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Siipimutteri

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.
Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta
aineistosta. Aineiston toimitusosoite on:

jouni.vierimaa@scch.fi
Ilmestymistavoite on neljä numeroa
vuodessa.
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 Uusi
30,00
Ommeltava kangasmerkki
2,00
(Siipimutteri)
Rekisterikilven tausta
5,00
Lokasuojatarra (uusi)
ilmainen
SccH ikkunatarra
ilmainen
Rintamerkki /pinssi Uusi
4,00
Avaimenperä Uusi
4,00
SccH seinäkalenteri 2020-2021 15,00

Kansikuva: Porsche 911 Speedster ohjaamo
Jouni Vierimaa

Siipimutteri pääkirjoitus 4/2020
Viimeistä viedään, kuten usein sanotaan kun joku asia on päättymässä. Tässä tapauksessa vuosi 2020 on pian päättymässä, kuten 12 vuoden pestini Siipimutterin päätoimittajana. Mennään näihin jälkimmäisiin
ajatuksiin ja tunnelmiin hetken päästä. Tästä kuluneesta ja erittäin poikkeuksellisesta vuodesta jää päällimmäisenä mieleeni ihmisten kyky sopeutua erittäin nopeasti uuteen tilanteeseen. Suurin osa ihmisistä oppi
erittäin nopeasti kommunikoimaan, niin töissä kuin vapaa-ajallakin, sähköisten laitteiden ja palveluiden avulla. Tekniikan nopeaa kehitystä ja
sen tuomia uusia laitteita ja palveluita on usein parjattu osittain turhina ja ihmiskontakteja pelkäävän nuoren sukupolven tapana kommunikoida. Tänä Covid-19 vuotena meitä suositeltiin tai määrättiin välttämään
kaikkia turhia kontakteja. Nyt kaikki nettiostamisen ja sosiaalisen median
Jouni Vierimaa
palvelut ovat olleet todella arvokkaita niin yrityksille kuin tavallisille kansalaisille. Suomi vanhana Nokialandiana on jo pitkään ollut Euroopan kärkimaita pankkipalveluissa ja erilaisissa
mobiili- ja internet-palveluissa. Nyt nämä palvelut otettiin toden teolla käyttöön. Verkko-ostaminen on varmasti
pelastanut tänä vuonna monta yritystä Suomessa.
Edellisestä päästään lyhyellä ”digiloikalla” SccH:n uusiin nettisivuihin, jotka julkaistiin heinäkuussa. Niiden toteutuksesta vastasi Ari Suominen. Sivut luotiin puhtaaltä pöydältä uudelleen, jotta edellisten sivujen tekniset ja osittain käyttöä haittaavat ongelmat saatiin korjattua. Tämä oli luonnollisesti melkoisen iso homma. SccH:n hallitus
päättikin palkita Arin Vuoden jäsen -tittelillä. Onnittelut ja Suuret kiitokset Arille!
Uusien sivujen sisältö vastaa tällä hetkellä pääsääntöisesti edellisiä sivujamme. Uutena lisäyksenä sivuilla on
esittelyt kaikista kannatusjäsenistämme ja heidän toiminnastaan. Kannatusjäsenet ovat meille erittäin tärkeitä.
Olemme aina pyrkineet etsimään sellaisia yhteistyökumppaneita, joilla olisi kannatusjäsenmaksun lisäksi jotain
annettavaa myös jäsenille. Monien kannatusjäsenten luona olemme käyneet kerhovierailulla tai vieneet autojamme heidän omiin tapahtumiin vetonauloiksi. Toinen uusi lisäys nettisivuille on SccH:n sosiaalisen median (Facebook ja Instagram) linkitys sivuille. Voit siirtyä nettisivujen alabannerin linkeistä suoraan kerhon Facebook- ja
Instagram -sivuille. Tämä tulee jatkossa vieläkin vahvemmin esille.
Sitten siihen ”muistelo-osioon”. Huomasin mielenkiintoisen asian kun katselin nettisivujen Siipimutteri-arkistoa.
Olen useassa yhteydessä puhunut että olen ollut päätoimittajana 11 vuotta. Vuosiluvut saivat minut mystisesti
laskemaan väärin. Kun vuosikerrat 2009 – 2020 lasketaan oikein, niin siitä tuleekin 12 vuotta! Todella paljon on
ehtinyt tapahtumaan niin kerhossa kuin yksityiselämässäkin tuona aikana. Jälkikäteen ajateltuna aika on kuitenkin mennyt nopeasti. Päällimäisenä fiiliksena on se, että kivaa on ollut, enkä mistään hinnasta vaihtaisi tätä kokemusta pois. Sanoisin myös urheiluauton hankkimisen olleen niitä parhaimpia päätöksiä elämässäni. SccH on
avannut minulle hienon maailman urheiluautoihin ja olen saanut monta uutta ystävääkin.
Päätoimittajana olen yrittänyt kertoa niin pääkirjoituksissa kuin lehden jutuissakin siitä mitä kerhossa kulloinkin
tapahtuu. Tämä lienee kerholehden päätehtävä. Toinen mielestäni tärkeä tehtävä on ollut tukea puheenjohtajaa
ja kerhon hallitusta erilaisten päätösten ja linjausten esittämisessä jäsenistölle. Tiedottaminen ei ole kuitenkaan
helppo asia, joten voidaan aina kysyä onko se ollut riittävää? Kuulevatko jäsenet Siipimutterin kautta riittävästi
kerhon asioista? Kun aloitin päätoimittajana vuoden 2009 alussa, päätti kerhon hallitus myös luopua jäsenille lähetettävistä erillisistä jäsenkirjeistä. Tähän päätökseen vaikutti osaltaan se, kun päätin että lehti postitetaan suoraan painotalosta jäsenille, eikä niin että päätoimittaja nuolee postimerkkejä ja sujauttelee lehtiä kirjekuoreen ja
vie postiin. Silloin myös katsottiin että lähes kaikilla jäsenillä on sähköpostiosoite, jonne voidaan tarvittaessa lä-
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hettää erillisiä jäsentiedotteita. Muutama vuosi myöhemmin otettiin käyttöön myös tapahtumista tiedottaminen
tekstiviestillä. Vuonna 2009 oli myös tavoitteena saada kokonaan uudet ja paremmat nettisivut. Nämä saatiin lopulta julkaistua vuonna 2010. Silloin minulla oli jo visiona Siipimutterin ja nettisivujen toimiminen toisiaan tukevina tiedotuskanavina. Tuossa ensimmäisessä pääkirjoituksessani lupasin mm. jäsenten autojen ja tallien esittelyjä. Näitä talliesittelyjä teinkin muutaman vuosien varrella. Tarkoitus oli myös julkaista nettisivuilla sellaisia juttuja,
joita ei lehteen saada mahtumaan, tai laajempia juttuja lehdessä julkaistuista, suuremmalla kuvamäärällä. Uusille sivuille luotiin silloin myös lukuarkisto vanhoille Siipimuttereille. Valitettavasti ennen vuotta 2009 julkaistuista Siipimuttereista ei ole olemassa painotalon luomaa PDF-tiedostoa, jollainen viimeiseltä 12 vuodelta siis löytyy. Vanhempien lehtien skannaus jälkikäteen olisi varsin aikaa vievä tehtävä, joten sellaista ei ole valitettavasti
tehty. Muutamia noista lupauksistani kyllä toteutin, mutta esim. kunnollista kuva-arkistoa kerhon tapahtumista
ei koskaan tehty, vaikka sellaiselle on paikka nettisivuilla ollut vuodesta 2010. Joistakin menneistä tapahtumista
julkaisimme valokuvia, mutta niitä ei jostain syytä saatu enää edellisille sivuille liitettyä. Yksi mielestäni erittäin
näyttävä ja kiiteltykin sisältö noilla vuonna 2010 julkaistuilla sivuilla oli kerhon jäsenten autojen esittely valokuvina, automerkeittäin ja malleittain aakkosjärjestyksessä. Siinä oli autosta yksi valokuva (tai joistakin kaksi) ja kuvatekstinä auton malli ja valmistusvuosi. Muistaako kukaan? Kaipaako kukaan sellaista?
Noita vanhoja lehtiä ja pääkirjoituksiani voitte lukea meidän uusien sivujen Siipimutteri-arkistosta Jäsenille -valikon alta. Tässä oli lyhyet muistelot ja ehkä vähän ajatuksiakin uudelle webmasterillemme Arille ja uudelle tulevalle päätoimittajalle. Olisi mukava nähdä lehden kehittyvän kerhomme mukana ja vastaavan jälleen entistä paremmin kerhomme tarpeita ja jäsenten odotuksia.
Tässä numerossa meillä on kaksi juttua jäsentemme autoharrastamisesta. Mikki Jantunen kertoo harrastuksestaan Jaguar XK8:n kanssa ja Mannisen Esa MGB Roadsterin kanssa. Itse päätin kertoa yhdestä lapsuusmuistojeni sykähdyttävimmästä autosta, Wankel-hirviö Merdedes-Benz C 111:stä.
Nyt on sitten jäähyväisten aika näiden pääkirjoitusteni osalta. Haluan kiittää kaikkia edellisiä ja nykyistä puheenjohtajaa, eri hallitusten jäseniä ja tietenkin kaikkia jäseniä yhteistyöstä ja jutuista. Suuret kiitokset myös kaikille
yhteistyökumppaneille ja Juutiprintin porukalle! Kanssanne on ollut mukavaa tehdä tätä lehteä ja viedä uljasta
kerhoamme eteenpäin. Nyt on aika katsella eteenpäin ja jäädä odottamaan seuraavaa kesää ja sen tapahtumia.
Toivottavasti tapaamme kerhotapahtumissa ja moikkaamme kohdatessamme.
Rauhallista ja Turvallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta toivottaen,
Jouni ”Jone” Vierimaa
päätoimittaja ja SccH varapuheenjohtaja

Moi Kaikille!
Nyt on sitten vähintäänkin eriskummallinen ja
poikkeava vuosi 2020 loppusuoralla. Kevät oli
melkoista jarruttelua koronan takia, mutta kesällä pääsimme jonkinmoiseen vauhtiin ja saimme viettää aikaa samanmielisten ihmisten parissa, turvavälejä noudattaen. Mieleeni jäi
kuitenkin kiva fiilis kesän tapahtumista ja tapaamistani ihmisistä. Kerhon 45-vuotisjuhlat
kruunasivat sitten kauden. Valitettavasti viimeisen mittelön, eli Pernod Cupin jouduimme perumaan aivan viime metreillä, taas koronan kiristäessä otettaan ja uusien valtiovallan
ohjeiden tultua juuri samana päivänä tietoisuuteemme, kun kilpailumme piti ajaa.
Toiveikkaana katson nyt ensi vuoteen ja ehkäpä se tuo tullessaan jotain muuta,
kun koronan kanssa taistelua. Olisi kovin hienoa, jos pääsisimme "vanhoihin hyviin aikoihin" taas käsiksi ensi kevään ja kesän tapahtumien myötä. Olisi pitkästä
aikaa mukava päästä ihan oikeaan autonäyttelyyn. Kerhomme hallitukseen ja lehtemme toimitukseen tulee myös muutoksia ensi vuonna, kun pitkäaikainen toimijamme Jone siirtyy lepovuoroon ja on vailla jatkajaa päätoimittajan tehtäviin. Olisi mahtavaa, jos löytäisimme uusia ajatuksia omaavan henkilön tähän tehtävään.
Samoin hallituksemme mitä ilmeisimmin hiukan muuttuu, ja nyt olisi tervetullutta
saada uutta verta porukkaamme. Tehtävät eivät ole mitään mahdottomia ja neuvoja meiltä muilta saa niin paljon, kun halajaa. Jone myös "kouluttaa" seuraajansa.
Muistakaa muuten ladata talvikaudella autojenne akkuja ja moottoriakin on hyvä
välillä pyöräyttää. Nyt on hyvää aikaa tarkastella autoa hiukan altakin päin, ettei mitään ole päässyt löystymään tai kulumaan. Urheiluautot kuitenkin vaativat
monesti hiukan tarkempaa huoltoa ja tarkastelua, kun normi käyttöautot vaikka
ajokilometrit voivat jäädä vähäiseksikin, johtuen kireämmistä koneista ja jämäkämmistä alustoista. Maamme tiet järjestävät yllätyksiä heittojen ja reikien muodossa. Varsinkin ne pikkutiet joita useimmat urheiluautoilijat suosivat ovat varsin surkeassa kunnossa.
Joulu ja uusi vuosi on taasen ovella. Täten toivotan teille kaikille Hyvää joulua ja
mahdollisesti parempaa uutta vuotta 2021!
Urheiluautoterveisin,
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH
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LUXURYCOLLECTION.FI

AREENAKATU 4, REALPARK, 37570 LEMPÄÄLÄ

LUXURY COLLECTION AUTOMOBILES

Jäsenlehtemme Siipimutteri etsii nyt uutta päätoimittajaa aloittamaan tehtävässään vuoden 2021 alussa. Nykyinen päätoimittaja on päättänyt siirtyä sivuun ja antaa tilaa toiselle kerhomme jäsenelle tässä arvostetussa
tehtävässä.
Hakijalle luetaan eduksi kiinnostus kirjoittamiseen ja valokuvaamiseen, sekä
aktiivinen kerhon toimintaan osallistuminen. Tehtävästä ei makseta palkkaa,
mutta tunnustusta ja näkyvyyttä saat varmasti itsellesi, niin kerhon jäseniltä
kuin yhteistyökumppaneiltakin.

Päätoimittajan tehtäviin kuuluvat:
• Lehden pääkirjoituksen laatiminen
• Lehden juttujen hankinta kerhon jäseniltä, hallitukselta ja
yhteistyökumppaneilta
• Lehden mainosten pyytäminen yhteistyökumppaneilta
• Saadun aineiston läpikäynti ja päättäminen juttujen julkaisusta
• Aineiston toimittaminen lehden taittajalle
• Postitusrekisterin toimittaminen painotaloon
• Lehden painatuksesta ja jäsenille lähetyksestä sopiminen
painotalon kanssa
• Muiden mahdollisten kerhon tarvitsemien painotuotteiden hankinta
painotalosta
• Kerhon hallituksen kokouksiin osallistuminen (kerhon vuosikokouksen
päätöksen jälkeen myös hallituksen jäsenenä toimiminen)

0400 911 987

K Y S Y L I S Ä Ä T A I S O I T A J A V A R A A H U O LT O :

H U O L L A M M E S U P E R A U T O J E N L I S Ä K S I M Y Ö S K A I K K I P R E M I U M - M E R K I T. M E I LT Ä S A A T V I R A L L I S E N
T E C H A R T - E D U S T U K S E N L I S Ä K S I M Y Ö S M A N S O R Y, N O V I T E C , Y M . L I S Ä V A R U S T E E T.

M A A I L M A N H U I P P U V A R U S T E L I J O I LTA

S E K Ä Y K S I LÖ L L I S E T L I S ÄVA R U S T E E T AU TO O S I

S U O M E N M O D E R N E I N E R I K O I S A U T O H U O LT O
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Päätoimittajaa etsitään!

Päätoimittajan toimenkuva saattaa jonkin verran muuttua tehtävään löytyvän ja valittavan kandidaatin mukaan. Tehtävän hoito edellyttää kuitenkin
hyvää tai vähintään kohtuullista osaamista valokuvauksesta, kuvankäsittelystä tietokoneella, sekä Word- ja Excel-ohjelmista.
Jos tehtävä herättää kiinnostuksesi, niin voit ottaa yhteyttä nykyiseen päätoimittajaan tai kerhon puheenjohtajaan sähköpostitse tai puhelimella.
Jouni Vierimaa, p.040-541 0885, jouni.vierimaa@scch.ﬁ tai
Kai Luoma-aho, p.0500-777 540, kai.luoma.aho@scch.ﬁ
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Harrasteautona
Jaguar XK8

Sininen XK-8 esitteessä

Teksti ja kuvat: Mika Jantunen
Hopeanharmaa Jaguar XK-8
esitteessä

XK-8 mökin pihalla

Ihastukseni Jaguareihin alkoi vuonna 1973, kun
perhetuttumme tulivat meille kylään uudella XJ:llä.
Oli helmikuu ja hyvät lumikelit. Kun vanhemmat olivat takkatuvassa saunomassa ja uimassa, niin me
14-vuotiaat pojat päätimme lähteä ajelulle Jaggella. Ehdotin itseäni kuskiksi, kun olin kokenut ajaja. Olinhan ajellut mökkiteitä jo muutaman vuoden.
Vierasperheen Janne sen sijaan vaati itseään kuskiksi, koska tarvitsi sanojensa mukaan liukkaan kelin kokemusta. Seurauksena se, että jo toisessa
mutkassa painoi liian aikaisin kaasua jolloin perä
irtosi, auto pyörähti ja mentiin hankeen kylki edellä melko syvälle. Oli noloa hakea isät saunomasta
järjestämään autoa takaisin pihaamme. Seuraukset olivat ankarat!
Toinen tekijä Jaguareista kiinnostumiseen oli
se, että aloin käydä Lontoossa pari kertaa vuodessa jo vuodesta 1971. Käyntejä on kertynyt tihenevässä tahdissa läpi koko elämäni. Siellä Brittiklassikkoja näki runsaasti. Niinpä lopulta ostin ekan
Jaggeni reilut kymmenen vuotta sitten. Sen vaihdoin uuteen XF:ään jonka ostin itselleni 50v-lahjaksi kymmenisen vuotta sitten.
Jo nuorena minulla oli harrasteautona jenkki V8:lla. Seitsemän vuotta sitten olin ollut muu-
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taman vuoden ilman harrasteautoa ja aloin
suunnitella taas sellaisen hankkimista. Eräässä autokerhon kevätajelussa olin sattumalta
sinisen XK8:n takana odottamassa taitoajovuoroani. Se oli yksi upeimmista autoista jonka olin nähnyt. Niin hieno, että kuvittelin sen
maksavan ''miljoonan''.
Pian sen jälkeen tutustuin Tuomoon jolla
oli samanlainen. Olin ottanut selvää hintatasosta, jolloin tajusin, että sellaisenhan pystyisin hankkimaan. Niinpä kutsuin Tuomon lounaalle jotta saisin lisää tietoa XK8:sta. Reilun
tunnin kestänyt lounas sujui mukavasti. Juuri ennen lähtöämme kysyin millä hintaa myyt
autosi. Tuomo vastasi ettei ole sitä harkinnut,
mutta kun oli juuri ostanut E-tyypin Roadsterin, jota aikoi isommin kunnostaa, niin voisihan
XK8:n myydäkin. Kaupat sovittiin saman tien
ja ehtona oli, että menee katsastuksesta läpi.
Seuraavana päivänä menimme yhdessä katsastamaan auton, jonka jälkeen tehtiin kauppakirja ja käytiin pankissa. Tuomo oli hakenut
auton ekalta omistajalta Saksasta, ja oli pitänyt autoa kahdeksan vuotta. Autoa oli pidetty hyvin, jonka takasi myös täysi huoltokirja,

sekä ennakkoon teetetyt mallikohtaiset parannukset kuitteineen. Sain vielä jättää auton Tuomon talliin talveksi
Herttoniemeen.
Keväällä 2014 aloitin sitten ajokauteni itselleni uudella vm. 1999 XK8 Cabrioletilla. Suunnitelmiin kuului kesälomamatka ekalla
omalla avoautolla Ruotsiin viikoksi ajelemaan ja
tapaamaan opiskeluaikaista ruotsalaista kaveriani, poikani ortopedi-kummisetää.
Kevään ajelut sujuivat kivasti kunnes viikko
ennen matkalle lähtöä vaihdelaatikko antoi outoja merkkejä. Päivä ennen lähtöä kiihdytyksessä
kuului klonks ja mittaristoon tuli valo: vaihteistohäiriö. Auto ei halunnut lähteä eteenpäin mutta peruutettaessa toimi hyvin. Koska en aikonut
peruuttaa paria tuhatta kilometriä, niin en voinut
muuta kuin ottaa toinen auto matkalle Ruotsiin.
Vaihdelaatikko oli porsinut jonkun ykkösvaihteen
rummun osalta. Vaihtoehtoina oli ostaa käytetty laatikko jostain, tai viedä se Recrolle Latviaan
ja maksaa 3500eur osista plus työt päälle tai tilata uusi laatikko Jaguarilta. Koska mukana päätöksenteossa oli nainen, jolle vain paras on kyllin hyvää, niin uusi laatikko tilattiin Briteistä. Se
tuli neljässä viikossa, ja koko homma töineen oli
9991 euroa. Bad luck, mutta rahalla selvittiin.
Olen pitänyt autosta niin paljon, että siitä
on tullut monena kesänä ihan käyttöauto. Kilometrejä on kertynyt seitsemänä kesänä jo 51
000. Tänäkin kesänä 10 500. Parin ensimmäisen katsastuksen hinta oli aina luokkaa tuhat euroa, joka alkoi jo harmittamaan. Sen jälkeen ei
ole ollut juurikaan mitään. Tai no, tänä kesänä oli
muutaman kerran hankala käynnistää auto, jon-

ka seurauksena vaihdatin uuden startin, 410eur
töineen. Tämä auttoi. Aivan erityisen mukavaa
on ajella katto auki peltojen keskellä hyväpintaisia mutkateitä. Tulee kesän tuoksut ohjaamoon.
Ajopäiväkirjani mukaan jopa yli puolet kaikista
ajoista on mennyt katto auki. Pieni sadekaan ei
haittaa maantiellä. Kun nostaa nopeutta menee
sade yli. Auton pieni maantiekulutus on yllättänyt. Cw-arvo on niin hyvä, että suuremmissa nopeuksissa polttoainetta kuluu vähemmän kuin
X3 diesel-maasturilla. Koko kauden kulutuskeskiarvona on pysytellyt 11,5 - 12,5 litraa sadalla. Tosin kaupunkiajo kuluttaa aivan älyttömästi mutta
eipä sitä juuri tulekaan. Tekniikkana on aina näissä neljän litran V8 automaattilootalla.
Kun Jaguar oli ajautunut Fordin syliin oli taloudellisesti mahdollista kehittää pitkästä aikaa uusi
oma Jaguarin moottori. Juuri tämä. Tehtaan perustaja Sir W. Lyons totesi moottorin rakentajille:
''Sen on oltava äänetön, sillä onhan se sivistynyt
Jaguar, ei mitään jenkkimökää siis''. Nyt sitten se
V8:n ihana äänimaailma puuttuu vakiona. Asian
voi ratkaista vain pakoputkistolla.
Ajelin Jaggellani tälläkin kaudella vielä marraskuun ekan viikon. Nyt auto on huputettuna
lämpimässä tallissa odottaen ensi kesää. Mitään ei tarvitse talven aikana tehdä. Akun miinusnapa irti ja keväällä starttaus ja uuteen kauteen nauttimaan!
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Taustaa:

1949 Jaguar teki kovan laitteen: XK120:n.
120 tarkoitti huippunopeutta 120 mailia tunnissa joka oli hurja lukema silloin. 1961 tuli Etyyppi, 235hv ja huiput 150 mailia. 1976 Etyypin seuraajaksi XJS jota tehtiin jopa 5,3:n
ja 6,0 litran V12:lla. 1996 sen seuraaja oma
mallini XK8 / XKR. Näitä samalla korilla olevia XK8- ja XKR-malleja tehtiin vuosina 19972006. Nämä korvasi facelift malli XK/XKR,
jota valmistettiin vuosina 2007-2014. Korvaajaksi tuli sitten nykyinen Jagge-sportti Ftype vuonna 2013.
XK8/XKR ero oli se, että Ärrä oli ahdettu ja
n. 400hv eli n. 100 enemmän kuin XK8:ssa. Se
tarkoitti että huiput Ärrällä 285 km/h ilman rajoitinta, kun XK8 kulkee rajoittamatta 250km/h.
Myös kiihtyvyys huippuun erosi: ahdetulla vain
31 sek, kun ahtamaton 60 sek. Mallia tehtiin n.
90.000 kpl, joista yllättäen jopa 2/3 avoautoina. Syynä avoja imevät jenkkimarkkinat.
Autoja ei juuri näkynyt Suomessa, koska
se oli niin kallis. Maksoi uutena v. 1999 lähes
150.000 euroa. Jos sen summan laittoi silloin
pörsiosakkeisiin, ja jos ne nousivat keskimäärin 7% vuodessa, niin summa olisi noussut nyt
n. 600.000 euroon. Toivottavasti jokainen mallin ostaja jakoi rahansa autoon ja pörssiin..…
No onneksi niitä on uutena ostettu, niin me taviksetkin voimme harrastaa hienoilla vehkeillä
täällä pohjolan perukoilla!

Jäätelö kruunaa avoautoajelun

Syysmaisemaa Jaggen kera

XK-8 konehuone
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Mökkiteillä

Mikki ja Jagge
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SccH Vuoden jäsen
2020 – Ari Suominen

SccH autokalenteri 2020 – 2021
Edelleen saatavana

Toimin tällä hetkellä sovellusarkkitehtinä Gofore
Oyj:ssä ja ollut ICT-alalla yli 35-vuotta. Innostukseni
SccH:n nettisivujen uudistamisesta lähti, kun liityin
kerhoon ja ensimmäisessä kotiin tulleessa Siipimutterissa etsittiin uutta
webmasteria kerhon nettisivuille. Rohkeasti lähdin sitten tarjoamaan itseäni ja kas kummaa sain tämän roolin itselleni.

SccH julkaisi upeaa autokalenterin kerhomme jäsenten omista autoista. Seinäkalenteri alkaa heinäkuusta 2020 ja päättyy 2021 loppuun, eli kyseessä on ns.
puolentoista vuoden kalenteri.
Tämä kannattaa nyt hankkia tallin tai työhuoneen seinää koristamaan tai ostaa lahjaksi urheiluautoja arvostavalle ystävälle.
Ohessa kuva kalenterin kannesta, jossa näkyy kalenterissa esiteltävät autot.

Kun sitten aloin tutkimaan vanhojen nettisivujen ”syövereitä” tuli harvinaisen selväksi, että ne pitää uudistaa, jotta niistä olisi hyötyä niin nykyisille
kuin uusille kerholaisille. Tein ehdotuksen ja se hyväksyttiin.

Kalenterin myyntihinta on
15 Euroa.

Uusien nettisivujen sisältöhän on pitkälti sama kuin vanhojenkin, mutta on
siellä joitain uusia elementtejä. Ulkoasu on täysin uudistunut ja se toimii
hienosti kaikilla päätelaitteilla kännykästä läppäriin.

Kerhomestarimme Hannu Lehmussaari myy kalenteria tapahtumissamme. Sen voi toki tilata
myös postitse kotiosoitteeseen,
mutta silloin lisäämme postimaksun kalenterin hintaan. Kalenterin postituskuori sisältyy kalenterin hintaan.

Vuoden 2021 aikana tarkoituksena on vielä elävöittää sivustoa ja sitoa
kaikki online-kanavat tukemaan toisiaan, joten sitä kannattaa odottaa.
Oma haave oli aina hankkia avomallinen urheiluauto, kun täytän 50. No,
se ei ihan heti toteutunut, koska aina oli jotain, johon säästetyt eurot oli
uhrattava. Kunnes sitten vihdoin 56-vuotiaana hankin ensimmäisen BMW
Z3:sen Berliinistä. Vuoden päästä se vaihtui jo Z4:een ja sillä ajan nyt aina
koko kesän. Siksi toivoisin, että olisi aina kesä. Selvää oli aina se, että auton tulee olla BMW Z-sarjaa.

Voit tilata kalenterin sähköpostilla:
hannu.lehmussaari@scch.ﬁ

SccH kerhon toiminta on vallan mahtavaa ja on hienoa olla kerhon jäsen ja
siksi tämä oli minulle suuri kunnia. Paljon en ole ehtinyt tapahtumissa käymään, koska aina silloin on ollut muuta, mutta 2021 tulen olemaan enemmän mukana, sen lupaan. Odotan innolla vuoden ensimmäistä Sports Car
Breakfast Clubia Gustavelundissa.
Ari ja BMW Z4
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Mercedes-Benz C 111 –
Wankel-hirviö vai aikansa
superauto?

rengastuksella betonisella ovaalitestiradalla tuo
ilmoitettu 260 km/h lasissa? No testikäytössä radalla käytettiin jutun mukaan kuitenkin 15” vanteita ja rengaskoko oli edessä ilmeisesti 295/45
ja takana 345/35. Sivu- ja takaikkunoita pidettiin
myös pieninä. Takaikkuna tosin näyttää nykyisten keskimoottoristen urheiluautojen kokoluokalta ja sivuikkunatkaan eivät näytä pieniltä, mutta
avattavia ne eivät kyllä olleet tässä lasikuituisessa lokinsiipiovikonseptissa. Vuoden 1970 II-mallissa koria on hieman face liftattu ja moottorina
oli 4-roottorinen Wankelmoottori, kokonaistilavuudeltaan 2,4l. Tämä uudempi moottori tuotti
jo 345 hv ja vääntömomentin 392 Nm @ 45005500 rpm. Tällä Wankelmoottorilla auto saavutti
maagisen 300 km/h huippunopeuden.

Teksti: Jouni Vierimaa
Kuvat: auto motor und sport/ Julius Weitmann

Vastaus otsikon kysymykseen riippuu varmasti vastaajasta. C 111 oli varmasti kiistämättä yksi
kunnianhimoisimpia kokeiluita Wankelmoottorilla ja sen suorituskyvyllä. Teknisiltä ominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään C 111 oli kieltämättä aikansa superauto. Sitten voidaan toki kysyä, voiko
superautoksi luokitella auton, joka on prototyyppi, ja jota ole voinut rahalla ostaa? Minulle, kuten
muillekin 60-luvulla syntyneille (70-luvun lapsille),
C 111 on tuttu autokorteista, joilla kaverien kanssa pelattiin. Muistan hyvin että C 111 oli paras
kahdessa asiassa: huippunopeudessa ja toinen oli
joko sylinterien lukumäärä tai moottorin kuutiotilavuus (muistaakseni se oli tuo kuutiotilavuus).
Jompaan kumpaan noista maaginen sana Wankel
oli yhtä kuin ”ässäkortti”, ja se voitti kaikki muut.
Siinä toisessa arvossa (muistaakseni sylinterien
lukumäärässä) oli viiva, eli siinä hävisi aina. Auton huippunopeus oli vuonna 1969 noin 260 km/h.
Vuonna 1970 valmistettu seuraava versio kulki sitten jo maagiset 300 km/h.
Sain muutama vuosi sitC 111 takaa
ten käsiiini vuoden 1969
vuosikerran auto motor und
sport -lehtiä. Kuinka ollakaan
yhden numeron kannessa näkyi C 111. Selailtuani lehtiä
totesin, että vuosi 1969 oli
varsin mielenkiintoinen myös
urheiluautojen saralla. Toinen mielenkiintoinen seikka
on se, että auto motor und
sport ilmestyy edelleen 26
kertaa vuodessa. Todella hie-
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noa että tämä saksalainen vuodesta 1946 ilmestynyt aviisi löytää lukijansa edelleen.
Mercedes-Benz C111 sai vuonna 1969 todella runsaasti näkyvyyttä lehden numeroissa 19 ja 20. Ensimmäisessä näistä on 12 +
2 sivun jutut, joissa kerrotaan perusteellisesti niin valokuvin kuin jutun muodossa C 111:n
suunnittelusta, teknisistä ratkaisuista ja testauksesta. Lehden toimitus oli päässyt vierailemaan tehtaalle (myös sinne suunnittelu- ja testausosastolle) ja heille on kerrottu
ja näytetty lähes kaikki auton suunnitteluun
liittyneet asiat. Numerossa 20 on vielä 4 sivun testiraportti autosta sen suorituskykytietoineen. Valitettavasti saksankielen taitoni ei
ole peruskoulutasoa parempi, joten jätän tällä kertaa syvällisemmät referoinnit jutuista väliin. Kaikesta päätellen Mersu oli ilmeisen ylpeä tästä projektista ja esitteli sitä mielellään
eri autolehdissä ympäri maailman. Tämä en-

C 111 (1969) tekninen data:

auto motor und sport - nro 19 1969 kansi
simmäinen C 111 -mallimerkintää käyttänyt prototyyppi (vuosimallit 1969 ja 1970) kiersi myös
käsittääkseni autonäyttelyissä melkoisen paljon.

• Auton mitat: pituus: 4230mm, leveys:
1800mm, korkeus: 1125mm
• Akseliväli: 2650mm
• Raideväli: edessä 1380mm ja takana 1370mm
• Oma paino: 1250Kg
• Wankelmoottorin tilavuus: 3 x 0,6l = 1,8l
• Teho: n. 300 hv
• Vääntömomentti: 294 Nm @ 4500-6500 rpm

C 111 auto motor und bildin
jutuissa

C 111 -konseptina

Mercedes-Benz julkisti tämän ensimmäisen C 111
konseptin vuoden 1969 syksyllä. Auton kori on valmistettu kokonaan lasikuidusta. Urheiluautojen tapaan moottori on sijoitettuna keskelle autoa, ja
auto on luonnollisesti kaksipaikkainen. Moottorina tässä ensimmäisessä mallissa oli 3-roottorinen suora Wankelmoottori. Moottori oli varustettu
polttoaineen ruiskutuksella. Mersu tutki tuulitunnelissa erilaisia korin muotoja, ja päätyi lopulta valmistamaan kiilamaisen pitkän keulan ja lyhyen, heti
moottorin ja takapyörien jälkeen takaa katkeavan
pystyperän. Näillä mittasuhteilla auto motor und
sportin toimittaja pitikin autoa rumana monsterina,
käyttäen termiä Wankelmut. Toimittaja piti myös
rengasvalintaa 195 VR 14 ”eksoottisena”. Miltähän olisi auto tuntunut testikuskin käsissä tuolla

Mersu käytti mallia C 111 testialustana erilaisille
tekniikkakokeiluille. Wankelmoottori ei ollut ainoa
testauskohde, vaan samalla testattiin mm. lasikuitukorin kestävyyttä, lokinsiipiovien toimivuutta,
erillisjousituksen toimivuutta taka-akselilla, ilmastointilaitteita ja istuinten sivujen nahkaverhoilua.
Myöhemmin MB testasi ja käytti C 111-III ja IV
malleissa (molemissa eri korimallit kuin kahdessa ensimmäisessä mallissa) suoraa 6-sylinteristä
dieselmoottoria turboahtimella ja 4,8l V8-moottoria KKK:n tuplaturboilla. Viimeisin IV-malli saavutti testiradalla vuonna 1979 keskikierrosnopeuden
403,78 km/h. Näitä testiautoja valmistettiin kaikkiaan 16kpl, joista 13kpl valmistettiin ensimmäisen ja toisen mallin Wankelmoottoreilla. Tästä voisi ehkä päätellä että Wankelia testattiin Mersulla
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sun, mutta päätti kuitenkin olla valmistamatta sitä. Näitä ensimmäisen ja toisen mallin C
111 -autoja löytyy museoista ja autokeräilijöiltä.
Yllättäen Mr. Jay Leno sai testattavaksi 1970
mallin kakkossarjalaisen. Katsokaapa YouTubesta auton perusteellinen esittely Jay Leno’s
Garagen jaksosta, jossa Mersun tehtaan kaverin on mukana kertomassa auton tekniikasta ja
historiasta.
www.youtube.com/watch?v=jk4H1eV9JuY

moottorinen Aerovette V8-moottorilla hyväksyttiin
GM:llä tuotantoon uudelleen vuonna 1980, mutta
kun kaikki projektia tukeneet henkilöt (Zora Duntov,
Bill Mitchell ja Ed Cole) olivat jo jääneet eläkkeelle GM:ltä, päätti David R. McLellan haudata Aerovetten ja keskimoottorisen Corvetten kehitystyön.
Lähteenä tässä käytetty kirjaa: Zora ArkusDuntov – The Legend Behind Corvette, kirjoittajana Jerry Burton.
Tuulitunnelimalli, pienoismalli ja luonnos

Toinen näkökulma Wankelmoottorin käyttöön – GM ja
Chervolet Corvette

C 111 prototyyppialusta tehtaalla
tosissaan ja yritettiin ratkaista moottorin tiedettyjä
ongelmia, eli suurta polttoaineenkulutusta ja moottorin osien verraten nopeaa kulumista. Wankelmoottorihan on rakenteltaan yksinkertainen ja verraten
pienikokoinen sen antamaan tehoon nähden. Mersu hylkäsi Wankelmoottorin kahden vuoden kokeilun
jälkeen ja kehitti C 111 -testien perustella myöhemmin hienoja ja kestäviä dieselmoottoreita ja V8-koneita (turbolla ja ilman), kuten hyvin tiedämme. Tämä
ensimmäinen C 111 -konsepti jäi kuitenkin vahvasti
elämään monen mieliin (ilmeisesti myös MB:llä). He
nimittäin esittelivät Frankfurt Motor Show:ssa vuonna 1991 tuotantovalmiin C
112 -urheiluautokonseptin,
joka muistutti paljon (ainakin keulan muodoltaan) C
111 -mallia. Tässä uudessa
mallissa moottorina oli tosin 6,0l V12 -moottori. Mersu sai autoon asiakkailta
700 kpl:een ennakkomak-
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Amerikkalainen autojätti GM tutki myös vuosina
1973-77 Wankelmoottorin käyttöä ja hankki itselleen moottorin oikeudet NSU/ Curtis Wrightilta. Silloinen GM:n johtajistoon kuulunut Ed
Cole suunitteli Wankelmoottorin käyttöä Chevroletin perhesporteissa Vegassa ja Monzassa.
Corvetten mekaaninen pääsuunnittelija Zora
Arkus-Duntov halusi toteuttaa Wankelmoottorilla unelmansa keskimoottorisesta Corvettesta. Juu, kyllä Corvettella on ollut montakin
konseptia keskimoottorisesta mallista ennen
nyt vihdoin lanseerattua C8-mallia. Zora oli ennen kaikkea mekaniikkavelho, mutta myös intohimoinen kilpa-autoilun ystävä. Hänen ansioistaan Corvettella alettiin kilpailemaan 60-luvun
puolivälissä. Hänellä oli myös itsellä meriittejä
Le Mansissa kilpailemisesta, Porschen ratissa.

C 111 sisusta sporttipenkeillä ja
Mersuista tutulla ohjauspyörällä

Korin tuulitunnelitestejä
Corvetten keskimoottorinen Wankel-konsepti oli nimeltään Aerovette. Auto oli hyvin sulavalinjainen
niin keulasta kuin perästäkin ja sen suunnitteli aiempienkin Corvettejen suunnittelijana tunnettu Bill
Mitchell. Autossa oli myös C 111:stä ja Mercedes
300SL:stä tutut lokinsiipiovet. Ensimmäinen moottorikonsepti oli 2-roottorinen, mutta Chevrolet testasi myös 4-roottorista (2kpl 2-roottorin yksiköitä
V-muodossa) Wankelia, josta testien mukaan saatiin 360-370 hv, ja on tiettävästi tehokkain koskaan
rakennettu Wankelmoottori (ilman ahdinta). Zora
kertoi Car and Driver -lehdelle, että Aerovette olisi nopeampi 0-100 mph kuin 454 V8 moottorilla
varustettu Vette. Wankelin huono polttoainetalous, vuotavat tiivisteet ja jäähdytysongelmat saivat
GM:n kuitenkin hautaamaan ajatukset Wankelista
massatuotantoon. Moottori oli myös noin 250 dollaria kalliimpi valmistaa kuin perinteinen V8-moottori, jota pidettiin tuolloin merkittävänä. Keski-
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Lokinsiipiovet auki

Wankel-moottorin rakenne valokuvina

Mercedes-Benz C111 edestä
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Kuva testiradalta

MGB:n valossa ja varjossa
Teksti ja kuvat: Esa Manninen

Wankel-moottori testipenkissä

"SccH:n autokannan valtaosan muodostaa
maineikkaan MG-sarjan tyyppi B. Koska
auto on jäsenistömme keskuudessa suosittu ja tavoiteltu, olen päättänyt omistaa tämän artikkelin juuri tälle vaunulle. Lähdeaineistona olen käyttänyt – – omia vuosien
varrella keräämiäni "B-kokemuksia". Toivon, että tämä kirjoitus opettaisi kerholaisia suhtautumaan MG-autoihin niiden arvon mukaisella tavalla."

MGB:itä valmistettiin kaikkiaan puolisen
miljoonaa kappaletta, mistä voi päätellä sen
löytäneen paikkansa urheiluautomarkkinassa. Myynti- ja rekisteröintitilastot osoittavat,
että se oli suosittu ja yleinen urheiluauto myös
Suomessa. Mikä mahtoi olla suosion salaisuus?

Yllä oleva SccH:n "Tarkastelun kohteena MGB 1800"
-kerhojulkaisusta poimimani sitaatti kiteyttää hyvin
1970-luvun lopun urheiluautoharrastuksen päävirtaa. Valitettavasti SccH:n jäsenistölle jaetun hyvin
laaditun artikkelin kirjoittaja on allekirjoittanut sen
vain puumerkkikuviollaan, joten hän jää meille ainakin tässä yhteydessä tuntemattomaksi.

MGB:n suunnittelu aloitettiin jo vuonna 1959.
Tärkeä suunnittelun tavoitteena ollut kehitysaskel oli rakentaa MG:n edellisen urheilumallin MGA:n seuraaja itsekantavaan koriin, jonka
etuja olivat rungolliseen konstruktioon verrattaessa keveys, jäykkyys ja soveltuvuus massatuotantoon. Autoja tulisi valmistumaan paljon. Koska tuleva auto oli MGA:n seuraaja, sen
tuli olla edeltäjäänsä tilavampi, varustellumpi, mukavampi ja vähintään yhtä nopea, kun
MGA. Sellainen siitä tulikin.
MGB:n maahantuoja Voimavaunu piti huolta, että elegantti autouutuus ei jäänyt piiloon.
Muun muassa Helsingin Sanomien etusivulla oli vuosien 1964 - 1965 aikana useita parin
palstan levyisiä ilmoituksia.

Wankel-moottorin rakenne piirroskuvana

MGB:n maailmanvalloitus
alkaa

Autojen tuontisäännöstely
Suomessa päättyy

Eleganssia autoiluun MGB etusivulla.
Helsingin Sanomat 10.5.1965
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Henkilöautojen tuonti Suomeen oli sotien jälkeen säännösteltyä vuoteen 1962 asti, kunnes se vapautettiin vastaamaan "kohtuulliseen
tarpeeseen". Tuontisäännöstelyn päättymisen
jälkeen alkoi patoutunut henkilöautojen kysyntä purkautua nopeasti. Suomi alkoi autoistua
vauhdilla.
Englanti oli Suomelle tärkeä kauppakumppani, etenkin suomalaisella sahatavaralla oli
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vielä 1960-luvun alussa kysyntää. Kaupankäynnistä saadut punnat helpottivat ja auttoivat valitsemaan, mistä autoja ainakin kannattaa tuoda, kun tuontisäännöstelystä oli lopulta päästy
eroon. Brittivalmisteiset autotkin olivat vielä siihen aikaan niin hinnaltaan kuin laadultaankin varsin kilpailukykyisiä.

MGB-autoja Suomeen
MGB:iden ensiomistajista ja hankinta-ajoista on
koottu listaus, jonka tiedonkeruun ja kokoamisen
puuhamiehenä toiminut Ari Leppälä antoi joitain
vuosia sitten käyttööni. Oli ilahduttavaa saada tieto oman MGB:n ensivaiheesta Suomessa, mutta
kiinnostavaa oli myös katsoa, millaisia määriä ja
milloin autoja Suomeen tuotiin ja myytiin. Kun ensiomistaja- ja myyntipäivälistauksesta koostaa kuvaajan, voi ainakin pientä mielikuvitusta käyttäen
löytää paljon ajankuvaa 1960-luvulta.

roa. MGB oli vain suhteellisen vähän kalliimpi kuin
"Maileri-korinen" MG 1100, eli se pieni perheauto. Se maksoi 9 880 markkaa, eli vuoden 2019 tasoon käännettynä 18 252 euroa. Vertailun vuoksi
voi hintamielikuvaa saada tarkastelemalla itäauton hintaa; vastaavaan aikaan Moskvitsh-henkilöauton sai reilulla 5 300 markalla. Ottaisitko autorahallasi MGB:n vai kaksi Mossea?
Myyntimääräkuvaajassa huomio kiinnittyy
muutokseen vuoden 1965 jälkeen. On mahdollista, että markkina oli kyllästetty noin sadalla
MGB:llä, jotka vuoden 1965 loppuun mennessä oli
maahan saatu. Todennäköisemmin myyntimäärän pienentymiseen vaikuttivat kuitenkin Suomen
valtion toimet tuonnin ja valuuttamenojen kasvun
hillitsemiseksi. Käytettyjä keinoja olivat kulutustavaroiden osamaksukaupan ehtojen huomattava kiristäminen sekä hyvin arvattava keino, autoveron korottaminen. Vuosien 1965-1967 välillä
autotuontia rajoitettiin myös maahantuontikiellon keinoin. Vuoden 1967 syyskuun loppupuolelta
marraskuun puoliväliin Suomessa vallitsi autojen
täydellinen tuontikielto. Kun markka 11.10.1967
devalvoitiin 31,25 %:lla ja uusi autoverolaki astui
15.11.1967 voimaan, tuonnin ja valuuttamenojen hillitseminen toteutui. MGB:n myyntimäärällä – hiukan leikkimielisesti mielikuvitusta käyttäen
– voi mittailla maan talouden tilaa.

menttiakin riittää tarvittaessa. Jos minä haluaisin
urheiluauton tästä hintaluokasta, valintaa ei tarvitsisi kauan harkita: MGB". Hyvin todettu, miettii MGB-harrastaja.
Katsotaan vielä muutamaa tilastoa MGB:n määristä. "Myydyt MGB-autot Suomessa 1962-1973" -tilastossa mainittujen vuosien välillä maahantuoja myi
Suomeen 113 MGB Roadsteria ja 10 MGB GT:tä.
Siipimutteri 1-1978 -lehteen oli koottu Autorekisterikeskuksen virallisen autokantatilaston pohjalta yhteenvetävä taulukointi Suomen urheiluautokannasta vuoden 1978 alkaessa. Tilastoon
oli koottu lukumäärät autoista, joita oli rekisterissä enemmän, kuin yksittäiskappaleita. MGB:iden
määriin on tässä tilastossa ilmeisesti sulautettu
myös ainakin MGA- ja mahdollisesti myös T-sarjan autoja, koska tarkasteluvuodet 1954 - 1973
kattavat pitkän jakson ennen MGB:n aikaa. Tässä
vuoden 1977 lopun tilastossa rekisterissä oli 108
MGB:ksi merkittyä MG:tä. Saman vuoden aikana
rekisteristä oli poistunut 16 MGB:tä. Harmillista
muuten, ettei tässäkään Siipimutterin jutussa ole
jäänyt talteen mielenkiintoisen tilastoinnin toimittaneen kerholaisen nimeä.

Kokemuksia MGB:stä
Myydyt MGB-autot Suomessa 1962-1973

Suomen ensimmäinen MGB myytiin joulukuussa 1962 Maarianhaminaan. Vuodesta 1963
alkaen MGB:n myyntimäärä kasvoi nopeasti. On
merkillistä, että urheiluautoja onnistuttiin saamaan Suomeen näin paljon, kun autotuonnin tuli
vastata kohtuulliseen tarpeeseen. Urheiluautojen tarve Suomessa on tuontilukujen valossa ollut aikamoinen. Se on hiukan merkillistä, koska
tavallisen perheautonkin hankinta oli sen luokan satsaus, joka ei onnistunut kaikilta. Ehdoton
MGB-myynnin huippuvuosi oli 1965, jolloin 49
MGB:tä sai omistajansa.
MGB:n hinta vuonna 1964 oli 11 900 markkaa,
mikä vuoden 2019 rahan arvona on 23 189 eu-
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Minulla on omakohtainen kokemus siitä millainen
auto MGB on. Jotta en jäisi aivan yksin positiivisten ja subjektiivisten mielikuvieni kanssa, poimin
tähän hiukan tukipintaa tuekseni.
31.5.1970 Helsingin Sanomien autoesittelyssä ja -vertailussa oli Ford Capri 3000 GTXL. Esittelyssä vertailtiin Capria muutamaan muuhun
urheilulliseksi miellettyyn autoon. Mukana vertailussa oli yksi urheiluautokin, MGB. Irrotan sitaatin hiukan asiayhteydestään, mutta toimittaja Jukka Miettinen kirjoitti näin: "Ainoa todellinen
urheiluauto (vertailussa) on MGB - se on hyvä
auto. Fiat 5-portaisesta vaihteistostaan ja Renault TS-kyltistään huolimatta ovat sittenkin perhesportteja - joskin varsin meneviä. Isuzussa on
urheilullista sisätilojen pienuus - mutta tempera-

MGB-autot rekisterissä 1978

Kuten aiemmin todettiin, 70-luvun lopulla
SccH:n autokannan valtaosan muodosti maineikkaan MG-sarjan tyyppi B. Näin varmasti
oli. SccH:n varhaisten aikojen tilastoihin ei enää
pääse käsiksi, mutta pari näytettä kerholaisten MGB:iden määristä kyllä saadaan. Vuoden
2006 jäsenluettelossa, siinä viimeisessä painetussa vihkoversiossa MGB-autoja on SccH:n jäsenillä 18. Vuoden 2020 jäsenluetteloon ilmoitettuja MGB-autoja on yksitoista. Määrä on
huvennut, mutta ei se toki vieläkään ole pieni. (Tähän pieni päätoimittajan huomio vuosien
varrelta: Laskin vuonna 2009 jäsenrekisteristä
mielenkiinnosta yleisintä automallia ja merkkiä. Se oli ”yllättäen” MGB Roadster, vuosimalli
1965. MGB:tä oli tuolloin hieman yli 20kpl, joista Roadster vm. -65 -mallia yli 10kpl, ja jäseniä
SccH:ssa oli tuolloin 135.)

MGB:n viankorjauksesta
kipinä SccH:n jäseneksi
Tammikuun 1975 lopulla otin ensimmäisen
askeleen kohti SccH:ta. Teinipojan päättäväisyydellä ja lyhyellä, mutta vakaalla harkinnalla ostin urheiluauton. Olin toki varautunut
toteuttamaan Kesoilin baarissa kavereiden
kanssa moneen kertaan alustetun urheiluautohankinnan säästämällä parin vuoden kesätyöpalkoista jonkinlaisen summan tulevaan
autohankintaan. Kouvolalaisessa Viipurin Autola -liikkeessä pitkään myynnissä ollut MGB
oli ilmeisesti alkanut tympiä autoliikettä, joka
sitten sydäntalvella kyllästyi ketään kiinnostamattomaan epäkäytännölliseen autoon ja pudotti sen hintapyyntöä kolmasosalla. Se osui
kannaltani hyvään hetkeen, olin vastikään saanut ajokortin, MGB oli urheiluauto ja rahoituskin vallitsevia realiteetteja tarkoituksellisesti
unohtaen lähestulkoon kunnossa.
Kaksipaikkainen vanha avoauto, johon kesätyöpaikkani edistyksellisten nelioviautopiirien valistuksen mukaan tuskin sai varaosiakaan ja joka muutenkin oli kallis ylläpitää,
kiinnosti 1970-luvun Suomessa vain joitain
marginaaliryhmiä. Näiden valistavien mietteiden ja MGB:n hankinnan kannalta jälkikä-
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paa minulle. Ja kuinka sitten
kävikään; minulle soitti autoharrastaja, jolla oli jäänyt ylimääräiseksi MGB:n osia, mm. isoventtiilinen
sylinterinkansi,
viritysnokka-akseli, virranjakaja ja ties mitä! Ne olisivat nyt
jouten ja myytävänä. Itse auton
hankintapäätös oli ollut nopea,
mutta tämän osasarjan hankintaa en miettinyt senkään verEleganssia autoiluun II. Helsingin Sanomat 29.4.1964
taa. Ostin osat.
Arvelen, että tämä harrasteisten ohjeiden myötä oli ilmeistä, että kuuluin tuksen eskaloituminen moottorin korjaamisesta
moottorin virittämiseen tapahtui ajallisesti josmarginaaliin.
SccH:sta en tiennyt auton ostettuani luonnolli- kus vuoden 1976 alkupuolella. Osien myyjä kersesti yhtään mitään, eihän kerhoa ollut silloin vie- toi kaiken tarinoinnin ohessa Sports Car Club of
lä olemassakaan. Polkuni SccH:n jäseneksi sai Helsinki -nimisestä yhdistyksestä. Hän ei ollut
suuntaa matkasta MG:llä kesän 1975 moottori- itse jäsen, eikä aikeissakaan liittyä kerhoon, mutpyörien GP-ajoihin Imatralle.
Viikonloppuretki sujui hieMGB:n esitevihko vuoden 1964 lopulta kehaisee
nosti, mutta paluumatkalla alihastuttavan käsiteltävyyden ja muiden erityisyykkoivat vaikeudet. Ajojen jälsien lisäksi moottorin viittä runkolaakeria. Vuoden
keinen paluuliikenne ahtaalla
1964 lopulle saakka valmistetuissa MGB:issä käytetKuutostiellä eteni kävelyvauhtiin kolmen runkolaakerin moottoreita. Jotakin epätia silloin kun eteni, pitkiä aikomieluisaa noissa varhaisissa moottoreissa taisi olla,
ja liikenne oli pysähdyksissä kokoska maininta viidestä runkolaakerista lisättiin
konaan. Sellainen eteneminen
punaisella tekstillä autoesitteen kansilehdelle.
Varhaisemmissa vastaavissa esitteissä ei mitään
ei sopinut MGB:n moottorille
punatekstilisäyksiä ollut.
ollenkaan, moottori ylikuumeni
ja keitti, eikä sen jälkeen käynyt
enää kunnolla.
Kun perehdyin käyntihäiriön
syyhyn, selvisi, että sylinterinkansi oli halki. Jälkikäteen arvioiden sylinterinkannen hankinnan ja moottorin korjauksen
toteutuminen tuntuu utopistiselta ja onnelliselta sattumalta.
Laitoin Helsingin Sanomien autoja moottoritarvikkeita
-palstalle ilmoituksen, missä
halusin ostaa sylinterinkannen
MGB:n moottoriin. Varmuuden
vuoksi laajensin hankintasektoria toteamalla, että myös Morris Marinan sylinterinkansi kel-
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Esitteessä vuoden 1969 joulukuulta tyylikäs blondi on
mietteliäs. Ehkä häntä mietityttää, voiko MGB Roadster
tosiaankin olla 10 mm MGB GT:tä pidempi. Näin MGB:n
tuntijat väittävät olevan. Vai onko niin, että sittenkin
mietinnässä on kummankohan ruskeapuseroisen kaverin
autossa saisi paremmat kyydit.

ta ilmeisesti aiemman MGB-harrastuneisuutensa
kautta tunsi joitakin SccH:laisia, jotka ”ovat sellaisia pikkutakkimiehiä, mutta monet ihan mukavia”.
Tunnistin kuvauksesta, että kerholaiset saattoivat
olla juuri sellaista marginaaliryhmää, johon itsekin
kuuluin. SccH alkoi kiinnostaa minua kovasti.
En muista miten jäsenyyspyrintöni tästä eteni, mutta jostain onnistuin löytämään SccH:n
yhteystiedot ja sain yhteyden SccH:n asiantuntevaan ja ystävälliseen jäseneen, joka lähetti minulle – kirjepostissa totta kai – liittymisohjeet ja perustiedot SccH:sta. Ikävää, etten
muista kuka hän oli.

Halusin SccH:n jäseneksi, joten täytin ja lähetin kirjallisen anomuksen, eli jäseneksi liittymispyynnön kerhon hallitukselle, joka sittemmin ilmoitti, että minut on hyväksytty
jäseneksi. Puolen vuoden koejäsenyyskin sujui osaltani ilmeisesti hyvin, koska jäsentiedotekirjeiden ja Siipimutteri-lehtien tulo ei lakannut.
Oman MGB:ni elinkaaren kohtia 70-luvun lopulta nykyaikaan voi esittää vaikkapa oheisella
kolmella kuvalla: Neljäs vielä ottamaton kuva on
toivottavasti varsin samankaltainen, kuin kuvasarjan kolmaskin kuva. Harrastus jatkuu.
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Britit kohtaavat -tapahtumassa MGB on omiensa joukossa.
Tässä kuvassa on kokoonnuttu Lepaan puutarhaopistolle.
Syksyllä 1984 MGB:n aika täyttyi, matka saattoi jatkua enää
perusteellisen kunnostuksen jälkeen. Hiekkapuhallus antoi
lähtökohdat auton uudelle elämälle.

Keväällä 1980 MGB:n katsastus Pohjois-Pohjanmaalla päättyi
hylkäykseen. Uusikaan MGB ei olisi läpäissyt sitä katsastusta.
Kun poliisipartio katsastuksen jälkeen osasi odottaa ja vei kilvet, tiesin, ettei MGB koskaan läpäise katsastusta sillä paikkakunnalla. Hain siirtokilvet ja hoidin katsastuksen toisaalla.
Kuvan tilanteessa siirtyminen ”nollakilvissä” on alkanut. Katsastus toisella paikkakunnalla sujui normaalisti.
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9xx-Garage ja 9xx-Parts, saman katon alta Porsche huolto-, korjaus-, ja varaosapalvelut.
Perinteisten autokorjaamopalveluiden lisäksi meiltä löydät myös
mm. alustansuuntauslaitteiston kulmapainomittareineen, autoelektroniikkakorjaus-,
vikadiagnoosi- sekä auton kiillotuspalvelut. 9xx-Parts toimittaa alkuperäiset-, tarvike- sekä
omaa tuotantoa olevat 9Products viritysosat.

Ohjelmaviritykset harrastajalta harrastajille
Fortistuning asentaa ERIKOISMOOTTORI.ﬁ:n omaa tuotantoa olevia viritys- ja
säätöohjelmia sekä bensiini- että dieselmoottorisiin ajoneuvoihin. Fortistun
Fortistuning toimii 9xx-Garage Oy:n tiloissa sopimuksen mukaan.

9xx-Garage Oy • Hankasuontie 5, 00390 Helsinki • 9xx-garage.com

