Brittisportti
Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperiaatteella.
Lehden tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana olevien
harrastajien yhteishenkeä, tiedottaa alan tapahtumista sekä julkaista
niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja autoharrastuksen piiristä.
M.G. Car Club of Finland ry kokoaa lehden saadusta aineistosta ja
toimittaa aineiston painoon. Brittisportti pyrkii hankkimaan juttuja sekä
MGCCF:n jäsenistöltä, että yhteistyössä muiden yhteisöjen ja
kirjoittajien kanssa. Ilmestymistavoite on neljä numeroa vuodessa,
mikä toteutuu, jos aineistoa on saatavilla.
Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä
välttämättä samoja kuin M.G.Car Club of Finland r.y:n hallituksen.
Kaikki mielipiteet kuitenkin julkaistaan.
Brittisportin ilmoitushinnat sovitaan tapauskohtaisesti. Harrastukseen
selvästi liittyvät ilmoitukset pääsevät lehteen pääsääntöisesti
veloituksetta, jos tilaa vain riittää.
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Materiaalin toimitusosoitteet: tomi.lundell@elisanet.fi tai
Tomi Lundell, Bulevardi 54 B 57, 00120 Helsinki
( + 358 50 5151038 )
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RATIN JA SELKÄNOJAN VÄLISTÄ
Syksyiset terveiset kerhomme jäsenille!
Juuri päättynyt kesä 2012 ei ollut niitä
lämpimimpiä, mutta kerhomme retkiä ja
kokoontumisia se ei juuri haitannut. Brittiharrastajat kun ovat tottuneet kaikkiin keleihin,
talvipakkasista kesähelteisiin.
Kiitokset jäsenistöllemme aktiivisesta
osallistumisesta kerhomme tapahtumiin ja
vaikuttamisesta myös muissa autoaiheisissa
tapahtumissa. Aktiivisten jäsentemme ansiosta
MG-autot ovat olleet esillä useissa yhteyksissä ja
myös mediassa. Toivottavasti jaat omia
kokemuksiasi muiden jäsenten kanssa ja toimitat
tekstinpätkiä ja kuvia matkoista ja tapahtumista,
joissa olet ollut mukana. Julkaisemme niitä talven
numeroissa.

Tervetuloa vaikuttamaan kerhon toimintaan
syyskokouksessa 30.11. Virallisen kokouksen
jälkeen jatkamme iltaa pikkujoulun merkeissä.
Lehdessä olevasta kokouskutsusta saat
tarkemmat tiedot.
Kauko Ruuska
puheenjohtaja
MGCCF ry
Matkalla Fiskarsin Britit kohtaavat –tapahtumaan.
Jätskitauolla Kahvila 51:llä tutkittiin samalla MG
Midget -61 voimien vähyyttä. Syyksi paljastui imu- ja
pakosarjan välisen tiivisteen vuoto. Onneksi oli osaajia
mukana ja matka pääsi jatkumaan. Tämä on
kerhotoimintaa parhaimmillaan!

KOKOUSKUTSU

M.G. Car Club of Finland ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Aika:
Paikka:

30.11.2012 alkaen klo 19:00
Golden Classics Car Show and Cafe, Tyynenmerenkatu 6, 00220
Helsinki (sijaitseeJätkäsaaressa, ajo-ohjeet
http:/www.goldenclassics.fi). Ratikka 9 vie kahvilan eteen.

Asialistalla sääntömääräiset asiat.
Kokouksen
jälkeen
on
mahdollista tutustua autonäyttelyyn. Klubi maksaa
sisäänpääsyn jäsenille (arvo 6,sis kahvin). Autonäyttelyn jäkeen
tilaisuus jatkuu vapaamuotoisena pikkujouluna.
Kahvilassa B-oikeudet.
Toivomme ennakkoilmoittautumisia kokousjärjestelyiden
helpottamiseksi.
Ilmoittaudu Jounille
HistoricGrandRace@gmail.com
tai 041-7706088 mielellään
26.11. mennessä.
Tervetuloa vaikuttamaan
Hallitus

BRITIT KOHTAAVAT 2012

B

ritit kohtasivat jälleen 12.8.2012 tällä kertaa
Fiskarsin ruukissa, joka mielestäni
soveltuu tällaiselle hienolle tapahtumalle
erittäin hyvin. Kohteessa on historiallinen
tunnelma ja tiettyä menneen ajan henkeä ettenkö
sanoisi jopa Britti nostalgiaa. Järjestävänä
seuranahan tänä vuonna oli Rolls Royce klubi.
Ruuskan Kauko oli soitellut edellisenä päivänä
ja kysellyt, olenko suunnitellut meneväni
tapahtumaan, myös Tomin auto oli kuulemma
sopivasti majoitettuna Tapanilaan, joten ei kun
letkassa Ruuskilta kohti Fiskarssia.
Ensimmäinen ja ainoa tauko 5-ykkösen pihassa
saman numeroisella tiellä, söimme siellä jäätelöt
ja samalla hieman tutkailimme syytä Ruuskien
Midgetin tehottomuuteen ja lievään savuttamiseen. Pako/ imusarjan välistä vähän vuotoa,
mutta matka jatkui olihan toki Midgetin koneessa
vielä riittävästi puhtia satasen matka nopeuteen.

Tullessamme perille saatoimme havaita jo yli
sadan Brittiauton tulleen paikalle, ja autoja valui
paikalle tasaisena virtana kaikkiaan yli kaksisataa
Brittiautoa oli paikalla. Melkein kaikki saapuneet
autot kuvattiin ja ovat nähtävissä netissä.
Järjestävän seuran kalustoa oli tietysti paljon
paikalla ja olihan meitä MG:llä tulleitakin jonkin

verran, mutta itselle yllätys oli
Morganeiden määrä niitä taisi olla
ainakin kuusi autoa paikalla, mikä
on paljon verrattuna merkin
määrään Suomessa.
Tuttuja oli paljon ja valitettavasti
samalle päivälle osunut Anopin
syntymäpäivä keskeytti hienon
tapahtuman, joten eikun MGB:n
nokka kohti etelää.
Tässä yhteydessä muistuttaisin
olevamme lupautuneet järjestään
Britit kohtaavat tapahtuman 2015
johon tarvitaan runsaasti vapaaehtoisia ja ideoita, joten ole asian
tiimoilta yhteydessä Kaukoon tai
hallitukseen.
Terveisin
Kari Vavuli (kuvatekstit TL)
Oik. ylh. Nykyään metrolla pääsee jo
Fiskarsiinn saakka
Oik. Niemen Pena on joutunut
luopumaan MGA:staan. Kuten miehen
ilmeestä voi päätellä, tilalle hankittu
Austin-Healey on laiha lohtu, mutta
parempi kuin ei mitään
Alla. Suomen Morganien osallistumisprosentti
tapahtumaan oli omaa luokkaansa

Seur.sivu. Brittiajoneuvoja löytyi
kaikista “yhteiskuntaluokista”

BERKELEY SPORTS SE 492

E

nglantilainen asuntovaunuvalmistaja
Berkeley päätti ryhtyä tehtailemaan
urheiluautoja ja palkkasi kääpiöautojen
parissa puuhailleen Lawrence Bondin projektiin
suunnittelijaksi. Jo kahden vuoden päästä eli
vuonna 1956 tehtaalta putkahti uunituore ja

edistyksellinen kääpiöurheiluauto kansan
ihasteltavaksi.
Tiettävästi maailman ensimmäisellä itsekantavalla
lasikuitukorilla varustettu auto oli äärimmäisen
kevyt (esim. SE 492:n paino varusteineen 356

kg!), autokäyttöön modifioitu moottoripyörän moottori oli nokalla poikittain ja
etuveto oli toteutettu ketjulla. Alusta oli
erillisjousitettu, pikasäädettävillä kierrejousilla
ja putkityyppisillä iskunvaimintimilla. Joka
nurkassa oli jäähdytysrivoilla varustetut,
hydrauliset rumpujarrut. Tähän 3124 mm:n
pituiseen kärpässarjalaiseen oli saatu
mahdutettua myös takapenkki, joka tosin oli
tarkoitettu vain lapsille tai täysikokoisen
vararenkaan kuljettamiseen.
Aluksi konevaihtoehtona oli ilmajäähdytteinen, 2-sylinterinen kaksitahtikone ,
Anzani 322 cc ja myöhemmin kolmesylinterinen 492 cc 2-tahti Excelsior Talisman,
jossa soppaa annostellaan kolmen Amalin
kaasuttimen kautta. Hevosvoimia tuosta
moottorista irtosi tasan 30 ja sillä saavutettiin
huippuja 120-150 km/h välityksistä riippuen.
Myös 328 cc koneisia yksilöitä oli tuotannossa
ja suurin moottorivaihtoehto tuotantovuosien aikana oli 2-pyttyinen Royal Enfield
Constellation 700 cc.

Takapenkki ei ole koolla pilattu

AITO SUOMIAUTO
Antero Nurmen omistama auto omaa
mielenkiintoisen historian: Auto maahantuotiin Oy Motoral Ab:n toimesta
Eläintarhan ajoja silmällä pitäen keväällä 1958.
Sillä oli tarkoitus ajaa ko. kilpailussa, mutta
harjoituksiin osallistunut ajajakuuluisuus Seppo
Rikkilä totesi, että vakiokuntoisella moottorilla
ei kannattanut lähteä kisaamaan ja niin auto jäi
siviilikäyttöön.
Se kumminkin myytiin aika pian ja omistajakierroksen aikana Berkeleyn kunto romahti niin
paljon, että vuonna 1966 saamansa vihjeen
perusteella, Antero pelasti sen romuttamolle
menevän kasan alta erään lopettavan autoliikkeen
takapihalta. Kori oli huonossa kunnossa ja
alumiinipellit syöpyneitä ja moottori rikki. Pääasia

Konehuone on entisöity samalla huolellisuudella kuin
koko auto
oli kumminkin, että vasemmanpuoleisella
ohjauksella varustettu harvinaisuus ei joutunut
romu-ukon käsittelyyn.
Jossain vaiheessa autoa harsittiin sen verran
kokoon, että sitä kehdattiin kierrättää
automuseoissa. Viimeksi se oli konkurssiin
menneessä Helsingin raitiovaunuhallissakin
sijainneessa automuseossa, jonka konkurssipesästä auton takaisin saaminen oli oma

Tavaratilaan mennään vekkulista paikasta

proseduurinsa. Tosi toimet auton elvyttämiseksi
aikaisempaan loistoonsa, Antero aloitti vasta
sitten, kun jäi eläkkeelle. Runsaan kuuden vuoden
ahkera työskentely ja 25000 euroa rahaa paloi
tuohon hommaan, joten kyllä pikkuautonkin
entisöinti voi olla kallista, vaikka töitä tekisi itse.
Osia oli hävinnyt museokierroksilla ja niitä
jouduttiin hankkimaan Englannista
ja kunnostuksen
edetessä tuli aina
lisäosien hankintaa
eteen.
Joitain alumiinista
valmistettuja peltiosia jouduttiin tekemään itse, kun
ne olivat syöpyneet
niin pahasti. Entisöintitulos on kyllä
erinomaisen nätti ja
hatunnoston arvoinen ja auto
katsastettu museorekisteriin, joten
pitkän työn hedelmää kehtaa esitellä

Nopeusmittarilukemat yltävät optimistisesti aina 180
km/h asti

Eläintarhan ajojen numero 9 kyljessä missä
tahansa.
Jouni Airaksinen
Takanäkymä on yksinkertaisen tyylikäs

MG-kerhon retki
Viroon 2012

K

esäkuun toisena viikonloppuna
helsinkiläiset saivat ihastella
Länsisatamaan kerääntyneitä eri-ikäisiä
MG-autoja ja kuljettajia. Autojen iät vaihtelivat
15:sta ja 50:en vuoden välillä osallistujien
ikähaitarin olleesa 17:sta yli 70:een vuoteen. Suurin
osa autoista oli MG-merkkisiä, mutta
huoltoautoksi saimme 80-lukuisen Jaguarin. Oli
jälleen perinteisen Viron autoretken aika.
Laivamatka kului joutuisasti aamiaista syöden
sekä MG-autojen erinomaisia ominaisuuksia
kehuskellen ja pirullisia vikoja muistellen.
Tallinnan satamassa autot ryhmittyivät
kaupungin läpiajoa varten. Päälle 40-rengasta
ulvoen ajoimme Tallinnan kiihkeässä
katuliikenteessä. Eräästä Midgetistä sinkosi
pölykapseli maata kiertävälle radalle. Viron

avaruusohjelma käynnistyi rajummin kuin
Neuvostoliiton aikaan! Perinteisesti ostimme
matkaevästä Sikupillin Prismasta. Ostostemme
määrästä voisi päätellä, että retkemme kestäisi
kahden päivän sijaan kaksi kuukautta!
Tallinnasta lähdimme teollisuusalueiden läpi
kohti Rakvereä. Kaupungista päästyämme tie
muuttui hienokuntoiseksi moottoritieksi, jossa
oli ilo kiihdyttää MG:eitä laittomiin nopeuksiin.
Tankkasimme autonkuljettajia ja muita
matkustajia Vosun kylässä merenrantakahvilassa.
Virolaiset olivat kiinnostuneita kummallisista
autoista ja niiden vielä kummallisimmista
kuljettajista. Keski-ikäisesten virolaisten kanssa
asiat hoituvat suomeksi, mutta nuorempien
kanssa on kohteliasta puhua englantia.

Iltapäivällä saavuimme Rakvereen, joka sijaitsee
lähellä Viron pohjoisrannikkoa ja Lahemaan
kansallispuistoa. Kaupunkia luonnehtivat
keskiaikainen linnoitus ja mahtava Tarvas-patsas.
Tämä pieni, houkutteleva ja kehittyvä kaupunki
toimii useiden taidetapahtumien isäntänä.
Rakvere on Viron viidenneksi suurin kaupunki. Se
sijaitsee Pohjois-Virosssa, 20 kilometriä etelään
Suomenlahden rannikolta. Sen varhaisimmat merkit
asutuksesta ovat 200–400-luvulta.
Yövyimme ylellisessä hotelli Wesenberghissä, jonka
Kari Vavuli suurena Virontuntijana oli valinnut.
Erityisesti mieleen jäi hotellin tilava sauna. Monesta
edellisestä retkestä poiketen ruokailu kellarikrouvissa
onnistui ilman suurempaa meuhkaamista.
Jatkoimme ravintolailtaa kunnes krouvi muuttui
Rakveren kovimmaksi menomestaksi. Omat
menojalkamme vipattivat majoitustiloihin.

Sunnuntaiaamuna suuntasimme Rakveren
käsityömarkkinoille, emme löytäneet MG:n
helmiosia, mutta muutamat villasukat
tarttuivat mukaan.
Ajoimme kierrellen ja kaarrellen kohti
Tallinnaa. Yllemme kehittyi melkoinen
ukkonen. Hurjimmat meistä kiihdyttivät avoMG:t sellaiseen vauhtiin, että sadepisarat jäivät
taakse. Satamaa lähestyttäessä jouduimme
hermojakoettelevaan ruuhkaan, mutta
onneksemme ehdimme laivaan ajoissa.
Loppupalaveri käytiin notkuvien
ruokapöytien äärellä, ja päätimme jatkaa
perinnettä.
Tuomo Saaristo

HAIKKO PICNIC 3.6.2012

A

lkavan viikon sää oli poikkeuksellisen
kylmää ja sateista. Nämä ikävät sääthän
johtuvat ilmaston lämpenemisestä. Kun
kesäkuussa mittari näyttää +9 ja vettä piiskaa
vaakatasossa, niin silloin on syynä ilmaston
lämpenemisen aiheuttama poikkeusilmiö.
Onneksi ilmiötä vastaan taistellaan urheasti meillä
Suomessa. Autovero vaan ei ole vielä tarpeeksi
suuri, jotta maapallo saataisiin pelastettua.
Avoautoilijat joutuvat vielä odottamaan
parempia aikoja.
Sunnuntaiksi oli luvattu hieman parempaa keliä
ja toiveikkaina suuntasimme Haikkoon. Sää oli
tosiaan hieman parempi. Oli yhtä kylmää ja
tuulista kuin aikaisemminkin kyseisellä viikolla,
mutta satoi aavistuksen vähemmän. Huono sää
ei pahemmin vaikuttanut osallistujien määrään
ja tunnelmaan. Autoja tutkittiin ja kuulumisia

vaihdeltiin, tällä kertaa toppatakit päällä ja pipot
päässä. Noin puoli yhdentoista aikaan paikalle
kaartoi SccH ry:n letka. Sports Car Club of
Helsinki oli tänä vuonna vieraana tilaisuudessa.
Klubin puheenjohtaja Tero Nummenpää
Porschella ja sihteeri Pasi Marjamaa sekä joukko
muita klubilaisia uhmasivat huonoa säätä.
Autoiksi oli kyllä valikoitunut etupäässä
umpiautoja. Klubiemme välisistä yhteistyömahdollisuuksista vaihdettiin ajatuksia.
Tapahtuman tähtivieraat olivat tällä kertaa Leo ja
Britta Tatti Ruotsista. Tutun vihreän TD:n
perässä oli kärry, jonka lavalla kuljetettiin
pienoiskokoista TD:tä; samanväristä kuin
vetoautokin. Leo on nikkaroinut auton itse
etupäässä ruostumatommasta teräksestä.
Lokasuojat ovat lasikuitua. Aikaa rakentamisen
kului kuulemma noin 1,5 vuotta. Rosteri on

Leolle tuttu materiaali. Ennen eläkkeelle
siirtymistään Leo ansaitsi leipänsä omassa
firmassa, joka oli erikoistunut mm.
suurkeittiöiden ja ravintola-alan keittiöiden
kalusteisiin. Pienois-TD on täysin ajokelpoinen.
Vauhtia antaa Briggs & Stratton -moottori
kuljettajan takana. Hienouksiin kuuluu
automaattikytkin ja ketjuveto. Jousitus on mallia
mikroauto, ja mikroautomaisen sähäkästi peli
kulkikin.

nahkasisustuksella, kromivanteilla ja valkosivuilla
on herkullisen näköinen. Ja laadukkaasti entisöity.
Haikon tapahtumasta oli juttua myös muissa
lehdissä, mm. Klassikot-lehden numero 4/2012
ja SccH:n Siipimutteri-lehdessä. Picnic alkaa
vakiinnuttaa asemaansa suomalaisessa
harrasteautoilukentässä.
Tomi Lundell

Leo antoi pari ajonäytöstä Kartanon
helikopterikentällä. Yleisö ei meinannut uskoa
silmiään Leon vauhtia ihmetellessään. Ajo oli
myös hieman koomisen näköistä, kun selvästi
ylikokoinen kuljettaja ahtautui autoon. Leo ja
Britta saivat erikoispalkinnon "Pitkäaikaisesta ja
aidosta, hurtilla huumorilla höystetystä MGharrastuksesta".
Yleisön suosikkiautoksi valikoitui niukalla
enemmistöllä Seppo Hallikaisen MGA 1600
MKII vm. 1962. Tattien pienois-TD tuli toiseksi.
Concours d'Elegance palkinnon nappasi Jussi
Hjortin MGA coupe 1960.
Hallikaisen MGA on saanut yleisön suosikkipalkinnon aikaisemminkin, mikä ei ole ollenkaan
ihme. Valkoinen MGA MKII punaisella

SccH-vieraiden kalusto oli erikoista ja todellisen
autoharrastajan näkökulmasta mielenkiintoista

SAKSAN MGCC POHJANLAHDEN KIERTUEELLA

K

eväällä Tomiin otti yhteyttä Saksan MGkerhosta Klaus Suhling ja hän kertoi
klubinsa tekevän kesäkuun alussa
pohjanlahden kierroksen muutaman auton
voimin. Annoimme hiukan vinkkejä Suomen
osuudelta, että mistä kannattaisi ajella, ettei reitti
meni pelkäksi pääteiden läpiajoksi. Samalla
haeskelin mahdollisia reitin varrelle osuvia
tapahtumia tai autoiluun liittyviä museoita tai
muuta kiinnostavaa.
Neljä MG TC:tä ja yksi MGC Roadster
rantautuivat perjantaina 8.6. Vuosaaren satamaan
aurinkoisessa säässä. Martin Wigge, Frank

Otsikkokuva: Etupyörän laakerijumppa sattui myös
matkan varrelle
Yllä: TC tarvitsi uuden akun

Zander, Manfred Hürland, Hein Georg Kohl ja
Klaus Suhling ihastuttivat Finnlinesin laivaa
hienoilla autoillaan, jotka kaikki olivat MRkuntoisia. Olimme sopineet, että tapaan porukan
Vuosaaren satamassa olevalla ABC-huoltoasemalla, jossa he voivat tankata ja siitä
jatkettaisiin sitten Helsingin kierrokselle
Tekniikan museon kautta, jonne jättäisin oman
autoni parkkiin ja hyppäisin oppaaksi johonkin
autoon.

tassua, kun itse suuntasin kotia kohti.
Herraseurue ajeli illaksi maisemareittiä Jyväskylään
ja siitä Oulun automuseon kautta Kemiin ja sieltä
Ruotsin puolelle Göteborgiin, josta Kielin kautta
takaisin lähtöpaikkaansa Saksan Dorsteniin.
Matkapäiviä kertyi kaikenkaikkiaan 12 kpl ja
kilometrejä n. 3400. Ja kun matkassa ollaan
vanhoilla autoilla, niin jotain pientä remonttiakin
sattui reissun päällä, mutta onneksi MG:t on
helppoja ja yksinkertaisia korjata...

Muutaman kuvanoton jälkeen suuntasimme
Helsingin kierrokselle ja pääsin Klausin
apumieheksi hänen punaiseen MGC:hen.
Oikealta ohjattavassa MG:ssä oli upeat murinat
ja vääntöä tuntui riittävän. Keula-autona
kierrätimme porukan Helsingin
nähtävyyksien kautta ja ajelimme
Kaivopuiston kierroksen rantoja pitkin.
TC:t olivat lämpimässä säässä hieman
kuumana käyviä, joten pysähdyksiä ei
harrastettu ja "MG-pojilla" oli kova himo
tien päälle kohti Lahtea ja Jyväskylää.

Jouni Airaksinen

Sain "Saksan pojilta" hienon yllätyslahjan
eli Saksan kerhon keulamerkin ja pinssin.
Mukava seurue lähti ajelemaan kohti
Lahtea ja Korson kohdilla heilutimme

Yllä: Saksan "poikien" kalusto oli MR-tasoa
Alla: Jouni ja "MG-boys"

TVR CHIMAERA

T

VR Chimaeran tuotanto alkoi vuonna
1993 ja se oli tarkoitettu hienostuneeksi
GT-autoksi, josta löytyi mukavuutta,
ylellisyyttä ja eväät rivakkaan matkantekoon.
Vaikkakin se omasi paljon yhteistä tekniikkaa
edeltäjänsä (TVR Griffith) alustan, korin ja
voimalinjan kohdilta, niin jousitusta oli
aavistuksen pehmennetty ja takakonttia oli
suurennettu mukavaa matkustusta silmällä-

pitäen. Matkustamo oli ylellinen ja puu sekä nahka
antoivat GT-autolle sen oikean tunnelman
mahtavien voimavarojen ja äänimaailman lisäksi.
Vuonna 1994 Roverin SD1:stä perua oleva
vaihdelaatikko vaihtui Borg & Warnerin T5:een.
Vähän sen jälkeen TVR Chimaera 500 ilmestyi
markkinoille. 1996 tehtiin myös ensimmäinen
kasvojenkohotus malliin ja keulan ilme muuttui
aavistuksen keulan aukon vaakasuuntaisen
jakajan, TVR Cerberaa muistuttavan muotoilun
ansiosta. Takavalot olivat alkusarjan autoissa
adoptoitu Ford Fiestasta, mutta -97...-98 ne
muuttuivat TVR:n omiksi versioiksi. 2001
keulan ilmettä muutettiin kattamalla ajovalojen
aukot Griffith-tyylisesti.
Lisävarusteoptioita oli saatavissa Chimaan mm.

Otsikkokuva: Muskeliauto englantilaiseen malliin
Vas: -96 -mallisen, 4-litraisen takavalot ovat alunperin
Ford Fiestasta

seuraavasti: ilmastointi, lämmitettävät istuimet,
ohjaustehostin, takakaiuttimet, kuuden levyn
CD-vaihtaja, kokonahkasisustus, turvakaari,
Hydratrak-perälukko, alumiinia kojelautaan,
krominen / puinen ohjauspyörä.
Chimaeran eri malleja valmistettiin vuodesta
1993 vuoteen 2003 asti hieman runsas 6000 kpl,
joista vain n. 600 oli viisilitraista 500-mallia. Vain
muutama vasemmalta ohjattava 500-versio löysi
tiensä ulos tehtaan linjalta ja niiden hinnat ovat
tänä päivänä n. kaksin-kolminkertaiset RHDversioihin verrattuna. Englannista saattaa löytää
alkupään Chimaera 500:n alta 10000 £ ja siihen
kun lisäsi aikaisemmin 4000-6000 euroa veroja
valtiolle, niin tallissa oli mahtava GT-auto oikeilla
V8-murinoilla. En nyt ole aivan varma, että
meneekö nykyään verot kokonaispainon vai
päästöjen mukaan tuossa TVR:ssä, mutta jos
ne menevät painon mukaan, niin 2-paikkainen,

-99 -mallisessa 500:ssa on jo TVR:n omat
takavaloversiot

Nahka ja puu luovat ylellisyyttä sisustaan

1060 kg omalta painoltaan
oleva "Chima" on edullinen
pidettävä vuosittaiselta
veroltaan - tosin sen edestä
voi kerryttää valtiolle rahaa
polttoaineveroina...
SUOMESSAKIN NÄITÄ
ON KOURALLINEN

Bensantäyttöaukko on hieman erikoisessa paikassa
takaluukun alla
Konehuoneessa murisee Rover-pohjainen, 5-litrainen
V8.

Vanha viisaus sanoo, että jos
jotakin autoa on valmistettu
vähintään 2 kappaletta, niin
ainakin se toinen löytyy
Suomesta. Näin on
Chimaerojenkin kohdalla.
Puolenkymmentä kappaletta
on löytänyt tiensä tänne
valistuneiden harrastajien toimesta. Itse olen
noista "Chimoista" nähnyt nyt 3 kpl
henkilökohtaisesti ja automalli on kyllä sellainen,
että se pistää lieviä autokuumeen oireita vireille.
Kuvissa esiintyvän metallihohto BRG:n värisen

Chimaeran omistaa Trumppa-harrastaja Risto
Tanhuanpää Imatralta. Hän alkoi himoitsemaan
omaa autoa, kun sellainen oli toisella Triumphharrastajalla Hyvinkäällä. Ebay:stä löytyi sopivan
hintainen -96 yksilö, jonka Risto kävi lentämällä
hakemassa Englannista ja samalla tuli tehtyä
lomamatka tyttöystävän kanssa takaisinpäin
ajellessa. Siisti auto on uudelleen maalattu ja siinä
on jälkiasennusvanteet normaalien 7 puolaisten
tilalla. Kyyti on hulppeaa ja upeassa ohjaamossa
ei tarvitse kuunnella stereoita, vain murisevan
V8:n ääni riittää...
Chimalla on kiva kiusata Shellin
palvelutankkaajia. Kun ajaa asemalle, niin
bensatankin aukkoa ei näy missään. Se on
piilotettu takakontin kannen alle reunaan, joka
on ehkä esteettisesti hyvä
paikka, mutta roiskeiden
kannalta huono. Jossain
vaiheessa ne bensatipat
löytävät tiensä sinne
takakontin
matolle
kuitenkin. Talviajossa saattaa
konepellin huohotusaukot
reunoilla tuottaa ongelmia:
Mahdollinen lumi kyllä
pääsee isoista aukoista
konehuoneeseen varmasti.
Veikkaan kumminkin, että
näillä autoilla ei hirveästi
talvella ajella - ainakaan
Suomessa.

Vanajanlinnassa 25.8. SUA:n tapahtumassa oli
näitä Chimaeroja kaksin kappalein. Toinen
neljälitraisella, 275 hv HC- moottorilla oleva -96
mallinen sininen yksilö ja toinen purppuran
värinen, -99 mallinen 500-sarjalainen 5-litraisella,
320 hv koneella. Molemmat olivat oikealta
ohjattavia, kuten luultavasti kaikki mallin
edustajat Suomessa. Sinisen yksilön omistaja,
Harri Tuomola kertoili, että hänen autonsa on
luultavimmin se ensimmäinen yksilö Suomessa.
Hän kävi sen hakemassa Englannista
kymmenkunta vuotta sitten ja ajelee sillä pitkiäkin
reissuja työajojen ja lomamatkojen merkeissä.
Viimeinen reissu Venäjälle toi 7000 km lisää
mittariin, joten autoa voi todellakin käyttää
jokapäiväisessä ajossa ilman ongelmia. Kerran
on autoa käytetty tehtaalla isommassa
ylläpitohuollossa, mutta aina
auto on toiminut kuin
sweitsiläinen kello.
Jouni Airaksinen

Sisäänajo koneelle on ohjeistettu
tarkasti kolmella eri öljyllä
vaiheittain

TVR Chimaera -faktaa
malli iskutilavuus teho (bhp)

vääntö (lbf.ft) huippunopeus (mph) 0-60 mph (s)

4.0
3,950 V8 240
270@4000 rpm
4.0 HC 3,950 V8 275
305
4.3
4,280 V8 280
305@4000 rpm
4.5
4,495 V8 285
310
5.0
4,988 V8 340 (320 cat.)350 (320 cat.)
HC = high compression, cat = katalysaattorilla

152
158
158
158
169

4.7
4.7
4.6
4.6
4.1

MYYDÄÄN
Myydään MG F musta kovakatto. Ollut kiinni F:ssä mutta pitäisi mennä myös TF:ään.
Hyvässä kunnossa ja säilytetty sisällä. Takalasin lämmitin. Sijainti Vantaa.
Soitot/txt: 040-7557157 Tarjoa
Petteri Lehtinen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MGA kynnyskotelopellit. Ulospäin näkyvät pellit oven alapuolella. Uudet, paksua hyvää
tavaraa, made in USA. Hinta 200 / pari.
Tomi Lundell
050 5151038 / tomi.lundell@elisanet.fi

