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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.
Lehti koostuu jäsenistöltä saadusta
aineistosta.
Aineiston toimitusosoite on:
kari.ketola@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 ja lehden taitto:
Kari Ketola, p. 0500 407 313
Kansikuva: Kari Ketola
Painopaikka: Juutiprint Ky, Vantaa

Ilmoitushinnat:
2/1 sivu 400,00 euroa alv. 0%
352 x 250 mm
1/1 sivu 250,00 euroa alv. 0%
176 x 250 mm
1/2 sivu 150,00 euroa alv. 0%
146 x 108 mm
1/4 sivu 90,00 euroa alv. 0%
73 x 108 mm

Ilmoitusmyynti:
kari.ketola@scch.fi

Autosi esittely
Siipimutteriin?
Vaikka autosi ei olisi se toinen ikinä
valmistettu, mikä tietysti löytyy Suomesta, ota yhteys. Jäsenet lukevat
mielellään tarinoita muiden jäsenten
silmäteristä.
Brittiläinen käsityönäyte, italialainen
kaunotar tai ihan mikä ja mistä vaan.
Näytä aarteesi kerholaisille.
Ota yhteyttä kari.ketola@scch.fi.
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Jaguar E-Type 60 vuotta!

Juhlavuoden kunniaksi Finnish Jaguar Drivers’ Club tuo E-Typet Gustavelundiin!
3.7. E-Typet saapuvat Sportscar Breakfast Clubiin aamiaiselle. Saavu sinäkin.
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Kuten olette huomanneet, kesä on saapunut.
Ei siitä sen enempiä.
Kevään kuluessa olen seurannut Facebookissa
”STOP! Autoilijoiden kuritukselle” -nimistä
ryhmää. Teistäkin moni on varmasti ryhmässä
jäsenenä, itsekin olin mutta en sitä öyhötystä
jaksanut kahta viikkoa kauempaa. Lähes 300 000
ryhmäläisen sekaan mahtuu mielibidéitä...
Ryhmän agendalla on esim. ettei polttoaineveroa
saa nostaa. Tässä kohtaa minun näkemykseni on
aivan toinen.
Minun mielestäni veroa voisi lisätä 30 senttiä / litra
- kunhan autovero samanaikaisesti poistetaan kertaheitolla ja kokonaan.
Tuolla pienellä teolla autoilun verotus kohdistuisi
auton käyttöön, ei sen omistamiseen kuten nykyään.
Ei tarvita törkeän hintaisia seurantajärjestelmiä
eikä tietulleja. Litra litralta maksettaisiin käyttöön
perustuen, ei siitä ettei keräilyinnostus kohdistu
postimerkkeihin.
Tällä olisi piristävä vaikutus harrasteautoilulle.
Muutos mahdollistaisi modernien harrasteautojen
maahantuonnin ilman hinnan tuplaantumista
verokarhun iloksi.
Maahan tulisi harrastekalustoa ja tämä synnyttäisi
uusia palveluntarjoajia alalle.

LUU
ULKONA

Autoveron poistolla olisi mielestäni työllistävä
vaikutus kun Aston Martineja, Porscheja ja kaiken
sortin bensakrematorioita valuisi maahamme
kesäistä katukuvaamme kaunistamaan.
Pitäisiköhän perustaa kansalaisaloite, jolla vaaditaan
bensan hintaan lisää veroa? En taida uskaltaa...
Kuntavaalien äänestyspäivä on muutaman päivän
kuluttua. Täällä Stadissa meillä on yksi ongelma,
joka yrittää kuristaa yksityisautoilun ja ajaa silmät
suljettuina Malmin lentokentän lopettamista.
Malmin lentoaseman ystävät eivät kuitenkaan ole
luovuttaneet. Luottamus on, että uudet valittavat
valtuutetut ovat edeltäjiään viisaampia.
Käy katsomassa malmivaalit.fi kenelle annat vallan.
Hän, joka kannattaa kentän säilymistä, on äänesi arvoinen myös autoilijan näkökulmasta. Äänestä oikein.
Kari Ketola
Siipimutterin päätoimittaja

4

KAITSUN PALSTA

Nyt se hetki on taas koittanut!

Auringon kierto on kääntynyt siihen asentoon, että
avoautomieskin, (ei siis kattoa, ei sivulaseja, eikä
lämmityslaitetta), voi kulkuvälineensä käynnistää ja
rientää kohti suurta tuntematonta. On se vaan kivaa
kuunnella moottorin pauhua ja nelikurkkuisen Holleyn kurlutusta kauniissa kevätsäässä.
Tässä sitä saa taas hetkellisesti tuntea itsensä menneiden aikojen ajajasankariksi samalla kun survoo pykäliä
vanhan liiton neliloviseen suoraan kepillä, joka siis laatikossa kiinni ilman välitankoja, siinä sitä tuntee joka
rattaan liikkeen. Kytkinkin on myös kohtuu jäykkä,
tulee reenattua pohjelihasta samalla. Mutta tätä sitä on
tilattu ja tällä mennään. Toivon, että muillakin on samansuuntaisia tunteita kevään valjetessa omaa laitetta
käskyttäessä, tietysti nopeusrajoituksia noudattaen:)
Täytyy kyllä olla kiitollinen, kun on saanut omistaa
jos jonkinlaista laitetta ja pidemmällä aikavälillä koeajanut niitä erilaisilla teillä ja radoilla. Väistämättä tulee mieleen vielä, kun 80-luvullakin urheiluautojen
omistaminen oli vain harvojen huvia. Varmaan tässä

elelee juuri oikeaa aikaa, kun on selvä murros tulossa
autojen käyttövoiman ja muidenkin rajoitteiden muodossa. Milloinkohan Suomessakin aletaan kieltämään
kaupunkien keskustassa ajelu tykkänään tai ilta-aikaan
hiukan äänekkäämmillä ja hiukan normaalia enemmän saastuttavilla laitteilla?
Tästä sitten vaaliasioihin sukellankin.
Muistakaa hyvät ihmiset äänestää omaa ehdokastanne! Näin, jos ette tee, niin annatte äänen juuri sille
henkilölle, joka mitä luultavimmin vähiten ajaa juuri
sinun asiaa.
Näillä miettein kohti tulevaa kesää ja tulevia tapahtumia.
Huomaatko, että kuvat ovat pyhältä maalta, eli Keimolasta. Hymyillään, kun tavataan!
Urheiluautoterveisin
Kai Luoma-aho
puheenjohtaja, SccH
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1981 AUBURN
BOATTAIL SPEEDSTER
REPLIKA

Teksti ja kuvat
Stig Fagerstedt

Auburn-projektin tarina alkoi siitä kun laitoin keväällä 2012 www.prewarcars.com nettisivuille myynti-ilmoituksen Silver Meteor -show-autosta ja Silver
Flathead show-moottoripyörästä.

Melkein heti tuli vastaus Floridasta autokauppias-harrastaja JP van de Bundtilta, että onpa hieno
auto ja että hän harrastaa vastaavanlaisia erikoisia autoja. Hän lähetti myös kuvia omistamistaan ja myytävänä olevista autoista, mutta sanoi ettei nyt olisi
ostamassa Silver Meteoria. JP:llä oli silloin autoliike
Victory Cars Inc. (www.victorycars.com) Floridan
Fort Lauderdalessa.

Silver Meteorilla vaihtokauppoihin
JP vaikutti hauskalta veikolta, joka on syntyjään hollantilainen muusikko mutta tehnyt autokauppaa Floridassa jo vuosia. Olimme sen jälkeen kesän mittaan
useamman kerran sähköpostiyhteydessä ja soittelimmekin jonkun kerran kunnes kesäkuussa JP kysyi
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että olisinko halukas vaihtamaan Silver Meteorin johonkin hänellä olevaan autoon.
Ensiksi hän tarjosi 1985 Stutz Victoria 4D Long
Wheelbase Limousinea, joita on tehty vain 3 kpl ja
auto oli valmiiksi Hollannissa. Vastasin että Stutz

7

on niin ruma ettei se todellakaan
kiinnosta minua. Sitten hän tarjosi 2004 Auburn Boattail Speedster replikcaa, jolla oli ajettu vain
n.300 mailia. Sanoin että auto on
kyllä kaunis, mutta että siitä ei
saisi täällä museoautoa pitkään aikaan ja että joutuisin maksamaan
siitä niin suuren autoveron etten
ole kiinnostunut. Mutta jos löytyisi joku 1981 tai vanhempi vastaava replika sellainen voisi hyvinkin
kiinnostaa.

Myytyjä vaihtoehtoja
vaikka kuinka paljon
Niinpä aloimme yhdessä etsiä sopivaa autoa. Toistakymmentä ehdokasta löytyikin suhteellisen helposti, mutta yllättävän vaikeaa oli
saada yhteyttä netti-ilmoituksissa
olevien autojen myyjiin ja sitten
kun vihdoin sai yhteyden vastaus
oli että myynti-ilmoitus oli vanha
ja auto jo myyty.
Sitten tuli vastaan myynti-ilmoitus
tästä 1981 Auburnista. Auto oli
Minnesotassa eli kaukana JP:n kotipaikasta Floridasta. Se oli kyllä
jo toisella autovälittäjällä myyntitilillä, mutta vaikutti muuten mielenkiintoiselta.

Vaihtokauppa
tapahtuu, Meteor
vaihtui Speedsteriin
Auto oli hyvän klassisen värinen,
se oli GM-tekniikalla kuten toivoin ja vieläpä turbolla varustettu.
Niinpä sovimme että JP ottaa yhteyttä välittäjään ja varmistaa että
auto on vielä myynnissä. Myyjä oli
valmis tinkimään hieman hinnasta
ja JP joutuisi maksamaan pienen
korvauksen välittäjälle mutta sekin huomioiden auton hinta oli
kohtuullinen. Niinpä sovimme
että otan sen ja JP maksaa rahdit
Minnesotasta New Yorkin satamaan ja hoitaa auton konttiin ja
minä maksan rahdin sieltä Suomeen. Minä puolestani lupasin
hoitaa Silver Meteorin Rotterdamiin JP’n tutun autokauppiaan
Frans Bullin varastoon.

Kuusi viikkoa odotusta, kolme tuntia paperisotaa ja Suomessa
oli yksi Auburn lisää
Noin kuuden todella hermostuttavan odotusviikon jälkeen
lähdimme vaimon kanssa hake-

maan autoa Kotkasta. Vielä tuona odotteluaikanakin oli mielessä
että tuleekohan sieltä yleensäkään
mitään autoa ja jos tulee niin millainen. Niin paljon on liikkunut
julkisuudessa juttuja huijauksista. Kolmen tunnin paperisodan
jälkeen tullissa vihdoin näimme
auton varastoaitauksessa ja se
oli kyllä ihan sellainen kuin olin
odottanutkin. Helpotuksen huokaus oli syvä...
Auton peräkärrystä purkamisen
jälkeen tein autolle melko tarkan
päällipuolisen kuntotarkastuksen.
Muuten auto vastasi melko tarkkaan kuvauksia. mutta maalipinnan huono laatu oli pienoinen
pettymys. Auton maalipintaa ei
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mitenkään pysty valokuvien perusteella arvioimaan ja tässä autossa maalipinta oli yhtä huono kuin
muissakin Suomessa näkemissäni
Auburn-replikoissa. Siinä oli sekä
jotain kemiallista kittauksen, pohjamaalin ja pintamaalin ongelmaa,
huonoa kiinnipysyvyyttä, rakkuloitumaa ja hilseilyä sekä lasikuidulle tyypillistä halkeilua.

Pientä siistimistä ja
museokatsastukseen
Yleisvaikutelma oli kuitenkin
niin hyvä, että päätin ettei autoa
ainakaan ensimmäisenä talvena
ylimaalata. Maalausvirheet saavat
mennä ”patinan” piikkiin.

Etupuskuri oli luultavasti rahtaritai satamakäsittelyn jäljiltä paljon
enemmän kolhuilla kuin etukäteiskuvissa, mutta sen olin päättänyt uusia jo muutenkin. Matot
kaipasivat uusimista ja konehuone oli epäsiisti. Kojetaulun puuosat eivät olleet ihan niin huonot
kuin luulin ja mittaritkin näyttivät
käyttökelpoisilta ja sopivan patinoituneilta. Olin jo ostanut uudet
mittarit, mutta ne saisivat jäädä
odottamaan myöhempiä vaiheita.
Vain ahtopainemittarin, jota ei ollut päätin ottaa käyttöön kun olin
senkin jo ostanut.
Läpikotaisen sisustuksen, konehuoneen ja alustan siistimisen
sekä joidenkin tekniikkaosien

vaihtamisen jälkeen ja ilmatakaiskunvaimentimien ym. lisäämisen
jälkeen auto oli sen näköinen, että
sen kehtasi viedä museo- ja normaalikatsastukseen. Kummatkin
sujuivat ongelmitta joten nautiskelu ja kruisailut saattoivat alkaa.
Auton ulkonäkö lähinnä maalauksesta johtuen ei ole aivan priima,
mutta toisaalta se näyttää hyvinkin
85 vuotiaalta hyvin pidetyltä, mutta patinoituneelta autolta eli se saa
jäädäkin sellaiseksi.

Hyvin toiminut, paitsi...
Käyttöönoton jälkeen auto on
toiminut hyvin yhtä vaihteistorikkoa lukuun ottamatta. Joku oli
yrittänyt ”virittää” sitä ja se alkoi
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Teksti: Tapani Koski
Kuvat: Pixabay

KUN TAPSA
PORSCHEN
heittää yhtä aikaa useampia vaihteita päälle. Sisäkalut uusimalla se
saatiin kuitenkin kuntoon ja nautiskelu jatkui.

Stadin Cruisingin
vakiokävijä
Stadin kruisailut, varsinkin Malmin Cruising Pre-partyt, sujuivat
hyvin Aubiellakin vielä viime vuoteen asti hyvin, mutta sitten alkoi
ilmestyä tummia pilviä Malmin
lentokentän taivaalle. Sen jälkeen
kun Kauppatori alkoi käydä ahtaaksi ja kaupungin päättäjät vielä pahensivat tilannetta sillä, että
myyntikojut saivat olla siellä läpi
vuorokauden, minäkin siirryin
vain Pre-partyihin.

Malmin lentokenttä
on pelastettava
Nyt kaupungilla on suunnitteilla
tehdä lentokenttäalueelle venesäilytyspaikkoja, puistoa, luistinrataa,
raskaan kaluston ajoharjoitusrataa
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tai ties mitä. 14.3.2021 Helsingin
kaupunki lopetti väkisin lentotoiminnan Malmilta sulkemalla kiitoradan toki vielä kuitenkin tällä
erää väliaikaisesti kesäkuuhun asti.
Onneksi kuitenkin FHRA on
päässyt sopimukseen kaupungin
kanssa siitä, että perinteiset Cruising Prepartyt saavat jatkua siellä

kai ainakin tämän kesän. Korona
voi tietenkin vielä myös hyvin sotkea nämäkin suunnitelmat.
Toivotaan että tilanne muuttuu ja
saamme jatkossakin pitää nämä
kokoontumiset tällä legendaarisella ja tapahtumaan mitä parhaiten
sopivalla kentällä josta tilakaan ei
heti lopu kesken.

OSTI!
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kaan on tehty. Se on normaalikäyEn ole koskaan ollut
tössä ja kilpakentillä todistettu.
mikään Porschefanaatikko mutta yksi
Porschen moottoriPorsche-malli on jo
ongelmiin olin
pitkään tehnyt mieli
varautunut
ostaa. Tämä malli on
Cayman. Olin sellaista Olin jo etukäteen perehtynyt
ostamassa silloin kun Porschen ja moottorimallien
ja M97 ongelmiin (ominaine tulivat markkinoille M96
suuksiin!) eli IMS (Intermidiate
joskus 2000-luvun
shaft) -laakeri- ja sylinterikansien
puolessa välissä.
halkeamisongelmiin, joten olin

Vaihtotarjous Jaguar
XJS V12:sta ei vaan
ollut ollenkaan sillä
hehtaarilla, jossa se
mielestäni olisi
pitänyt olla, joten
kauppoja ei tullut
mutta ajatus jäi
takaraivoon
kytemään.
Viime keväänä, kun 70-vuotissynttärit olivat tulollaan, päätin kuitenkin etsiä itselleni syntymäpäivälähjaksi yhden urheiluauton lisää.
Vaihtoehtoja olivat em. Porsche
Cayman ja Nissan 370Z avona.
Nissaneita ei Suomesta löytynyt,
joten tutkin Saksan markkinoita
ja yhden yksilön osto olikin todella lähellä. Myyjäliike kuitenkin
hieman epäilytti ja koronarajoituksista johtuen Saksaan ei ollut
mitään asiaa, joten siitäkään kaupasta ei lopulta tullut mitään.

Nissan 350Z olisi ollut
Saksasta hankittuna
soiva peli
Autohan on, sanokaa mitä vaan,
yksi luotettavimmista urheiluautoista ja (varsinkin) avona mielestäni kivan näköinenkin. Lisänä
harvinaisuus Suomen teillä sekä
yleinen luotettavuus. Nissanin
V6-moottori on yksi parhaista
V6-bensiinimoottoreista mitä kos-
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Kuvituskuva.
Ei liity artikkelin autoon.

niihin mielestäni varautunut hyvin. IMS-laakeriongelma johtuu
Porschen ratkaisusta, jossa kampiakselin alapuolella on apuakseli,
joka ketjujen välityksellä pyörittää
nokka-akseleita. Akseli on laakeroitu niin, että toisessa päässä on
avoin laakeri, joka saa voitelunsa
moottoriöljystä ja toisessa päässä
kestovoideltu laakeri.

Pahimmillaan
moottorin täystuho
edessä
Tämä kestovoideltu laakeri, ennemmin tai myöhemmin, pettää,
koska siellä oleva voiteluaine ajan
myötä häviää tai vähäisestä käytöstä johtuen koksaantuu, eikä uutta
tule tilalle. Useinmiten kestoikä
kilometreissä on n. 80-100 tkm,
joskus jopa alle 5 tkm, toisaalta
saattaa olla jopa yli 200tkm. Laakerin pettämistä seuraakin sitten
useinmiten moottorin täystuho.
Kestoikään voi vaikuttaa käyttämällä vain hyvälaatuista öljyä, vaihtamalla se riittävän usein ja tarkastamalla, että vanhan öljyn seassa ei
ole metallipartikkeleita, varsinkaan
rautapitoisia.
Ensimmäisissä moottorimalleissa
vuosina 1997-1999 oli akselin toisessa päässä kestovoideltu kaksirivinen urakuulalaakeri. Niissäkin oli
ongelmia mutta ei läheskään niin
paljon kuin vuosimallien 20002005 moottoreissa, joissa kaksirivinen laakeri korvattiin yksirivisellä
kestovoidellulla urakuulalaakerilla,

jonka halkaisija oli sama kuin edeltävän kaksirivisen laakerin. Tämä
ratkaisu on täysin käsittämätön,
koska samankokoisen kaksirivisen
laakerin korvaaminen yksirivisellä käytännössä puolittaa laakerin
käyttöiän! Ei voi kuin ihmetellä
mitä saksalaisen suunnittelijan
päässä on liikkunut.
Seuraavassa vaiheessa, vuosimalleihin 2006 – 2008, vaihdettiin uusi
yksirivinen mutta suurempihalkaisijainen laakeri kuin edeltävät. Sen
kantavuusluku on suurinpiirtein
samaa luokkaa kuin alkuperäisen
kaksirivisen laakerin. Sekään ei
IMS-laakeriongelmaa poistanut
kokonaan ja vuonna 2009 moottorin rakennetta muutettiin niin,
että koko IMS-akseli jätettiin pois.

Saksalainenkin insinööri tekee
virheitä
Kahdessa ensimmäisessä laakeriversiossa laakerin sai
vaihdettua moottoria purkamatta mutta kolmannessa
versiossa moottori pitää purkaa. Korjauskustannus on
suuruusluokkaa 5000€ + osat. Tämäkin ”parannus”
on täysin käsittämätön eikä mielestäni anna kovin hyvää kuvaa Porschen mainostetusta edistyksellisestä
insinööriosaamisesta, vaan pikemmitenkin päinvastoin. Pienemmät virityspajat ovat kehittäneet paljon
viisaampia ratkaisuja kuin mihin Porsche on kyennyt
ja ongelma on poistettavissa näillä paremmilla ratkaisuilla, kunhan se vaan tehdään ajoissa.

Kamuxsista se löytyi
Katselin Nettiauton Suomi-tarjontaa mutta silloin
me uusimalaiset olimme karanteenissa ja Uudenmaan
ulkopuolelle ei ollut asiaa. Lopulta Järvenpään Ka-

muxiin tuli myyntiin vuosimallin 2005 maltilliset 90
tkm ajettu Cayman S yksilö. Auto oli yhden liikkeen
myyjän oma auto mutta se oli normaalisti myynnissä
Kamuxin vaihtoautona. Se oli hyvä ajoltaan sekä erittäin siisti sisältä ja päältä.

Perusteellinen tarkastus
nosturilla johti kauppoihin
Minulla oli myös mahdollisuus käyttää se tallissani
4-pilarinosturilla saadakseni selville moottorinumeron ja sen, löytyykö autosta öljyvuotoja. Öljyvuotoja ei ollut ja moottorinumeron perusteella selvitin,
että moottorissa oli tämän viimeisen kehitysversion
IMS-laakeri ja siihenkin olisi mahdollista tehdä parannus moottoria purkamatta, jolla lisätään sen käyttöikää
oleellisesti. Kun autosta en mitään varsinaista vikaa
löytänyt, teimme kaupat ja kuvittelin olevani onnellinen Porsche Cayman omistaja. Tämä kuvitelma haihtui kesäiseen ilmaan hyvin pian!
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Tein kaupat torstaina mutta koska
olimme lähdössä mökille seuraavana päivänä ja palaisimme vasta
maanantaina, sovimme, että haen
auton tiistaina.

Nikasil-ongelma
onkin myös
Porschen ongelma
Mökillä oli iltaisin aikaa googlata
Porschen ominaisuuksia ja siellä törmäsin ko. moottoreiden
kolmanteen fataaliin rakennevirheeseen,
nikasil-pinnoitettuihin sylintereihin. Joidenkin
Porsche-asiantuntijoiden mukaan
tämä oli vielä pahempi ongelma
kuin IMS-laakeri.
Siinä vaiheessa rupesi jo hiki nousemaan otsalle enkä kehdannnut
kenellekään edes kertoa ostaneeni
viallisen Porschen, niin paljon ketutti.

Perusteellinen
tarkastus asiantuntijan avulla paljasti
ikävän totuuden
Päätin, että auto käydään läpi ennekuin alan sillä ajamaan. Tarkastus-/muutoskohteita olisi neljä;
IMS-laakeri ja sen voitelun parantaminen, jäähdytysvesitermostaatin vaihtaminen matalampilämpöiseen, uudet sytytyspuolat ja sitten
sylintereiden kuvaaminen endoskoopilla. Tekijäksi valitsin tamperelaisen liikkeen, jolla on hyvä
Porsche-osaaminen.
Vein siis auton sinne ja sovimme,
että työ aloitetaan sylinterien kuvaamisella, koska jos sieltä jotain
löytyy, ovat muut työt turhia. Ja
löytyihän sieltä, 4- ja 5- sylintereissä oli näkyvissä jo alkaneet pinnoitevauriot. Liikkeen lattialla kuormalavoilla oli muutama käytetty
Porschen kone ja kysymykseeni
mikä niissä on vikana sain vastaukseksi: ”Sama vika”.
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Auton myöhemmistä vaiheista en ole tietoinen enkä
siitä, korjauttiko Kamux moottorin ennen auton
myyntiä eteenpäin. Olisiko siinä kuitenkin ollut jotain
vikaa?

10 000 € - 20 000 €
kustannusarvio
Pinnoitevaurion korjaamiseen on
useita vaihtoehtoja hintaluokan
ollessa 10000 € – 20000 €. Vaihtoehto ei tuntunut houkuttelevalta.
Olin ajanut autolla Vantaalta Tampereelle ja takaisin, joten minun
käsissäni se ei ollut käytännössä
lisää kulunut.
Päätin siis yrittää saada kaupan
purettua. Kamuxin vastaus tähän
oli hyvin lyhyt; autossa ei ole mitään vikaa eikä kaupan purkuun
ole syytä. Seuraava vaihe oli sitten
lähteä viemään asiaa eteenpäin kuluttaja-asiamiehen kautta. Ehdin jo
laatia juristin avustuksella valituskirjelmän mutta ennen prosessin
aloittamista sain juristilta ohjeeksi
kysyä ostaisiko Kamux auton takaisin minulta. Hehän ilmoittavat
ostavansa autoja. Vastaus oli taas ei
mutta he voisivat kyllä ottaa auton
vaihdossa toiseen autoon.

Kaupan purku ei Kamuxin kanssa onnistunut,
vaihtoon suostuivat
Tässä vaiheessa minulla oli siis oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, joko
lähteä hakemaan oikeutta kuluttaja-asiamiehen/kuluttajariitalautakunnan kautta tai löytää Kamuxin
vaihtoautovalikoimasta
itselleni
sopiva auto.
Autojahan heillä on laidasta laitaan
mutta urheiluautoja ei tietenkään
niin paljon.
Kuluttajariitalautakunnan käsittelyajat ovat nykyään yli 12 kk ja lopputuloksesta ei ole mitään takeita.
Täyttä korvausta tuskin olisin kuitenkaan saanut, koska moottorilla
oli jo ajettu em. 90 tkm.
Olisin varmastikin joutunut maksamaan ehkä n. puolet korjauskustannuksista. Eikä kuluttajariitalautakunnan päätös edes ole myyjää

Nikasil-ongelmia on ollut monilla muillakin autonvalmistajilla kuten Mercedes Benz, BMW, Jaguar, Ferrari
jne. mutta ne ovat liittyneet rikkipitoisten polttoaineiden käyttöön ja ongelmat hävisivät kun rikin määrää
polttoaineissa radikaalisti vähennettiin.

Nikasil-ongelma on yleinen
Porschen nikasil-ongelmat eivät rikin vähenemisen
myötä poistuneet, eivätkä ne koske ainoastaan M96
ja M97 -moottoreita, vaan samoja ongelmia on ollut
Cayenne-mallin kanssa (päätoimittajan kommentti,
minulle tuli 08-malliseen Cayenne Turboon 75 000
km mittarissa Saksasta kokonaan uusi kone - onneksi
takuuseen).
Netistä löytyy erilaisia arvailuja naarmuuntumisen
syistä. Syynä saattaa olla liian harvat moottoriöljyn
vaihtovälit, sytytyshäiriöt, polttoaineen ruiskutushäiriöt, kylmäkäynnistykset, liian kuumana käyvä moottori jne. Tuskin kukaan on lopullista syytä saanut aukottomasti selville.
sitova, joten jätin sen vaihtoehdon
käyttökelvottomana pois. Tämän
reitin valitseminen olisi myös tarkoittanut sitä, että minulla olisi
tallissa auto, jolla en uskalla ajaa,
koska sen moottori saattaa hajota
koska tahansa.

Cayman vaihtui
Mustangiin
Onnekseni Kamuxin Savonlinnan
liikkeestä löytyi 2007- mallinen 46
tkm ajettu uudenveroinen Ford
Mustang GT. Veljeni sai vielä tuttavansa katsomaan autoa ja koska
hänen palautteensa oli positiivinen, sovimme Kamuxin kanssa
välirahasta (tottakai Kamux halusi
välirahaa vaikka alun perin Porsche
ja Mustang olivat samanhintaisia)
ja siitä, että auto tuodaan Järvenpään liikkeeseen ja pääsen sen näkemään ja koeajamaan.
En koskaan eläessäni ollut aikonut Mustangia ostaa, koska en sitä
osannut oikein urheiluautona pitää

mutta kylläpä mieli muuttui nopeasti. Mustang sopi
käteeni paljon paremmin kuin älyttömän, älyttömän
äänekäs ja ahdas Cayman.
Mustangissa käytetty Fordin V8 on jotain ihan muuta
kuin Porschen 6-sylinterinen boxeri eikä pelkästään
kestävyyden kannalta. Fordin moottori vääntää hienosti alhaalta ja manuaalivaihteistokin on parempi
(nopeampi) kuin Porschen.
Lisäksi tulee paljon paremmat penkit, väljemmät
sisä- ja jalkatilat kuin Porschessa puhumattakaan tavaratilasta. Siitäkään ei ole mitään haittaa, että moottorin apulaitteineen näkee, kun nostaa konepellin ylös.
Fordin ei ole tarvinnut piilottaa moottoriaan kuten
Porsche on tehnyt. Toisaalta jos niin maineikas autovalmistaja kuin Porsche suunnittelee ja myy niin huonoa moottoria kuin M96 ja M97 (varauksin), niin ehkä
se onkin parempi laittaa katseilta suojaan, vai?

Cayman palasi suoraan Kamuxin
vaihtoautoriviin
Entä sitten mitä teki Kamux Porschelle sen palattua
liikkeeseen. Se laitettiin myyntiriviin, jossa sen näin
muutama päivä palauttamisen jälkeen.

Mustang on laadukas peli
Mustangin laadusta kertoo myös Traficomin viimeisin
katsastustilasto, jossa Mustang on automalleista paras
yli 15 vuotiaiden ryhmässä (Moottorin ajoneuvouutinen 5.4.2021).
Kun ajattelen omaa 55v kestänyttä ja 60 autoa käsittänyttä autoilijan uraani, ei mieleeni tule yhtään yhtä
huonoa moottoria kuin tuo kyseinen Porschen moottori.
Lopputulokseen 70-vuotislahjastani olen siis tyytyväinen mutta usko Porschen laatuun koki kyllä kolauksen, jota ei ole helppoa korjata. Miten joku voi suunnitella moottorin, jossa on kolme perustavaa laatua
olevaa vikaa ja vielä epäonnistua niiden korjaamisessa
toistuvasti? Lienee pelkästään hyvä, että Porsche on
siirtymässä sähköautoihin. Moottorit suunnittelee ja
valmistaa joku muu.

Virheitä saa tehdä mutta saman
virheen vain kerran!

Vastuunrajaus: Artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia ja ne perustuvat kirjoittajan omistamastaan autosta saamiin kokemuksiin. Porschen artikkelissa mainittuihin
moottorimalleihin liittyvät ongelmat on kerätty internetistä useasta eri lähteestä eikä kirjoittajalla ole ollut mahdollisuutta todeta niiden totuudenmukaisuutta.
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INKKIVINKI

Edd China

Viihdy Youtubessa Edin seurassa.

Mike Brewer

Jos Mike Brewer ei saa mielestäsi Suomen televisiossa riittävästi
ohjelma-aikaa, surffaa Miken
omille nettisivuille.

aarreaitta. Tältä sivustolta löydät ”kaiken”
Just British Brittiautoilijan
sumuisilla saarilla valmistetuista autoista. Tilaa uutiskirje.
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Ottoauto

Jay Leno´s Garage

Autojen välityspalvelu, mutta
sivuston parasta antia on maahantuotujen autojen veroeurot.
Antaa hyvän kuvan tulevista
veroista auton maahantuonnista
haaveilevalle.

Youtube on aarreaitta. Kun
et etsi tietoa kuinka korjaat
remmiahtimen - rentoudu Jay
Lenon uskomattoman kokoelman äärellä. Parasta juutuubista.

Classic & Sports Car

Paljon hyvää sisältöä. Artikkeleita, kerholuettelot,
uutiset, myytäviä autoja... Kyllä täälläkin saa
sateisen päivän kulumaan.
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Teksti ja kuvat Markku Uotila

VANTEET
VANTEET
VANTEET…
IHANAT JA
TURHAMAISET!

Onneksi vanteita ostettaessa saa
yleensä hoito- ja käyttöohjeet mukaan.

Kengät tekevät tärkeän loppusilauksen juhlapukeutumisessa ja samaa tekevät myös vanteet autolle.

Valittavana on teräs-, alumiini-,
kromi- ja magnesiumvanteita laajalla kirjolla, joskin magnesiumvanteita taitaa löytyä vain urheiluautoista.

Siksi ei ole aivan sama, mitä auton
alle laittaa eli olisi syytä katsoa kokonaisuutta, ellei haussa ole joku
määrätty tyylisuunta. Matalaprofiiliset renkaat ovat nyt in, vaikka ne tuovat melkein yhtä paljon
haastetta ajamiseen, kuin superkorkeat korkkarit kävelyyn, mutta
ulkoisesti kummatkin näyttävät
hyvältä, jos kokonaisuus muuten
on sopusuhtainen.
Nykyään vanteita selataan netistä,
kuten autojakin ennen ostoaikeita
eli mitä paremmalta näyttää, niin
sitä kiinnostavampi kohde on,
mutta… Useinkaan ei ajatella, että
valittu kohde vaatii myös huolenpitoa, jotta siitä olisi iloa moniksi
vuosiksi.
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Maalatut vanteet ovat myös lisääntyneet mukavasti katukuvassa.
Tavalliselle ostajalle tämä tekee valinnan todella vaikeaksi eli olo on
kuin rautatieaseman taksijonossa.
Mutta parasta valintaa ei itselle
voi muut tehdä eli itse päätettävä ja ehkä on kärsittäväkin omista valinnoistaan, ellei sitten osta
vanteita vain naapureiden kiusaksi, sillä kateus ei ole Suomessakaan mikään katoava kansanvara,
vaan taitaa olla lisääntymään päin
eli tätä tukee vanha sanontakin:
”Naapurilta kuoli lehmä, ikävää,
mutta mielenkiintoista”.

VALINNAN JÄLKEEN
OLISI HYVÄ LAITTAA
PÄÄLLE SUOJA

vanteilleen, sillä purkkien tekstit oikein pullistelevat,
kun mukaan ei ole meinannut millään mahtua kaikkia superlatiiveja, millä ylistetään kemikaalin ylivertaisuutta kilpaileviin tuotteisiin.

Kun vannevalinta on tehty ja
uutukaiset vanteet loistavat tai
”mattovat” auton alla, sekä kuski
päällä, niin on aika opetella varovainen ajaminen, ja varsinkin
Tampereella on syytä varoa Ratikan lisäksi rotvallinreunoja, jotta
ei vanteet vaurioituisi, eikä pipa
putoaisi.

Helpoin ratkaisu on siis vahata tai pinnoittaa vanteet
samalla kemikaalilla, kuin on autonsakin suojannut,
mutta tietenkin pitää ensin tarkistaa, että käytetty
suoja sopii kummallekin materiaalille eli esimerkiksi
mattapinnoille ja tavalliselle maalille on eri kemikaalit.

Kuitenkin ennen allelaittoa olisi
hyvä vahata tai pinnoittaa vanteet.
Hyödyn tästä työstä saisi vasta tulevaisuudessa, kun vanteita olisi
helpompi pestä ajokauden aikana
ja sitten syksyllä ennen varastoon
laittoa.
Valikoima on todella runsas tänä
päivänä, kun puhutaan autokemikaaleista eli valinta ei ole helppo
tehtävä, jos alkaa purkkien tekstien mukaan valita sopivaa suojaa

Tässä artikkelissa käytämme vanteiden suojaamiseen
Ghost Killerin Pro Hybrid Best Wax & Sealanttia,
koska se sisältää myös Montan-vahaa. Montan-vaha
kestää kuumuutta paremmin, kuin esimerkiksi perinteiset polymeeri- tai karnaubavahat eli vannevahassa
tämä on suositeltava ominaisuus.

KERAAMINEN SUOJAUS
Jos haluaa laittaa keraamisen suojan vanteille, niin
silloin täytyy kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuuteen! Kaikki keraamiset pinnoitukset olisikin
hyvä teettää ammattilaisilla, jotka osaavat yleensä
huolehtia tarvittavista suojaustoimenpiteistä.

Jos vannepesu ei riitä, niin löytyy
kuumankestäviä maaleja, jolla saat
Kun puhutaan keraamisista pinnoitteista, niin ne maalattua nopeasti vanteista
koostuvat nanopartikkeleista eli partikkeleista, jotka paremmat.
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ovat millimetrin miljoonasosasia,
siis eipä niitä näe edes besserwisserikään, vaikka toisin väittäisi,
mutta jokainen ymmärtää, että tämän kokoinen partikkeli hujahtaa
hetkessä ihon läpi ja on nopeasti
matkalla verenkiertomme kautta
eri puolille kehoamme.
Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, mitä
nämä partikkelit saavat aikaan kehossamme esim. aivoissa. Puhumattakaan kun nämä partikkelit
matkaavat vesistöön ja sitä kautta
ravintoomme eli tulevaisuudessa
voi muhia vielä moninkertaisesti
suurempi uhka, kuin mitä tämä
nykyinen koronavirus pystyisi pahimmassakaan tapauksessa tuottamaan meille.

VANTEIDEN PESEMINEN
Mutta ilman suojaakin pärjää, kun
muistaa säännölliset pesut ajojen
jälkeen, joko itse tehtynä tai ammattilaisen hoivaamana. Jos viet
ajoneuvosi ammattilaiselle vanteiden pesuun, niin kerro ihmeessä
ensin, jos vanteesi eivät ole tavanomaista materiaalia eli niitä ei voi
pestä perinteisillä vannepesuaineilla.

kaikki saadaan liuotettua pois, jos
käytämme ensin emäksistä ainetta
ja huuhtelun jälkeen hapanta- tai
etikka-ainetta.
Tässä artikkelissa käytämme kolmea Ma-fran valmistamaa vannepesuainetta, jotta paremmin
ymmärtäisimme
erityyppisten
vannepesuaineiden erot eli MaFra Wheel & Tyre Cleaner, jolla
voi syväpuhdistaa vanteiden lisäksi myös renkaat, koska tuote on
emäksinen, sekä sumutinpäässä
on vaahdotuslaite, joka antaa kemikaalille pidemmän vaikutusajan, lisäksi voit syväpuhdistaa
myös auton liasta piintyneet kumimatot.
Toisena kemikaalina käytämme vertailun vuoksi Ma-Fra
Labocosmetican etikkalientä nimeltä P-Ray, koska se on hyvin
pH-neutraali ja toimii myös raudanpoistossakin.
Tämäntyyppisille etikkaliemille
on nykyään hyvä kysyntä, koska

tehonsa lisäksi ne antavat näyttävän visuaalisen efektin eli kemikaali kohdatessaan rautapartikkeleja, sen väri muuttuu punaiseksi.
Tämä värimuutos antaa kuvan
kemikaalin tehokkuudesta, mutta
tämä ominaisuus voidaan lisätä
mihin vain kemikaaliin, mutta
yleensä sitä käytetään esim., jos
halutaan saada nopeasti selville,

Jos et tätä kerro pesulassa ja vanteesi turmeltuvat, jäät sitten korvausta vaille. Samoin, jos vannemyyjä
ei kerro sinulle vanteita myydessä,
ettei niitä saa pestä tavanomaisilla
pesuaineilla, saa vannemyyjä antaa
sinulle toisen kierroksen veloituksetta erheensä vuoksi.

Ma-Fra Vanne- ja rengaspesu on emäksinen vannepesuaine eli voit puhdistaa
myös renkaat ja kumimatot
autostasi samalla kemikaalilla. Harjankäyttö suositeltavaa, jos haluat saada
paksut likapiintymä irti
vanteiden takaosista.

Lopullisen silauksen
renkaalle voit tehdä
vaikka Malcon
hyväntuoksuisella
rengasgeelillä.

PARI-KOLME
VAIHTOEHTOA
Pesuaineita löytyy valtava kirjo eli
on emäksistä, hapanta ja etikkaista. Turvallisin tapa pestä vanteet
on käyttää pH-neutraaleja vannepesuaineita, vaikka niiden etikkainen ”tuoksu” onkin hyvin pistävä.
Vannelikahan koostuu yleensä
tavallisesta maantieliasta, jarrupölystä ja metallipölystä, jotka
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Ma-Fra Labocosmetica P-Ray on vahva, mutta
turvallinen pH-balansoitu raudanpoistaja, kuten kuvasta
näkyy eli rautapatrikkelit värjäytyvät punaisiksi.
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Jos omistat
valkosivurenkaat,
saatat tarvita
silloin tällöin
apua valkaisussa.
Presta Radiant –
Silikoniton kuminja muovinkirkaste
auttaa.

VANNEPESUKEMIKAALIVALIKKO
1. Etikkapohjaiset: Raudan- ja jarrupölynpoistoon
2. Emäksiset: Jarrupölyn- ja normaalilianpoistoon, sekä
kumipintojen syväpuhdistukseen
3. Happamat: Raudan- ja jarrupölynpoistoon

TARVIKKEET VANNEVAHAUKSEEN
1.
2.
3.
4.

Suojakäsineet
Vaha
Vahanlevityssieni
Mikroliinoja

VANTEEN VAHAUSOHJE
1. Purista X-kuvio vahaa levityssienelle
2. Pyöräytä vahaa reilusti ensin koko vanteen sisäpuolelle
ja ulkopuolelle
3. Levitä tarkasti vahaa joka paikkaan
4. Käsittele kaikki vanteet kerralla
5. Aloita loppukiillotus mikrokuituliinalla ensiksi
vahatusta vanteesta
6. Viimeistele vielä pinnat puhtaiksi puhtaalla mikroliinalla
7. Älä pese vanteita ensimmäisellä viikolla, jotta vaha ehtii
saavuttaa kovuutensa

VANTEIDEN PESU
LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tarkista, että vanteet eivät ole kuumat
Testaa vannepesuaineen sopivuus huomaamattomalla alueella
Levitä vannepesuaie alhaalta ylöspäin
Älä anna vannepesun kuivua
Aloita vanteen pesu myös vanteen alaosista
Huuhtele huolellisesti kaikki vannepesuainejäämät pois
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onko juomavesikaivo rautapitoinen. Kolmantena vaihtoehtona
käytämme vain ammattilaisille
myytävää Ma-Fra MAG Wheel
Cleaneria, joka on taas hapan pesuaine. MAG Wheel Cleanerilla
voit pestä myös auton helmoista
ruosteet pois.
Hinnoiltaan nämä etikkaiset pesuaineet ovat paljon kalliimpia,
kuin perinteiset emäkseen ja happamuuteen pohjautuvat vannepesuaineet, mutta kuten yleensäkin,
turvallisuudesta pitää maksaa.

HARJAA-HARJAA…
Markkinoilla on myös paljon erilaisia vannepesuharjoja, mutta onneksi nykyaikainen kemikaalitiede
on tehnyt niistä lähes tarpeettomia, sillä niin tehokkaita hyvät kemikaalit tänä päivänä ovat eli vain
kemikaalin sumutus, odota hetki
ja sitten painepesuria. Tietenkin
joskus joutuu toistamaan käsittelyn vaikeammissa tapauksissa.
Suosittelen, että jos vanteesi ovat
hyvin piintyneet, niin älä lähde
niitä itse pesuaineen ja harjan
kanssa hinkkaamaan, vaan vie ne
ammattilaisen puhdistettavaksi,
sillä joka kerta, kun harja koskettaa vannetta, niin siihen tulee mikronaarmuja ja se tietää sitä, että
näihin syntyneisiin naarmuihin
lika taas kahta enemmän pinttyy
kiinni, eli turhalla hankaamisella
tulee vain turhaa harmia.
Mutta jos harjaa käytetään, niin
mieluummin pehmeämpää, kuin
kovempaa harjaa, sillä vannepesuaineen tarkoitus on liuottaa lika
irti eli jos lika ei liukene, niin kemikaali ei ole sovelias kohteeseen.
Kuten kengätkin kiillotetaan ennen juhliin lähtöä, myös renkaan
sivut olisi hyvä ehostaa rengaskiillokkeella näyttäväksi eli sitten vain
kruisailemaan vanteet säihkyen.

GUSTAVELUND

22.5.2021
Teksti ja kuvat Kari Ketola
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PERUTTU!
SccH:n kesän ensimmäinen Sportscar Breakfast Club
22.5. jouduttiin perumaan koronarajoituksien takia.
Gustavelundin tarjoilemaa, herkullista aamiaista oli
kuitenkin saapunut nautimaan edustava joukko urheiluautoilijoita.
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Seuraavat aamiaistapahtumapäivät Gustavelundissa ovat:
5.6., 3.7., 17.7., 14.8., 28.8. ja 11.9.

25

TULE MUKAAN
HS 23.5.1971

SccH:n jäsenille
tarkoitetun, suljetun ryhmän löydät
Facesta hakemalla
”sportscarclubofhelsinki”.

LIITY
FACEBOOKRYHMÄÄMME!
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TEKEMÄÄN

SIIPIMUTTERIA!

Tule mukaan toteuttamaan itseäsi
jäsenlehtemme, sosiaalisen median
kanaviemme ja www.scch.fi sisällön luonnissa.

Siipimutteri-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Lehtemme ja sähköiset kanavat tarjoavat jäsenistölle
ajanvietettä ja hyödyllistä tietoa - tässä on Sinulle
mahdollisuus kirjoittaa, kuvata ja tehdä videoita
omassa tahdissasi jäsenistömme iloksi.
Tyrkkää meiliä:
kari.ketola@scch.fi
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Legendatkin
tarvitsevat
joskus pientä
jeesiä.*

*Falck hinaus- ja tiepalvelu auttaa jokaista - merkistä, mallista,
ajasta ja paikasta riippumatta. Haukkana paikalla.

