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T

änä vuonna kesäkausi otti hienoisen
varaslähdön. Ajolämpötilat saavutettiin
avoautoille ja moottoripyörille pääsiäispyhinä. Yhteistä letkassa ajoa kerhoporukalla
saimme harjoitella ajomatkalla 3.5. viikonloppuna Lahden Classic Motor show-tapahtumaan, tapahtumasta lisää lehdessä.
Kerhomme perinteinen Haikko Picnic on 1.6.
sunnuntaina klo 10.00 – 14.00 Haikon kartanon puistossa. Perinteisten pokaalien lisäksi
paikalla myös Rocker Cover Grand Prix of
Haikko kilpailu.

S

portscar breakfast club kokoontuu taas
tänä kesänä, uusi paikka on Suomen
ilmailumuseo Vantaalla. Osoite: Tietotie
3, 01530 Vantaa.
Kaukon kanssa puhuttiin, että näissä vois
käydä. Museossakin kannattaa käydä, jos ei ole
ennen ehtinyt.
Kesän 2014 breakfast-tapahtumat:
24.5, 7.6, 28.6, 12.7, 26.7, 9.8, 23.8
(23.8 mukana perinteinen mutka-ajelu)

Tervetuloa Haikkoon vaihtamaan kuulumisia
ja myymään ylimääräisiä MG-osia.

https://fi-fi.facebook.com/
sportscarbreakfastclub

Mukavaa alkavaa ajokautta

Kari

Kauko Ruuska
puheenjohtaja
		

Haikko Picnic 2013

MGCCF ajokauden 2014 päättäjäiset 6.9.2014 lauantaina
MG Car Club of Finland Ry järjestää syyskuussa la 6.9.lauantaina ajokauden päättäjäiset.
Aloitamme tapahtuman Tuusulanjärven ympäriajolla.
Kokoontuminen klo12,00 Lottamuseolla
Osoite: Rantatie 39, 04310 Tuusula. Mahdollisuus välipalaan pullantuoksuisessa kahvilassa
samalla kun järjestäydymme tapahtuman ajeluun. Aiheena tutustuminen Tuusulanjärven
kulttuuriympäristöön.

Lajin säännöt Brittisportti-lehdestä numero
1/2014. Kilpurin rakentamisohjeet löydät tästä
lehdestä.
Rocker Cover Race ensiesittelyssämme kerhossa
Haikon kisoissa. Laji on tunnettu maailmalla ja
harrastajia sekä tietoa löytyy netistä.
Tapahtumassa mahdollisuus saunomiseen ja
yhteiseen illalliseen.
Yhdistys on varannut ennakkoon 10 kpl 2h
huoneita hintaan a´130,00€. Koska huoneita
on rajoitetusti, ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset
tapahtumaan
ennen
31.7.2014. Kauko Ruuska 050-5430414
kauko.ruuska@elisanet.fi
Tervetuloa tapahtumaan.

Käyntikohteina muun muassa Halosenniemi.
Ajoreitistä jaamme osallistujille kartat ennakkoon lähtöpaikalla. Lisää tietoa alueesta sivuilta
Tuusulajärven Matkailu Ry.
Ajo päättyy Tuusulanjärven nähtävyydet kierrettyämme Majatalo Onnelaan, jossa järjestämme autoiluaiheisia kilpailuja. Yksi lajeista
Rocker Cover Race, muistathan ottaa rakentamasi kilpurin mukaan.

LAHTI CLASSIC MOTOR
SHOW 2014

T

änä vuonna Tikkurilaan ja Lahteen
lähdettiin Honkasen Mikon Vauxhall Viscountin kuninkaallisessa
kyydissä. Tikkurilan Hemohes-Shellille oli
kokoontunut hiukan alta kymmenen autoa.
Halmeiden talliin oli ilmaantunut yksi MG
lisää, nimittäin British Racing Green -värinen MGF, jolla he olivat liikenteessä tällä
kertaa.
Letka ajeli vanhaa Lahdentietä ja matkalta
puikkasi mukaan punainen Austin Healey
sekä Gratchewin musta MGB GT. Taisipa
hännille liittyä vanha kuplakin joukon jatkoksi. Lahteen päästiin perille ilman haavereita ja messualueen portilla kyseltiin
auton rekisteriotetta iän varmistamiseksi.
Vauxhallin tapauksessa sokea Reettakin olisi
älynnyt sen olevan yli 30v, mutta mutta kaikilta harrasteparkkiin tulijoilta ote kysyttiin
tasapuolisuuden nimissä.
Vaikka olimme ajoissa liikenteessä, niin hallin edusta oli jo täynnä. Saimme onneksi
varapaikat hallin päädystä, jonne normaalisti bussit paikottavat. Ennen näyttelyn
alkua oli sen verran aikaa, että hallin edustan tarjonta tuli katsastettua läpi. Räyhäk-

kään oloinen, vanha Volvon maasturi kuutoskoneineen oli metsäuskottavan näköinen
ja Datsun Fairlady 1600 Roadster kävisi
jopa britti-avon korvikkeeksi. Hallin kulmilta löytyi myös uusin Jaguaarin urheilu-

Datsun Fairlady 1600 Roadster -63.
Teho 96 hv SAE, huiput 178 km/h. 14
kpl tullut uutena Suomeen.
pirssi, joka luonnossa näytti kyllä paremmalta kuin kuvissa.
NÄYTTELYSTÄ
Grips Garagen osastolla oli kuusi autoa
näytillä ja Timo Mäkisen entinen Triumph
TR3. TR oli entistetty upeaan kuntoon
ja itse mestarikin oli saapunut paikalle.
Timo oli aloittanut ralliuransa tuolla TR:llä
vuonna -59 Jyväskylän Suurajoissa, joten
autolla oli suurta tunnearvoa. Osastolla
vieraili myös Hannu Mikkola ja Simo R.
Lampinen, joiden kaikkien nimmarit on
Vähän räyhäkkäämpi
Volvon maasturi

Tämä yhdistelmä on joskus mennyt
kovaa. Timo Mäkinen ja TR3

nyt Mäkisen lisäksi hienosti TR:stä kertovalla
paperilla. Tuon kun kuvan kera kehystelee tallin seinälle, niin siinä on mukava muisto, jollaista ei ole ihan joka pojalla.

Autohuutokaupassa sai tänä vuonna kulkupelejä 5700-107000 euron haarukassa. Halvimmalla lähti XJ Jaguar ja huima 107000 euron
summa maksettiin ehkä maailman parhaasta
Maserati Borasta. Auto
menee huhujen mukaan
ulkomaille.
Viihdetaiteilija Jope Ruonansuunkin
avo-Mustang olisi ollut tarjolla, mutta 17000 euron
minimiä ei saavutettu, joten
se jäi myymättä itse huutokaupassa. TR4:n sai huudettua 15000 eurolla ja nätin
Ferrari 328:n 35000 eurolla.
Myös yksi MGB oli tarjolla,
mutta se oli kaupan vasta
sunnuntaina.
Rallin legendoja

Loppuosa näyttelystä meni vähän
läpijuoksemiseksi, kun aikaa kului
höpöttelyyn tuttujen kanssa. Näyttelyn ehdoton helmi löytyi kyllä alakerrasta, jossa Lamborghini Miura
vihreässä värissään pesi kyllä kaikki
muut autot tällä kertaa. Top Gearin
koeajossakin ollut auto oli kyllä hämmästyttävän kaunis ja samassa tilassa
ollut Mercedes Benz 300 SL ei tällä
kertaa tuntunut miltään. Kauneusarvojen lisäksi V12-moottorin vaikuttavat 350 hv DIN hevosvoimat sekä
280 km/h huiput saavat mahdolliset ostajat
kuolaamaan tarjolla olevia Miura-yksilöitä. Ei
siis ihme, että auto vaan nostaa hintojaan koko
ajan.
Tämänvuotinen tarjonta näyttelyssä oli taattua
Classic Motorshowta ja hinta-laatusuhde koh

Lamborghini Miura, poikittain oleva
keskimoottori V12, 350 hv DIN, 1125
kg ja huiput 280 km/h
dallaan. Eiköhän taas ensi vuonna suunnisteta
letkassa Lahteen!
Jouni Airaksinen

Maseratin huutokauppa

AMERICAN CAR SHOW 2014

A

ikainen kevät suosi pääsiäisenä
tämänvuotista American Car Showta. Ajattelin ottaa lungisti tällä
kertaa ja nukkua hyvin ennen perjantain
lehdistöesittelyä. Toisin kumminkin kävi:
Vanhempi juniori tuli vaihtamaan edellisenä iltana avokkaansa Nissan Almeran
jarrupaloja ja tietäähän sen, että miten siinä
loppujen lopulta kävi. Puoli kolmelta aamuyöllä totesin pojalle, että taitaa aamun Hesarin tuova postiauto juuri huristella talomme
tallin ohi, kun ilmasimme jarruja...

entisen Chrysler 300 M:n tulille ja suuntasimme Pasilan messuhallia kohti klo 09.30.
Olin jopa pessyt viisimetrisen ”tuorejenkin”
ja ajatuksena oli ujuttaa se harrasteparkkiin.
Kerberos parkin portilla ei kuitenkaan ollut
ajatukselle suosiollinen ja hänen mielestään
-99 Chrysse ei sopinut lähes tyhjään harrasteparkkiin. Samaan aikaan siellä kyllä
näytti olevan 90-luvun avo Mustang...
No, pistimme sukkulan parkkihalliin ja
klampsimme ovelle odottamaan pressin ja
VIP-vieraiden sisäänpääsyä.

”Runsaiden” yöunien jälkeen nuorempi
juniori starttasi USA:n suurlähetystön

Lehdistöpäällikkö Lasse Norres toivotteli
porukan tervetulleeksi ja alkutohinoiden jäl-

keen pääsi sitten kiertämään
halleja. VIP-porukan mukana
näyttelyyn tutustui ainakin
Dingo-bändin Neuman ja
muutama muukin viihdekasvo. Eduskunnasta oli kansanedustaja Timo Heinonen
käymässä, hänen kanssaan on
tullut joskus kuuluteltua Historic Grand Racessa - minä
tosin apupoikana... Meikäläinen yritti bongailla hienojen
jenkkien seasta engelsmanneja ja muutama niitäkin oli
sattunut näyttelyyn.
Ford Mustang täyttää 50v tänä vuonna ja
Mustang-klubilla oli näytillä kenties Suomen kuuluisin avo-Musti. ASU-1 rekisterikilvillä liikkunut, punainen herkkupala oli
aikoinaan kuulunut viihdetaiteilija Spedelle
ja auto on esiintynyt mm. Millipilleri elokuvassa. Auton on omistanut viime vuodet
Seppo Hinkkanen, jonka aikana on vanhus
palautettu alkuperäiseen loistoonsa.
Jenkkien kanssa sulassa sovussa majaili
klassikkopuolella valkoinen Triumph TR3.
Vauhdikas somistus kertoi avoautoilun
huumasta brittiläisellä avoautolla. Tuunin-

kipuolella oli esillä Andrew Barriskellin
British Sports Car Companyn Caterham
Seven R300 2.0 Ford Duratec moottorilla. Tyyppinimi tulee siitä, että autossa on
tehoa 300hv per tonni. Liikkuu siis aika
liukkaasti eli 0-100 km/h 4.8 sekunnissa.
Kori on myös tavallista leveämpi (13 cm) ja
pidempi (8 cm). Voimaa taka-akselille välittää 6-nopeuksinen Caterhamin vaihdelaatikko ja perämurikassa on BMW:n lukko.
Hintaan 53500 euroa olisi auton saanut
ajaa kotiin näyttelyn jälkeen...
Jossain piti olla myös Robert Barriskellin
Morgan 3Wheeler, mutta ilmeisesti 8 tuntia
hallilla ei riittänyt sen bongaamiseen. Joko
Brittisportin erikoistoimittaja on tulossa
sokeaksi tai sitten se
englantilaisuuden
perikuva oli jossain
pimeässä nurkassa.
Kaikenkaikkiaan ihan
hieno näyttely tälläkin kertaa!
Jouni Airaksinen

Retromobile 2014

Näkymä
näyttelyhalliin

P

ariisissa on vuosittain helmikuun
alussa Retromobile-näyttely, tänä
vuonna jo 39. kertaa. Retromobile
järjestettiin 5.-9.2.2014 Paris Expo-messualueella näyttelyhallissa, joka toimii myös
Pariisin autonäyttelyn päähallina. Aikaisemmin Retromobile on ollut samalla alueella
pienemmissä tiloissa, joko useammassa hallissa tai kahdessa kerroksessa. Tänä vuonna
kaikki näytteilleasettajat sopivat samaan halliin. Yli 90000 vierailijaa kävi tutustumassa
noin 450 näytteilleasettajan tarjontaan.
Nähtävää näyttelyssä riitti koko päiväksi ja
miksei illaksikin, näyttely oli kahtena iltana
avoinna kello 22 asti.
Retromobilen yhteydessä järjestettiin Artcurial’in huutokauppa kahden päivän

aikana. Autoihin liittyvää keräilytavaraa,
moottoripyöriä ja autoja oli tarjolla huudettavaksi. Kallein huuto maksoi 2.685.422€
ja sillä voitettiin Ferrari 166 MM/53 barguette Oblin vuodelta 1953, halvin huuto
maksoi 2.980€ ja sen huutaja halusi itselleen Alfa Romeo 33 1.3S berlinen vuodelta
1986. Huutojen yhteissummaksi muodostui 29.977.127€.
Grand Palais’ssa järjesti Bonhams huutokaupan torstaina, siellä huudettiin kalleimmaksi Ferrari 275GTB/4 Berlinetta
hinnalla 2.225.000€. Joitakin vuosia sitten
Bonhams’in huutokauppa oli Retromobilen
yhteydessä mutta nykyään samalla viikolla
eri paikassa. Itse Grand Palais on nähtävyys
sinänsä, se on rakennettu vuoden 1900

Pariisin maailmannäyttelyyn
näyttelyhalliksi.
Paikalla olevat kerhot ja
yhdistykset ovat tietysti ranskalaisia ja suurin osa ajoneuvoista on ranskalaisia. Ulkomaisten
merkkikerhojen,
Ranskasta katsoen, määrä
tapahtumassa on vuosien
kuluessa kasvanut. Löytyi
sieltä Ranskan MG-kerhon
standikin.
Monenlaista myyntitiskiä
löytyy: vanhaa osaa, uustuotantoa, ajoasusteita, kirjallisuutta, valokuvia, maalauksia,
pienoismalleja, viininmaistajaisia, tulevien
tapahtumien markkinoijia, entisöintifirmoja…
Näyttelyn erikoisosastot:
14 hienointa Lancia-mallia Lucas Hüni
Ag:n kokoelmasta Sveitsistä.

			Lotus Elite
1914-1918 velvollisuus muistaa.
I maailmansotaan liittyvää kalustoa.
Pariisi-Dakar 35 vuotta.
Youngtimer-lehti esitteli tusinan menestyksekkäitä ajoneuvoja.

MGA Twin Cam

Ennätysautot:
Thomas Parryn Babs,
kohtalokas auto, joka oli jo
aikaisemminkin Retromobilessa sekä Malcolm
Campell’in 1. Bluebird
ennätysauto.
Maharadjojen merkillisiä
ajoneuvoja:
Swan car, Rolls-Royce
(monta), Alfa Romeo,
Mercedes Benz Type SS,
Delahaye
Alpine Redele: Jean Redelen kokoelmasta 15 Alpinea vuosilta 1963-1978.
Pekka Tuomala
Rolls Royce
Triumph TR3
Jaguar XK120 - Jabbeke
ennätysauto vuodelta 1952

NIKSINURKKA I:
SEOSSÄÄTÖ GUNSONELLA

B

rittisportti 1/2004 oli artikkeli SUkaasuttimien synkronoinnista ja siinä
yhteydessä mainitsin kaasuttimien seossuhteen säädöstä Gunsone Colortune tulpalla.
Joten tässä lyhyt oppimäärä asiasta.
Koska suurimmassa osassa vanhempia MG
autoja on kaksi SU-kaasutinta, käydään läpi
näiden säätö.
Aja auton moottori lämpimäksi ja poista tulppa
sylinteristä yksi ja ruuvaa sen tilalle gunsone
tulppa.
Näet gunsone tulpan lasista minkä värisenä
seos palaa, punainen liian rikas ja sininen laiha,
säädä ensimmäisen kaasuttimen seos ruuvista
siihen kohtaan missä väri muuttuu punaisesta
siniseksi. Suorita sama toimenpide nelossylinterille nyt säätäen kakkoskaasuttajaa. Synkronoi
kaasuttimet ja säädä tyhjäkäynti sopivaksi. Ja
eikun kovaa ajoa, ainakin itselläni kaasutimien
säädöt olivat tosi rikkaalla ja säädön jälkeen
auton luonne muuttui täysin. Ei savupilveä
kiihdytyksessä; herää herkemmin kaasulla jne.
Kari
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NIKSINURKKA II:
VALMISTAMME ROCKER
COVER KILPURIN

L

ehtemme viime numerossa oli ilmoitus ja säännöt rocker cover kilpurista,
ja nyt valmistamme sellaisen.

Mitä siihen tarvitaan, tietenkin venttiilikoneiston koppa ja 4 kappaletta pyöriä.
Hanki jostain peltinen tai alumiininen
koppa, tai ota sellainen MG:stä kuten itse
tein.
Pyörien elintenluovuttajana itselläni toimi
vähälle käytölle jääneet rullaluistimet.
Ota jostain laudan pätkät joihin ruuvaat
pyörät kiinni ja keskelle läpireikä 10mm,
reikään 120mm pitkä täkkipultti jonka

kiinnität kopan reikiin. (viereinen sivu)
Ja valmis kilpuri näyttää jotensakin tältä.
(otsikkokuva)
Ei muuta kun valmistamaan kilpuria ja tätähän voi tuunata myös haluamakseen.
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Kilpailuja pyritään jatkossa järjestämään
ainakin Haikossa ja kauden päättäjäisissä.
Kilpailuterveisin
Kari

METROPOLIAN
AUTOTEHDAS

J

oskus kauan sitten tuli käytyä sellaista opinahjoa, joka tunnettiin Helsingin teknillisenä oppilaitoksena. Koulun juuret ulottuvat
aina vuoteen 1881 asti. Sittemmin sieltä putkahteli vuosittain kasa teknikoita ja insinöörejä.
Me autopuolen inssit mallia -88, piipahdimme
vanhaan rakkaaseen kouluumme 25 vuoden
tauon jälkeen muistelemaan menneitä. Tänä
päivänä koulu toimii ammattikorkeakouluna
Metropolian nimellä.
Kehitys kulkee 25 vuoden aikana ja jo muutama vuosi valmistumisemme jälkeen koululle
rakennettiin hieno autolaboratorio, jossa olivat
alan uusimmat välineet opetusta ja työskentelyä
varten. Entisen opettajamme, Matti Parpolan,
aikana alettiin suunnittelemaan ja valmistamaan insinööritöinä erilaisia ajoneuvoja. Muotoilupuolessa saatiin apuja alan oppilaitoksista
ja tekninen puoli toteutuksista jäi silloisen
Stadian tai nykyisen Metropolian oppilaiden
harteille. Useat autoalan yritykset ovat lahjoittaneet projekteissa käytettävää tekniikkaa, jotta
projektit on saatu vietyä läpi kohtuullisilla kustannuksilla.
Hydraulimoottoreita kulkuun hyödyntävä,
buggy-tyyppinen kulkuneuvo HydroCVT vm.
-91 oli kokeilevaa tekniikkaa, jossa oppilaat
saivat toteuttaa itseään varsin luovasti. Käytännössä se sopi parhaiten sorsastukseen ruohikkoisilla rannoilla...

Yksi ihastusta herättävistä projekteista oli kaupunkikulkuneuvo Ibana vuonna -94. Tämä
3-pyöräinen kulkine herätti positiivista huomiota valmistuessaan ja se oli kuin nykyaikainen Messerchmidt. Ibanan olen sittemmin
nähnyt Helsingin tekniikan museossa.
1997 valmistettiin Hybridi-Ibana, joka oli päästöystävällinen citykulkine ja nyt uutuudessa oli
jopa neljä pyörää ja reilusti tilaa kabiinissa.

Saabin 1998 cm3 turbonelostekniikkaa hyödyntävä keskimoottoriurheiluauto, Raceabout
2000 esiteltiin maailmanluokan tyyliin. Auton
suunnittelu aloitettiin helmikuussa 1998 Helsingin ammattikorkeakoulun autotekniikan
laboratoriossa. Vuonna 2000 auto esiteltiin
Geneven autonäyttelyssä suurimman yhteistyökumppanin Valmet Automotive Oy:n kanssa.
Seuraavana vuonna alkoi erittäin kevyen hiilikuitukorin kehitysprojekti ja se esiteltiin
Helsinki Motor Show:ssa marraskuussa 2001.
Vuonna 2002 rekisteröitiin ensimmäinen
yksilö tieliikennekäyttöä varten. Tehoa tuossa
varsin sulavassa urheiluautossa oli 200 kW ja
vääntöä 420 Nm. Rajoitettu huippunopeus
oli 235 km/h ja 0-100 km/h päästiin alle viidessä sekunnissa. Oranssinvärinen yksilö on
silloin tällöin nähty urheiluautotapahtumissa
ja viimeinen kehitysversio on varsin makoisan
näköinen.
2002 vuodesta ovat opiskelijat valmistaneet
useita Formula student -autoja teknisen koulutusalan piirissä käytyyn kilpasarjaan. Poltto-

moottoriautojen lisäksi nykyään ajetaan myös
sähköformuloilla. Kilpureiden näppärän koon
takia niillä voidaan kisata mm. mikroautoradoilla.

2002 ilmestyi näppärä Carola kaupunkiliikkumiseen. 2003 Sniffer, liikkuva tutkimusauto.
2004 Bioneuvo raskaalle kuljetuspuolelle.
Nykyaikainen city-taksi, CityCab, perustuu
Toyotan hybriditekniikkaan ja se esiteltiin
2006. Tavoitteena oli ympäristöystävällinen
sekä monikäyttöinen kaupunkitaksi, johon
mahtuisi 5 henkeä kuljettajan lisäksi. Tarvittaessa kuljetustilaan saisi helposti myös pyörätuolin. Autosta tuli ihan mielenkiintoisen

näköinen liukuovineen ja tilaa siinä on reilusti
Lontoon taksien malliin.
2009 lopetettiin haihattelut ja tehtiin taas
oikea urheiluauto: Electric RaceAbout. 1750
kiloinen sähköauto on kulkenut 260 km/h
asfaltilla ja jäällä sillä ajettiin sähköautojen
maailmanennätys: 252 km/h. Suuresta painosta johtuen auton kiihtyvyys on 6-7 sekunnin luokkaa. Viimeisimmällä kehitysversiolla
meinattiin voittaa jopa sähköautojen maailmanmestaruus USA:ssa, mutta repullinen
rahaa ja korkein palkintokoroke jäivät äärimmäisen pienestä kiinni.
Viime vuosina on puuhailtu mm. eBus-projektin kanssa, jossa kaupunkibussi kulkee
sähköllä. Työn alla oli ”autotehtaassa” vielä
hyshys-ajoneuvo, josta kuulemme myöhemmin. Jossain verhon takana oli sitten hyshyshys-auto, joka toisesta lähteestä saamieni
tietojen mukaan on valmistettu osittain puuteollisuuden sivutuotteista. Lieneekö tulossa
uusi Trabant, mutta hieman ympäristöystävällisemmällä tekniikalla...?
Jouni Airaksinen

