata on mahdoton kiertää ympäri, kun pääsuora on alkupäässä soravarastona.

Loppukesä meni ajamisesta nautiskellessa mm.
8-miitissä (Bemaristi 3/2015) ja parissa muussakin autotapahtumassa. Ajellessa minua oli jatkuvasti häirinnyt, että ajotietokoneen näytön pikselit
olivat hävinneet ennen minua. BTCF:n foorumilta sain yhteystiedot saksalaiseen Guido Kulkaan,
joka on menestyneesti korjannut noita Media Information Displaytä. Yhteys Guidoon, joka valitteli
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Tampereelta alkanut 8-miitti
juttutauolla Juvanmalmin
marketti-parkissa.

kiireitään, mutta lupasi ottaa näyttöni pitkään
työjonoonsa. Parin viikon jälkeen hän lähetti
valokuvan, jossa kaikki muut pikselit toimivat,
paitsi keskimmäinen rivi seitsemästä, joka oli
pimeä. Guido antoi kaksi vaihtoehtoa: ilman
kustannuksia vailla keskiriviä tai noin 300 euroa, kun hän vaihtaisi yhden näytönohjainprosessorin. Alle 10 sekunnin harkinnan pyysin
vaihtamaan sen prosessorin. Aikaa meni pari
kuukautta, ennen kuin hän sai ”materiaalin” ja
nyt näyttö on kuin uusi.

Katon sisäverhoilu oli menettänyt joustavuutensa ja kankaan alla
oleva vaahtomuovi oli rapeaa kuin näkkileipä. Vaihtoon.

ni kattoverhoilussa. No, onneksi ei sentään.
Viimeisin (myynti?)maalaus oli vain toteutettu niin paksulla pohjavärillä, että huoli oli turha ja kattopelti oli ehjä, mutta vaati maalausta. Kun autossa on kattoluukku, niin sehän piti
purkaa maalauksen edestä pois. Ja se tarkoittii katon sisäverhoilun purkamista. Ja kun
sisäkatto oli pöydällä, niin sen karmea kunto
vaati kunnostusta, eli uutta verhoilua. Ja sen
myötä (väri harmaasta mustaan) myös A- ja
C-tolpat piti verhoilla uusiksi.

Ajotietokoneen näyttö ensimmäisen korjauksen jälkeen,
mutta yksi rivi puuttuu. Korjataan siis sekin.

Joulun 2015 lähestyessä vesisateineen pimeässä huomasin, että tuulilasipyyhkijöiden
vaihto ei auttanut, vaan tuulilasi oli kulunut
niin naarmuiseksi, että se haittasi liikenneturvallisuutta sadekelissä. Nokka kohti Hupi-Autoa ja neuvottelemaan aikataulusta. Sovimme, että tammikuun alussa alkaa remontti.
Pelkoa isoille peltihommille aiheutti se, että
tuulilasin molemmissa ylänurkissa oli pakkeliruusut maalipintaa alempana, ehkä kiin-

Tuulilasin molemmat ylänurkat
olivat alkaneet ruostua, mutta
korjaus ehti ennen vakavia
vaurioita.

Hullua, mutta hyvästä autosta täytyy pitää
hyvä huoli, myös meikkipuolella. Kun auto oli
jo tuomittu maalaamolle katon takia, päätin
että konepellin etutiivisteen alla olevat ruosteet korjataan. Totta kai ruoste oli edennyt

konepellin päällekin, joten sekin meni maalattavaksi. Ja vieläpä päätin, että takalasikin vaihdetaan, kun suurin osa lämmityslangoista oli
hapettunut poikki (hapettumiskohta oli jopa
nähtävissä ulkopuolelta katsottaessa, mutta ei
korjattavissa). Tässä vaiheessa Rännäri varoitti, että taitaa lähteä mopo keulimaan ja varoitti, että naulaa kohta käteni pöytään, ettei lähde
lapaset kädestä uusia korjauskohteita keksiessäni. Ehkä hyvä näin, että loppulasku ei veisi
jalkoja alta, sillä niin paljon tämäkin maksoi. Jälkeenpäin Rännäri sanoi pettyneensä, kun leuka ei pudonnut polviin hänen sanoessaan loppusumman. Minulla siis pokka piti, vaikka rahaa
meni moninkertaisesti enemmän kuin alunperin
tuulilasinvaihtoa (ehkä tonnin verran plus katon
maalaus) ajatellessani. Harrastus maksaa, tuumi köyhä autoharrastaja.
Kesän 2016 koittaessa oli kiva osallistua autotapahtumiin kiiltävällä konepellillä ja katolla.
Jotenkin tuntui, että auto oli uusi, ei ruostetai pakkelikukkasia näkyvillä. Ei paljoa puuttunut, että auto olisi tuntunut nopeammalta.
Sitten seurasi pientä isompi paha, kun innostuin BMW Clubin ratapäivillä Ahvenistolla radalla ajamisesta. En ollut koskaan eläessäni
ajanut radalla, vaan ainoastaan tuhansia kilometrejä Pohjois-Karjalan sorateillä ”viritetyllä” Volvo 142:lla. Rataneitsyys meni Ahvenistolla BTCF:n (Bimmer Tuning Club of Finland)
ratapäivillä heti seuraavana päivänä tuosta
ensi-innostuksesta. Ajoin ehkä 15-20 nopeaa kierrosta ja renkaista hävisi vähintään yli
milli kulutuspintaa, varsinkin vasemman etu-
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helppoa, pura koko keula, että pääset irrottamaan jäähdyttimen. ja pienellä lisäpurkamisella pääsee käsiksi kaikkiin letkuihin, jotka
tihkuivat öljyä, varsinkin paineletkut.

Vuoden 2016 ratapäivien huipentuma oli SccH:n järjestämä Pärnun ratapäivä,
jossa kaikki saivat ajaa tarpeeksi uusitulla radalla.

renkaan ulkosyrjästä. Tuli todettua ettei tämä
2-tonninen maantielaiva ei ole ihan kotonaan
Ahveniston kaltaisella söheröradalla. Tämän ratainnostuksen seurauksena ostin käytetyn setin
Toyon semisliksejä ja ”rumat’’ tykkivanteet sopivaan hintaan. Siitä seurasi useamman ratatapahtuman rupeama. BTCF-kerho Alastarossa,
SccH Alastarossa, SccH Pärnussa ja BMW-kerho Alastarossa. Sitten loppui kausi ja ratarenkaat, kun semi-slicseistä tuli slicsit ja mutterinmuotoiset turhien lukkojarrutusten ansiosta.
Moni on varmaan kanssani samaa mieltä, että
2-tonnisella autolla, vaatimattomalla 300 hepovoimalla, 450 Newtonmetrin väännöllä ei radalla saa kaikkea kivaa irti, mutta ne noin sata kierrosta lappu lattiassa automaatilla olivat todella
hauskoja hetkiä. Ja auto tuli todella tutuksi pienten lipsumisten kautta. Suosittelen ratapäivillä käyntiä, vaikka edes maisema-ajosessioissa.
Opettavaa ja hauskaa, vaikkakin oikeanpuoleinen
painetanko alkoi taas kolista jarruttaessa. Ratavero, kun puslat hajoaa?
Syksy 2016 saapui sateineen ja mielenkiintoisen
kyselyn muodossa SccH:n kautta. Yle oli tuottamassa suomalaista dekkarisarjaa, johon Dionysos Production -tuotantoyhtiön kautta haettiin
pääosan esittäjän autoa. Ei saanut olla Porsche
(Silta-sarjassa on Possu), eikä punainen (Fefet
pois) tai muu huomiota herättävän värinen, vaan
mieluiten musta tai muu tumma väri. Kahdeksasta tarjokkaasta Mazda MX-5 rankattiin ulos epäsopivana ja Maserati Grand Coupe liian kalliina.
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Ja kun päähenkilö on nuorehko rikospoliisi,
niin timantinmusta BMW 850i sopi kuulema kuin nenä päähän. Mielenkiintoinen projekti tulossa, ajattelin ja sopimus allekirjoitettiin. Minulle riitti, että saan jonkin kinnerin
sijaisautoksi, ettei tarvitse julkisilla liikkua.
Maksoivat pyytämättä vielä kilometrikorvauksen Bemarilla ajetuista matkoista.
Kun kuvausprojekti alkoi, niin huomasin, että
ohjaus-/jarrutehostajan öljynjäähdytin alkoi
vuotamaan. Periaatteessa pikkujuttu, mutta
kun Kasini keula oli jo jauhelihaa, niin haluna
oli korjauttaa se samalla purkamisella (=kertakustannus). Jäähdyttimen vaihtohan on

Vuotava öljyjäähdyttäjä yläreunassa odottaa uutta tilalle. Kasin
keula on puskurin takana aikamoinen sekamelska, kun sinne on
tungettu kaikki, mikä ei mahdu
konehuoneeseen.

Olin jo reilun vuoden ajan etsinyt CSI:n/MTechnikin puskuria omani tilalle, mutta
huonoin tuloksin, kun Bemari oli lopettanut senkin valmistuksen. Autokeskus Airportin tiskiltä jäähdyttäjän öljyä hakiessani
valitin varaosien saatavuuden loppumista
8-sarjaan. ’’Anna esimerkki?’’ sanoi myyjä
ja heitin mielestäni pomminvarman esimerkin: raitisilmasuodattimet. ’’Joo, löytyy viime syksystä alkaen uudella osanumerolla’’.
Tä, hä ja mitä? Entäs CSI-puskuri? Joo, 332
kpl Saksan varastossa. Menin sekaisin ja en
tajunnut onneksi tilata heti. Takaisin pajalle
illalla ja keskustelut Rännärin kanssa vuotavasta jäähdyttimestä ja CSI-puskurista kaikkine tilbehööreineen. BTCF:n 8-foorumilta
tuli pari lisävinkkiä niistä osista, joita tulisin myös tarvitsemaan. Parin päivän jälkeen
olin väsännyt itselleni ostoslistan osakuvineen niistä osista, joita tarvitaan jäähdyttäjän vaihtoon paineletkuineen ja puskurin
vaihtoon apulisäosineen (tämä oli alunperin
- vaan ei enää - lisävarusteena tavalliseen
Kasiin, mutta vain yhdellä tilausnumerolla)
ja sitten vain kohti Konalan Autokeskuksen
(liki naapurissani) BMW-lastulevymarmoritiskiä BMW-kerhon kortti kourassa. Ensimmäinen tilaus oli vain vajaat kaksi kiloeuroa.
Ja jälkeenpäin vielä lisää osia monella sadalla. Ja kaikki hyllyyn odottamaan kuvausten loppua, sillä eihän auton keula voi vaihdella jaksosta toiseen epäkronologisessa
järjestyksessä.
Kuvausten aikana sattui liki sydänkohtauksen aiheuttanut tilanne. Kuvausassari soitti
minulle eräänä aamuna kymmenen aikaan,
että Kasin konepellin alta tulee savua ja
hän oli Diakonissalaitoksen mäessä Helsinginkadulla jumissa, kun ei uskalla ajaa. No,
minä ajoin duunista paikalle ja savu muuttui höyryksi. Kone oli keittänyt noin vartin

ajon jälkeen, kun vesipumpun hihna oli pettänyt ja pompannut pois paikaltaan. Puhelin kouraan ja puhelu Hupi-Autoon. Lopputuloksena
käsky toimittaa raato hinurilla Konalaan pajalle ihmeteltäväksi. Kuvausryhmä oli paniikissa,
sillä kyseessä oli viisipäiväisen autokuvaussession toinen päivä. Ja kun auton diagnoosi ei ollut vielä valmis puolilta päivin, niin he kysyivät
jopa, että saavatko auton rikkonaisena kuvauksiin taustarekvisiitaksi!!! Illalla klo 21:15 soitin
tuotantoyhtiön kaverille, että olen koeajolla, sopiiko heille, että noutavat auton aamulla HupiAuton pihalta klo 10:00. ’’Mitä, toimiiko se?’’
oli kommentti. Vastasin, että toimii. Kuvausryhmää ei edes kiinnostanut korjauksen hinta,
vaan he olivat tyytyväisiä siihen, että auto oli
käytettävissä ja lupasivat maksaa. Kun kuvaukset saatiin päätökseen oli loppukatselmuksen
aika. Konepellistä ja kuskin ovesta löytyi maalausta vaativia vahinkoja, sekä pari muuta pikkujuttua, mutta kun asioista sovitaan tarpeeksi
tarkkaan etukäteen, niin ei tarvinnutkaan riidellä jälkikäteen.
Kun konepellin, kuskinpuoleisen oven vauriot
ja muut olivat työn alla, niin menin tökkimään
vasenta etulokasuojaa väärästä kohtaa, sillä ruosteruusufinni puhkesi. Mitä siinä muuta
kuin toteamaan, että korjataan ruostevaurio ja

Näin se Bemarikin ruostuu, jos kura
ja muu muta maantiesuolan kera
saa muhia tarpeeksi monta vuotta
rauhassa. Tämä oli vielä helposti
korjattavissa.
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Pesty ja vahattu. Uusi maalipinta
vahattuna on kaunista katsottavaa.

maalataan koko loksu. Kukkaroni itki ja huusi
vastalauseita väärästä tökkimisestä. Maalaamolla tuli lisää ruosteista lunta tupaan. Halusivat tehdä sumurajan takalokasuojaan, ettei
oven värieroavaisuus (mahdollinen sellainen)
näkyisi liian voimakkaana kontrastina. Pyöränkotelon kaaresta löytyi pieni ruusu ruosteesta
kuplivaa maalia, kuten puhelimessa sanoivat.
’’Hio pois ja hitsaa’’, sanoin. Ok-kuittauksesta meni pari tuntia, kun maalari soitti ja sanoi,
että on parempi, kun tulet tänne. Saavuttuani paikalle hän näytti kolmen sormen menevää
reikää helmakotelon takapäässä.
Pienen neuvottelun jälkeen pääsimme yhteisymmärrykseen hitsaushommista ja ylimääräisistä maalauksista hintoineen. Ja tämän korjauskierroksen pääasiallinen kohdehan oli
vuotava ohjaus- / jarrutehostajan jäähdytin,
jonka kylkiäisenä oli tarkoitus vaihtaa etupuskuri rekisterikilvestä alaspäin M-Technikin CSiSBC:ssä Gustavelundissa kesä 2017
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versioon. Eli auton pintoja maalatessa myös
vanha keulan yläosa ja uusi alaosa saivat
saman värin kuin konepelti ja vasen kylki.
Paljon työtä ja euroja jäi taas palveluntarjoajille, mutta sitä sai, mitä tilasin. Todella
kauniin auton.
Seuraava korjausrupeama olikin sitten jo
vuosikatsastuksessa tullut huomautus vuotavasta takaiskarista. Eihän se siihen jäänyt,
kun mielestäni keula pohjasi liian herkästi ja
etuiskarit olivat löllömäisen löysät. Pientä
isomman etsimisen jälkeen Hollannista löytyi riittävän nopealla toimituksella Bilsteinin
sportti-iskarit, jotka taakse menivät heittämällä ja eteen jonkinmoisella askartelulla.
Alkuperäisiä iskareita ei tässä E31:ssä ole
edes tarkoitettu vaihdettavaksi, vaan pitää
ostaa koko tolppa iskarin kera reilulla tonnilla per kappale. No, osaava korjaamohan
osasi purkaa vanhan tolpan ja vaihtaa tilalle uuden iskarin asianmukaisesti (kuten ne-

Concours d’Elegance 2017. Tässä Kumipallo4000:n teippauksin varustettuna.

tissäkin neuvotaan). Pehmeähköstä löllö-lullasta tuli napakan jäpäkkä ja erittäin tarkka
ajettava verrattuna entiseen hyvään ajettavuuteen. Olisipa tämä alusta ollut edellisen
kesän ratapäivillä semi-slicseineen?
Kesän 2017 kohokohta oli Kumipallo4000
road trip. Autot kerättiin viikkoa aikaisemmin ja vietiin jonnekin. Loppu on luettavissa
virallisesta matkakertomuksesta:
http://www.lehmussaari.com/Kumipallo4000_2017.pdf
Lukekaa, sillä en kerro tässä sen enempää,
kuin että se on mahtava kokemus.

hellä käytettyjä tonneja. Ja bensat siihen
päälle. Mutta yhtään ei harmita, vaikka jotkut ovatkin kyselleet, että onko tuossa mitään järkeä. Parempaa kohdetta en ole keksinyt. Ja kilometrejä sitten toukokuun 2015
on kertynyt yli 50.000.

Joku varmaan yrittää ynnäillä, mitä tällainen
autoharrastaminen maksaa. Arttu Toivanen
kiteyttää kirjassaan ”Tyyliä teille” asian kivasti: ’’Jos harrastukseen eivät mene kaikki rahat, on valittu väärä harrastus.’’ Paljonko kaikki on euroissa lienee kuitenkin minun
oma asiani, mutta vajaassa kolmessa vuodessa taitaa auton E-numero olla aika lä-
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Toistasataa Bugattia ja muita
ainutlaatuisia autoja
Teksti ja kuvat: Juha Partanen

Schlumpfin veljesten kokoelmasta syntynyt Cite de l´Automobile on Euroopan hienoimpia automuseoita. Mulhousessa, Ranskan Elsassissa sijaitseva museo on varsinkin intohimoisesti urheiluautoihin suhtautuvien harrastajien suosikkikohteita.
Maailmassa on paljon yksityisten ihmisten intohimoisesta rakkaudesta autoihin syntyneitä kokoelmia. Italialaista syntyperää olevien Schlumpfin
veljesten Mulhouseen keräämien autojen joukko
on kuitenkin vertaansa vailla ja keräilijöiden tarina
omalla tavallaan traaginen. Autoista tuli varsinkin Fritz Schlumpfille pakkomielle ja 1950-luvulta lähtien hän keräsi kaikessa hiljaisuudessa vanhaan kehräämöön nelisensataa autoa, alustaa ja
moottoria. Schlumpf palkkasi sinne salaa myös
restauroijia, jotka entisöivät hankitut ajopelit ensiluokkaiseen kuntoon.
Schlumpfin veljesten tavoin Ettore Bugattilla oli
italialaiset sukujuuret ja hänkin teki elämäuransa
Elsassissa. Federico ”Fritz” Schlumpf oli lapsesta lähtien unelmoinut omasta Bugattista ja toisen
maailmansodan jälkeen Type 35B:n hankittuaan
ajanut sillä kilpaa. Bugattista tulikin Schlumpfien keräilyn keskeinen merkki. Jo kesällä 1960 he
hankkivat kymmenen Bugattia ja sen jälkeen kun
Fritz oli lähettänyt kaikille Bugatti-omistajien klubin jäsenille kirjeen, jossa hän tarjoutui ostamaan
heidän autonsa, Schlumpfit ostivat 1962 lähes
viisikymmentä Bugattia. Keväällä 1963 Fritz osti
kahdeksantoista Ettore Bugattille kuulunutta autoa ja myöhemmin samana vuonna John Shakespearen kolmekymmenen Bugattin kokoelman,
joka oli tuolloin USA:n laajin. Jo vuonna 1967
Schlumpfin veljeksillä oli peräti 105 Bugattia.

Hervottomasti autorivistöjä satojen Pariisin
Pont Alexandre III -sillan lamppuja muistuttavien valaisimien luodessa periranskalaista
tunnelmaa.

Työläiset murtautuivat

1970-luvulla tekstiilitehtaat, joiden tuotoilla
keräilyä oli rahoitettu, jäivät muuttuvan maailman kehityksen jalkoihin ja 1976 Schlumpfin
veljekset alkoivat myydä omistuksiaan. Lokakuussa Malmerspachin tehtaan irtisanomiset
johtivat lakkoon ja levottomuuksiin, joita hillitsemään tarvittiin 400 poliisia. Samoihin aikoihin veljekset pakenivat levottomuuksia ja velkojiaan synnyinmaahansa Sveitsiin.
Vain harvat ihmiset olivat nähneet Schlumpfin
veljesten kokoelmaa ennen kuin lakkoon menneet työläiset murtautuivat aikoinaan kehräämönä toimineeseen rakennukseen maaliskuussa 1977 ja löysivät keräilyaarteen.
Ällikällä lyödyt valtaajat pitivät kokoelmaa hallussaan ja avoinna yleisölle kaksi vuotta, jona
aikana 800 000 kävijää ehti nähdä autot ennen kuin 1979 konkurssipesänhoitaja määräsi
rakennuksen suljettavaksi.

Vuonna 1981 julkisen vallan toimijoiden ja yksityisten yhteisöjen muodostama kansallinen automuseoyhdistys hankki autokokoelman, rakennukset ja niiden maa-alueen haltuunsa, minkä
jälkeen se rakensi organisaation pyörittämään
museo- ja restaurointitoimintaa ja museo avattiin uudestaan yleisölle 1982.
Erilaisia Bugatteja rivikaupalla joka puolella. Etualalla on Milloin-Guiet´n korittama Type 50 T
Cabriolet vuodelta 1936, jonka ensimmäinen
omistaja oli Pierre Michelin. Kahdella kannen yläpuolisella nokka-akselilla tehoa 200 kaakkia. Vasemmalla Type 57 vuodelta 1937.
Type 101 vuodelta 1951 oli ensimmäinen Bugatti, joka ei ollut Ettoren tai Jeanin designia, vaikka
se olikin heidän töidensä inspiroima. 8 sylinteriä,
3257 cm3, 140 kaakkia ja 160 km/t.

Museoon mennään sisään siltaa myöten ja ilmassa roikkuvat autot kertovat, mikä on paikan henki.
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Uusi museo 2006

Schlumpfin veljesten kokoelma kiehtoi allekirjoittanutta jo 1980-luvun loppupuolella, jolloin kuulin
siitä ensi kertaa. Alkuperäinen museo jäi kuitenkin näkemättä, sillä se korvattiin nykyisellä modernilla rakennuksella vuonna 2006. Vihdoin toissakesänä huomasin Mulhousen osuvan matkan
varrelle, kun olin palaamassa Sveitsin kellolaaksosta ja päätin Saksan autobahnien silloisia ruuhkia välttääkseni ajaa Ranskan Elsassin kautta.
Museo vetää Mulhouseen asianharrastajia joka
puolelta. Saksasta ja Sveitsistä on sinne lyhyt
matka, mutta se on myös erityisesti englantilaisten ja italialaisten suosiossa, mikä ei ole ihme,
sillä kokoelmassa on heidänkin autoteollisuutensa ja kilvanajohistoriansa aarteita.
Allekirjoittaneen pysäköidessä matkailuautonsa
museon pysäköintipaikalle, sinne kerääntyi samaan aikaan joukko brittiharrastajia isoilla Austin Healeyillä. Vuoteen 2015 mennessä Cite de
l´Automobilessa oli käynyt jo yli seitsemän miljoonaa kävijää ja siellä on pidetty yli 300 maailmanluokan autotapahtumaa.
Gordinin kilpa-autoja: etualalla Biplace Sport Type
24S, kasikone, 2982 cm3, 263 pollea, 250 km/t,
sen takana Biplace Sport Type 265, rivikuutonen,
1987 cm3, 182 pollea, 200 km/t (katso kuva sivun alareunalla). Molemmat vuodelta 1953. Moni
kilpa-ajaja teki hienon uran Gordineilla ja heidän
joukossaan oli yksi nainenkin, Gilberte Thirion.
Cite de l´Automobilessa on huikea kattaus formula ykkösiä ja prototyyppiluokan urheiluautoja
aivan viime vuosikymmeniin asti (katso kuva sivun yläreunalla).
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Maailman hienoin auto

Useiden asianharrastajien mielestä Bugatti Royale Type 41 oli ainakin vielä viime vuosituhannella maailman hienoin auto. Kuvan
Jean Bugattin designia oleva Coupé Napoleon -versio oli aikoinaan Ettore Bugattin henkilökohtainen auto.

Kuninkaallisille suunnattua, maailman hienointa autoa Royale Type 41 Bugattia valmistettiin aikoinaan vain kuusi kappaletta ja kaksi niistä on nähtävissä Mulhousessa. Lisäksi
museon aulassa on varaosista rakennettu kolmas La Royale, ajovaloitta olevasta Esdersversiosta tehty replica, koska Fritz Schlumpf
halusi itselleen myös avonaisen roadsterin.
Kaikkiaan kokoelmassa on 124 Bugattia, jotka
antavat hienon kuvan merkin erilaisista malliversioista kilpa-autot mukaan lukien.
Uskomaton Bugatti-kokoelma muodostaa
keskeisen osan Schlumpfin veljesten kokoelmaa, mutta monet muutkin ranskalaismerkit
ovat hienosti edustettuina aivan automobiilin synnystä asti. Kokoelmassa on sekä katuautoja että kilpureita – esimerkiksi Gordineja
on vaikka kuinka monta – niin legendaarisilta
merkeiltä kuin hyvin tuntemattomiltakin valmistajilta.

Todella huikeaa keulan muotoilua: automerkki
on Arzens ja kyseinen cabriolet nimeltään ”La
Baleine” on vuodelta 1938, huippunopeus 3,5
litran koneella 160 km/t. Taustalla yksisylinterinen 125-kuutioinen Arzens vuodelta 1942.

den ohella joukossa on muun muassa ruotsalaisen entusiastin omistuksessa ollut 250 Le Mans
vuodelta 1964, jolla on ajettu vain 2000 kilometriä.
Kahdeksan Alfa Romeon joukossa on todella hienoja yksilöitä, lokinsiipiovisen Mercedes-Benz
300 SL:n ohella esillä on 300 SLR vuodelta 1955
ja Jaguarin edeltäjä Standard-Swallow on mukana vuoden 1934 SS1-mallilla. Tunnetuista urheiluautomerkeistä Maserati ja Porsche ovat nekin
hyvin edustettuina.

Henri Pecarolo ajoi tällä 310 km/t kulkevalla Matra MS 630:llä käsittämättömän suorituksen vuoden 1968 levottomuuksien vuoksi
vasta syyskuussa järjestetyssä Le Mansin 24
tunnin ajossa. Servoz Gavin antoi periksi, kun
tuulilasinpyyhin hajosi, mutta Pescaloro jatkoi kisan toisella sijalla kaatosateessa kunnes
rengas hajosi vähän ennen maalia.
Huippusulavaa italialaista muotoilua: Alfa Romeo
8C 2,9A vuodelta 1936. 2,9-litrainen kasikone,
220 hevosta ja 220 km/t. Mille Migliassa kreivi
Antionio Brivio johti tällä autolla kisaa 14 minuutilla, kun valot lakkasivat toimimasta. Lopulta hän
ylitti maalilinjan ensimmäisenä vain 32 sekunnin
erolla seuraavaan.

30 ainutlaatuista autoa

Museon anti ei kuitenkaan rajoitu ranskalaisiin autoihin vaan joukossa on lukuisia Ferrarin, Hispano-Suizan, Rolls Roycen ja Mercedes-Benzin tapaisten merkkien todella
hienoja yksilöjä. Kaikkiaan Schlumpfin veljesten kokoelmassa on edustettuna yli sata
automerkkiä. Autojen joukossa on 30 ainutlaatuista yksilöä, joita ei voi nähdä missään
muualla, ja lisäksi 60 äärimmäisen harvinaista autoa.
Vaikka Cite de l´Automobilen kokoelmissa
on vain kolmetoista Ferraria, ne ovat sitäkin
mielenkiintoisempia. 1950-luvun klassikoi-

Vuonna 1952 Pariisin autonäyttelyssä esillä olleen Ferrari 250 MM:n ensimmäinen omistaja oli
elokuvaohjaaja Roberto Rossellini. Kun auto myytiin vuonna 1956, Scaglietti koritti sen uudestaan. Taustalla Annamin keisarin Bao Dain aikoinaan omistama Ferrari 450 AM vuodelta 1954.
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Pihalla klassikon rattiin
Kun vuoden 1927 Bugatti Sport Type 35B:llä rykäisee menemään 210 km/t vauhtia, kokemus
on varmasti unohtumaton. Kasikone, 2261 cm3,
140 pollea. Vuosina 1925-27 Bugatti Type 35:n
eri versioilla voitettiin 1851 kilpailua.
Avolava-Bugatti kuulostaa uskomattomalta:
ranskalainen luutnantti Loiseau teki tällä vuoden
1929 Caimonette Type 40 –mallilla 31 päivän ja
14 000 kilometrin matkan Saharaan. Tehoa 45
hevosvoimaa 1,5 litran koneesta ja huippunopeus 120 km/t.
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Schlumpfin veljesten museosta lähtiessään
kävijä näkee viimeisenä autona valtavankokoisen Bugatti La Royalen Esders-version,
jonka ostaja tilasi ilman ajovaloja, koska hän
ei tykännyt ajaa pimeällä.

Toissakesänä museon pihalla olevalla pikkuruisella radalla oli vanhoja klassikkoja ajettavana muutaman kympin hintaan. Meidän
käydessämme vaihtoehtoina olivat Series 1
Jaguar E-Type, Mercedes-Benz 190 SL, Ferrari Mondial, Bentley S1 ja Austin Healey
3000. Kun en ollut koskaan ajanut kolmitonnisella Healeyllä, kruisailin sillä muutaman kier-

roksen verran taajamavauhtia – oli hauskaa saada tuntumaa tuohonkin legendaariseen ajokkiin ja
vaimokin pääsi kyytiin autoon, jota hän pitää yhtenä kaikkien aikojen kauneimmista.
Cite de l´Automobilen pihalla oli kesällä 2016 vanhoja klassikoita, joita sai kokeilla seitsemän kierroksen ajan pikkuruisella autodromilla 50-60 euron
hintaan.

Siipimutteri 21

Ford GT Replika Osa 3. Kytkin,
vaihteisto, mittaristo ja korin
viimeistely

autossa olevaan moottoriin totesimme kauhuksemme, että englantilainen oli muotoillut
kopan niin, että sen alapinta osui koneen takana olevaan poikittaiseen runkopalkkiin. Renault on ratkaissut ongelman niin, että osa
niistä pulteista, joilla kytkinkoppa on vaihdelaatikossa kiinni, on kopan kehän ulkopuolella (kts. kuvat).

Teksti: Tapani Koski

Uusi ulkoasu uudella maalipinnalla kesällä 2017

Kytkin

Olin jo talvella valmistautunut tehon nousuun ja
siihen, että edellisenä talvena asentamani kytkinlevy/paineasetelman väännönkesto ei ole riittävä ja autossa olleen Renaultin/Chevyn kytkinkopista rakennettu koppa saattaa myös antautua
lisääntyneen voiman vaikutuksesta. Tutkittuani erilaisia vaihtoehtoja monilevykytkimistä yksilevyisiin massakytkimiin päädyin Porchen GT3:n
massakytkinlevyyn ja BMW M5:n paineastelmaan. Niiden molempien max. väännönkesto on
yli 600 Nm. Yksi suurimmista ongelmista oli kytkinkopan lyhyys. Se rajasi vaihtoehtojen määrän oikeastaan tuohon valitsemaani. Tässäkin
installaatiossa piti kytkinlevy asettaa väärin päin,
siis ”Flywheel side” vaihteistoon päin ja lyhentää spoorikeskiötä 6mm, jotta keskiö ei osunut
silmälaakeriin. Toisin päin levy ei olisi mahtunut
asetelman sisään. Nyt tietenkin joku viisas kysyy
miksi en ostanut BMW:n kytkinlevyä? Ei onnistu, koska vaihdelaatikon spoori ei ole sama kuin
BMW:n käyttämä. Porschen käyttämä spoori oli
oikea. Itse asiassa Ford, Mitsu ja Porsche ovat
käyttäneet samaa spooria. Aiemmin ostamani
Ford Cosworthin levy ei mahtunut kumpiakaan
päin BMW:n asetelmaan eikä sen väännönkesto
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olisi ollut riittävä. Näin ratkesi kytkinlevy/asetelma-ongelma.
Seuraavana oli sitten painelaakerin sopivuus
käytössä olevaan tilaan. Taas vietin netissä
useita iltoja etsimässä sopivaa laakeria. Nykyään autotarvikeliikkeistä saattaa saada tavaraa, jos ja kun tietää auton rekisteritunnuksen. Arvatkaa, onnistuuko GT40 replikan
rekisteritunnuksella? Lopulta löysin mielestäni oikeilla mitoilla varustetun laakerin. Se on
muistaakseni jonkun 70-luvun Toyota Land
Cruiserin laakeri. Sen piti löytyä ulkomaan
nettikaupasta SKF:n laakerina mutta ei tietenkään enää ollut varastossa. Tilalle tarjottiin Japanpartsin vastaavaa. No ehkä se ei
ollut huono valinta kun ajattelee niitä ostamiani pyöränlaakereita. Ainakin on toiminut
tähän asti. Nyt oli siis käytettävissä olevaan
tilaan sopiva kytkinpaketti. Kytkinkopan kestävyysongelman luulin ratkaisevani ostamalla englannista tätä tarkoitusta varta vasten
tehdyn kopan. Se on liitosmitoiltaan identtinen vanhan kopan kanssa. Sen suhteen ei siis
ollut odotettavissa ongelmia. Ja vielä mitä!
Kun asensimme koppaa ensimmäistä kertaa

Alkuperäinen
RenaultChevy-kytkinkoppa

Englantilainen ei tätä ollut osannut huomioida. Ei ollut ”lordi” edes osannut kopioida
oikein (Onkohan englantilaisessa koulujärjestelmässä jotain vikaa, kun ei edes kopioimaan opita?). Tämä on sikäli vielä erikoista,
että kaikissa kuvissa mitä olen eri valmistajien rungoista nähnyt, on poikittaispalkki samassa kohdassa. Auton ja pyöränripustusten
geometria vaatii sivuttaispalkin juuri samaan
paikkaan valmistajasta riippumatta. Ratkaisin
ongelman kesäksi 2017 tekemällä kytkinkoppaan runkopalkin menevän loven.
Lovesta piti lopulta tehdä kuvan lovea suurempi eikä se vieläkään sallinut vaihteiston
laskemista niin alas kuin missä sen pitäisi
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olla. Ongelmaksi muodostui kytkinkopan etureunan ulottuminen poikkipalkin alapinnan alapuolelle tehden kytkinkopan etureunasta auton alimman kohdan.
Paineasetelmaa varten piti vielä muutamia jäykisteripoja hieman hioa. Ei mahtunut asetelma
muuten pyörimään. Vielä siinäkin vaiheessa oli
kysymysmerkkinä painelaakerin mahtuminen peliin mukaan. Mahtui ja pitkittäistä pelivaraakin
jäi ruhtinaalliset 1,5mm. No, eivät ongelmat tietenkään tähän loppuneet. Seuraavaksi havaitsin,
että kytkinakseli ei mennyt silmälaakerin sisään
kuin 3mm. Mielestäni se ei ollut riittävä, vaikka vanhassa installaatiossa olikin toiminut lähes
30v. Halusin akselille pitemmän tuennan. Onneksi Chevyn kampiakselissa on ennen painelaakerin poteroa isompihalkaisijainen saman keskeinen potero (kuva vanhasta moottorista). Siihen
sorvasin pronssihelasta toisen silmälaakerin. Nyt
kannatinpintaa on n. 15mm.
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Sitten kytkimen toimintaan. Se on erittäin
raskas käyttää ja tunnettu GT40:n tyyppivika.
Kaikki lähtee paineasetelman jäykkyydestä
(irrotusvoima 275kg), kytkimen irrottamiseen
vaadittavasta paineasetelman liikkeestä sekä
polkimen vipusuhteista. Ongelmaa ei pysty ratkaisemaan kytkimen pää- tai työsylinteriä vaihtamalla. Polkimen vipusuhteiden
muutoskaan ei onnistu, koska tila polkimien
kohdalla on niin matala, että 46:n ajokenkä
juuri ja juuri mahtuu. Tutkin normaaliautojen
poljinsuhteita ja ne ovat luokkaa 1:5 (polkimen nivelpisteestä pääsylinterin keskelle/
polkimen poljinpinnan keskelle). 40:ssä suhdeluku on 1:3. Ero on huomattava. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi alipainetehostimen asentaminen kytkimen hydrauliikkaputken väliin.
Siis samanlainen kuin putkien väliin asennettava jarrutehostin. Tiedän, että muutkin ovat
samaan ratkaisuun päätyneet. Siis tehostin tilaukseen. Kun se lopulta saapui, asensimme sen ohjeiden mukaan hieman pystyyn
asentoon ja toiveikkaana kytkintä polkemaan.
Jostain kumman syystä työsylinterin mäntä
ei palautunutkaan ollenkaan, vaan pullahti
aina toisen polkaisun jälkeen ulos sylinteristä. Yritin pohtia syytä moiseen käyttäytymiseen ja taas vietin netin äärellä muutamia iltoja. Vastausta en kuitenkaan löytänyt. Oliko
vika siinä, että kytkimen pitää silmänräpäyksessä palauttaa käytännössä koko työsylin-

terin nestemäärä kun jarruissa riittää paljon
pienempi nestemäärä vai oliko vika muualla?
Tätä pohtiessa ja taas uudelleen ja uudelleen
testatessa meni ainakin viikko. Sitten löysin
lopulta netistä samantapaisen tehostimen räjäytyskuvan ja irrotin oman tehostimeni ja purin sen. Sieltähän vika löytyi, ns. ilmaventtiilin
jousi ja sen tiivistekumi puuttuivat kokonaan.
Tiivistekumi oli tehostimen mukana tulleessa
muovipussissa, jossa oli myös asennuksessa
tarvittavia letkukiristimiä yms. Ei minulle tullut mieleenkään, että pussissa oleva tiiviste
pitäisi itse asentaa tehostimeen paikoilleen.
Pidin sitä varatiivisteenä, aivan kuten kiinalaisten sähkötyökalujen mukana tulee aina
pari uusia kollektorin hiiliä. Tarinaa jousen löytymisestä en kerro, koska ei sitä kukaan kuitenkaan usko. Tässä vaiheessa olin jo niin kyllästynyt koko tehostinratkaisuun, että päätin
ratkaista ongelman vasemman jalan lihasten
voimistamisella. On toiminut hyvin ja samalla estää heikompijalkaisia edes kokeilemasta
autoa.

Vaihteisto

Vaihteistoa paransin asentamalla sinne Quaifen
valmistaman ratas- ja kytkinakselisarjan sekä saman valmistajan Torsen-lukkoperän. Ykköselle ja
kakkoselle tuli kokonaan uudet rattaat harvemmilla välityksillä ja Renaultin alkuperäinen kaksiosainen kytkinakseli on Quaifen sarjassa muutettu yksiosaiseksi.
Näillä muutoksilla laatikon pitäisi kestää 550hv.
Se, että Quaife yleensä tekee ratassarjaa Renaultin UN1-laatikkoon, kertoo aika paljon laatikon
yleisyydestä. Sarjan mukana tuleva kytkinakseli
on aina Fordin käyttämällä kytkinlevyn spoorilla.
Se taas rajoitti aiemmin kerrottua kytkinlevyvalikoimaa. Vaihteisto toimii nyt selkeästi paremmin
kuin kesällä 2016 mutta en ole sen toimintaan
vieläkään täysin tyytyväinen. Ensi talvena yritän
rakentaa vaijerivälitteisen vaihteensiirron. Sitä
varten olen jo hankkinut Toyota MR 2:n vaihteensiirtomekanismin, joka on hyvin yleisesti käytetty
vastaavissa tapauksissa. Tässäkin huomaa japa-
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nilaisen laadun. Ostamani käytetty osa on toiminnoiltaan kuin uusi ilman minkäänlaisia ylimääräisiä välyksiä. Pääsevätköhän lordit ikinä samalle
tasolle, tuskin?

Mittaristo

Vanhat Smithsin mittarit vaihdoin jo talvella 2016
uusiin vastaaviin lukuun ottamatta nopeusmittaria, joka vaihdoin viime talvena Smithsin elektroniseen mittariin. Mittareiden vaihdossa ei sinänsä ollut mitään erikoista mutta lämpömittari
näytti n. 30°C liikaa (totta kai!). Kun koneen lämpötila oli 80°C niin mittari näytti 110°C. Tähänkin olisi ehkä tottunut mutta haluan kuitenkin lukea oikeita lukemia. Vaihdoin anturin useampaan
kertaan koska niistä ei yksikään näyttänyt niitä
vastuslukemia, jotka olin netistä löytänyt. Koska en saanut Smithsiä toimimaan päätin kokeilla
VDO:ta. Minulla oli Lotus-Cortina-ajoilta hyllyssä
täysin käyttämätön VDO:n mittari, siis kisakäyttöön hankittu. Hankin siihen sitten oikean anturin
ja asensin molemmat paikoilleen ja luulin tietenkin päässeeni lämpömittariongelmista eroon. Ei
onnistunut. VDO:nmittari näytti 20°C liian vähän.
Tämä tästä nykyajan laadusta! En ole edes viitsinyt kokeilla Smithsin kierroslukumittarin tarkkuutta, tulisi varmaankin vaan pahe mieli. Ihan vaan
kuriositeettina kaikille Jaguarien, BMW:n, Mersun yms. laatuautojen omistajille. Oletko varma,
että sinun autosi lämpömittari näyttää oikein?
Aika monissa malleissa viisaria liikuttaa askelmoottori, joka ajaa neulan kauniisti näytön keskelle. Vasta kun lämmöt todella karkaavat käsistä, neula liikahtaa, mutta silloin se on usein jo
myöhäistä, vahinko on jo tapahtunut.

Renkaat

Sopivien renkaiden löytämisen kanssa vietin
netissä myös aika monta iltaa talven aikana.
Takana rengaskoko oli 255/60R15 ja edessä 225/55R16. Tämän kokoisten renkaiden
löytäminen, varsinkin samalta valmistajalta, oli käytännössä mahdotonta. Joitain nyky-SUV:ien renkaita oli tarjolla mutta en niitä
halunnut. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi sitten BF
Goodrichin renkaat. Niissäkin jouduin eturenkaissa tyytymään kokoon 225/60R15. Koska
valikoima on rajattu, on hinta tietenkin vastaavasti korkea eli n. 50% kalliimpi kuin viime
syksynä Jaguar XKR:ni ostamani todella laadukkaat Continentalin renkaat.

Kori

Auton maalipinta oli ostaessani suhteellisen
hyvä mutta siitä huolimatta halusin sen vähintään samalle tasolle muun auton kanssa.
Lopputulema on se, että maalauksesta tuli
todella upea (pitäisiköhän alumiinityöt tehdä
uudestaan?) ja olen siihen erittäin tyytyväinen. Autossa olleita Le-Mans teippejä en aio
siihen enää asentaa. Maalaus on vaan niin
hyvä, että sitä ei pidä teipeillä pilata.
Ovien ja lamppujen ”lasit” vaihdoin molemmin puolin kovapinnoitteisiin polykarbonaatti-muoveihin. Polykarbonaatti on akryyliä paljon helpompi työstää ja taivuttaa. Se on niin

sitkeää, että kylmänäkin taivuttaminen onnistuu erittäin hyvin. Kovapinnoitteen etuna on
normaalia polykarbonaattia paljon kestävämpi pinta naarmuuntumista vastaan
Takakameraksi hankin uuden HD-tasoisen Sonyn valmistaman kamera, jonka sai aika huomaamattomasti asennettua takalasiin. Sijoituspaikan etuna on auton takana olevien
kuolleiden kulmien hävittäminen lähes kokonaan. Peileistä kun ei edelleenkään näe juuri
mitään, vaikka vaihdoin niiden lasit alkuperäisiä kuperimmiksi.
Lämpöongelmien välttämiseksi korvasin vielä talvella 2016 ostamani 50mm paksuisen
alumiinijäähdyttimen uudella 75mm jäähdyttimellä (molemmat tietenkin Kiinasta). Molemmat olivat muuten tehty GT40 varten ja
sopivat paikalleen ”heittämällä”. Jotain positiivista edes jossain kohdassa (ja Kiinasta)!

vielä auki ja asennan sinne harvemman perävälityksen. Nykyinen on auton voimavaroihin nähden liian harva. Jos vielä virtaa riittää asennan
nykyaikaisemman sulakerasian ja uusin koko johdotuksen, vaikka nykyisetkin ovat paremmat kuin
useissa saman aikakauden brittiautoissa. Sisusta
vaatii myös vielä jonkin verran parantelua mutta
määrällisesti kyse on aika pienestä työmäärästä.
Auton ohjauksen siirtämisestä oikealta vasemmalle olen toistaiseksi luopunut. Kilometrejä
kertyy niin vähän, että on jokseenkin sama miltä puolelta autoa ohjastaa. Sitä paitsi jälkimarkkinat ko. autolle löytyvät kuitenkin mitä todennäköisimmin Englannista, jos joskus autosta päätän
luopua.
Ohjaamo kesällä 2017

Tulevaisuus

Tätä lokakuun puolessa välissä kirjoittaessani ja sateiden loppumista odotellessani, toivon vielä pääseväni liikenteeseen niin paljon,
että moottorin säädöt saadaan kohdalleen.
Silloin ensi kevään voisi aloittaa ”valmiilla”
autolla eikä koko kesää tarvitsisi käyttää rakenteluun. Vaihdelaatikon otan talven aikana
Konehuone uuden moottorin kera

Kameran huomaamaton
asennus takalasiin

Päätin kuitenkin vielä kerran hakata päätäni seinään ja ostaa uuden Smithsin lämpömittarin. Nyt
pääsin jo 10 °C asteen tarkkuuteen. Se riittäköön
koska asensin jäähdyttimen puhaltimet käynnistymään jo 68°C lämpötilassa. Koneen lämpöjen ei siis missään tilanteessa pitäisi nousta
liian korkealle tai sitten ainakin on aikaa reagoida. Amppeerimittarin tilalle laitoin laajakaistaseossuhdemittarin, jotta uusi moottori saataisiin
mahdollisimman hyvin säätöihin.
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Autoaiheinen sijoitustilaisuus
12.1.2018
Teksti ja kuvat: Arno Seppänen

SccH:n tavoitteenahan on järjestää jäsenistölle viikon jokaisena päivänä autoilijaa kiinnostavia tilaisuuksia;-). Helmikuun alussa jäätiin harmittavasti tavoitteesta kun saatiin aikaan
ainoastaan kolme jäsentilaisuutta.
No vakavammin ottaen saimme ilahduttavasti ja yllättäen kutsun entisen Marian sairaalan
tiloissa järjestettyyn autoaiheiseen sijoitustilaisuuteen. Sairaalan alueella toimiva Maria 01
on profiloitunut startup-yritysten ponnahduslaudaksi ja tähän teemaan kytkeytyen meidätkin oli kutsuttu paikalle. Tosin kohteen löytäminenkin oli jo haaste kun Marian ykkönen on
taiteellisesti muotoiltu seiskaksi. Onneksi ei tullut tuhlattua voimia etsintään kun ensimmäisestä ykköseltä näyttävän ovesta pääsi sisään. Tosin aulassa joutui sitten odottamaan
lähes tunnin kun kutsun tekstistä huolimatta ennen tilaisuuden aloitusaikaa ei tapahtunutkaan mitään.
Tilaisuuden tarkoituksena oli rahoituksen kerääminen autokaupan alalla toimivaan yritykseen ja houkuttimeksi oli saatu klassikkoautojen myynnin parissa jo pitkään toiminut jäsenemme Harri Asunta. Harri oli täkyiksi tuonut paikalle nätit Range Roverin, Alistair MacLeanin BMW M535i:n sekä kirsikkana M-B Pagodan. Suoritusta tuskin helpotti illansuuksi
osunut lumisade ja muutaman asteen pakkassää. Harri sai myös julkisen puheenvuoron
Valkoinen Pagoda näyttää hyvältä lumipeitteessä
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ja kertoi mikrofonin kautta meille yleisemmin
klassikkoautoihin sijoittamisesta ja niiden arvonnoususta. Lisää Harrin autoista löydät
www.harriasunta.com .
Ilta sujui tarjoilusta ja saksofonin soinnuista
nauttien. Paikalla oli n. kymmenen kerholaista. Järjestelyt hieman takkusivat, mutta Harrin osuutta lukuunottamatta allekirjoittaneen
mieleen jäi ihmetys tilaisuuden tarkoituksesta ja jopa pieni epäilys sen mielekkyydestä.
No kukin läsnäolleista osannee tehdä omat
johtopäätöksensä ja sijoitus esillä olleeseen
yritykseen saattaa hyvinkin olla riskin väärti.

Tarjoilut kohdallaan

Harrin puheenvuoro
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Sports Car Club of Helsinki ry.
Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Hallituksen tavoitteena on, että jokaviikkoisten torstaikahvien lisäksi jäsentapahtumia saataisiin järjestettyä vähintään joka toinen kuukausi. Sportscar Breakfast Club (SBC) järjestetään Tuusulan Gustavelundissa 6-7 kertaa toukokuun
ja syyskuun välisenä aikana.

Helmikuu
Vierailu, Luxury Collection, Lempäälä

Maaliskuu
SccH:n sääntömääräinen vuosikokous, Allun Grilli, Vantaa

Huhtikuu
Kuukausitapahtuma 9.x.x. Garage yritysvierailu 19.4.

Toukokuu
Classic Motorshow, Lahti, 5. - 6.5.
Yhteisajelu: Triangle Motor Co. huutokauppa la 12.5.

Kesäkuu
MCC Action, Påminne tai Teijo (tai kesän lopulla)
Aboa Rally Storico & Concours d´Elegance, Turku 16.-17.6.
Juhannusyön ajelu 23.6.

Heinäkuu
SccH:n ajoharjoittelu- ja ratapäivä, Alastaro 29.7.

Elokuu
Historic Grand Race, Ahvenisto 18.-19.8.
Sportsvagnsträffen, Hofsnäs, Ruotsi 25.8. & Eskilstuna Veterandag,
Ekeby/Eskilstuna, Ruotsi 26.8.

Syyskuu
SBC:n päätösajelu

Lokakuu
Kuukausitapahtuma/yritys-/tallivierailu

Marraskuu
Pikkujoulu

Joulukuu
Pernod Cup
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Autoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja, mopoja,
pienoismalleja, työkoneita, traktoreita, asiantuntijoita, merkkikerhoja, kauppiaita, kunnostajia, oheisohjelmaa ja paljon muuta!
motonet

