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Hyvä BS lehden lukija.

Bensaa SUAnissa lehteen on tämän vuoden osalta saatu kiinnostavia juttuja
luettavaksi ja tämä lehti ei siinä poikkea edellisistä. Kiitos siitä kuuluu kirjoit-
taj ille. Vanajanlinnan SUA:n elokuinen kesän päätapahtuma on lehden juttu-
jen pääosassa mutta Ford GT40 juttu tuo lisää mielenkiintoista tarinaa tuon
auton synnystä. Jouduin jakamaan jutun kahteen osaan sen pituuden vuoksi
joten jutun loppuosa ilmestyy seuraavassa lehdessä.

Jensin hieno Austin Healey entisöinti tarina saa päätöksen tässä lehdessä. Ko-
ko tarinan luettuaan saa hyvän käsityksen kuinka paljon eri asioita tulee eteen
entisöintiprojektissa. Mikäli sinulta puuttuu jokin lehti tästä jutusta niin van-
hempia lehtiä voi käydä lukemassa viiveellä SUA:n netistä pdf versiona.

Vuoden viimeiseen lehteen, joka ilmestyy joulukuun lopulla, voi vielä saada
jutun tai kaksi mukaan. Jos sinulla on sopiva juttu muille SUA:n jäsenille ker-
rottavaksi niin laita tulemaan allekirjoittaneelle.

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan jupinat

Kesä meni vauhdikkaasti ja autokaunottaret pääsivät laiduntamaan ansiok-
kaasti. Tällä hetkellä tosin säät pyörivät sillä tasolla että sisä- ja moottori-
lämmitin ovat tarpeen. Varusteita joita harvemmin näkee urheiluautoissa.
On aika siirtää rättikatto päälle ja kulkimo jemmaan talviteloille.

Vanajanlinnasta lisää toisaalla, mutta upeasti homma meni ja kerhomme
maine kasvoi. Kiitokset kaikille puuhapeteille! Osa vauhdista meni rutiinilla,
sillä kuten jo kerran aikaisemmin kävi, etelärinne oli vettynyt, niin ettei au-
toja voinut viedä muurien sisään. Siispä sitä aluetta ei käytetty mutta tun-
nelma oli tiiviimpi kuin aikoihin – autothan pakkaantuivat tiiviimmälle
alueelle linnan pohjoispuolelle.

Pikkujouluajat ovat käsillä ja varsinkin mikroautokisa. Kannattaa lukea sivut
tarkkaan, jotta saatte oikean ajankohdan kalentereihinne. Mikroautoilla kil-
paillaan kuten aikaisempinakin vuosina omakustanteisesti, herrasmiesmäi-
sesti toisistamme mittaa ottaen. Vaikka kyllä kovat kisakoitokset ovat
radalla olleet totista vääntöä ratista ja vuosittaisesta herruudesta.

Talvitapahtumaa vielä hiotaan, mutta siinäkin alkavat osat napsahdella pai-
koilleen. Saapa nähdä kuinka monta avoautoa nähdään tällä kertaa kiertä-
mässä mutkarataa, kuskin villapipo tiukassa tanassa tai rutussa otsalla.

Talvea odotellessa

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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SUPERURHEILUAUTOT VANAJANLINNASSA

Herätti todella paljon hyvää ja po-
sitiivista huomiota yleisössä ja
näyttelyautojen omistajissa, sekä
yhteistyökumppaneissamme kautta
maan.

Superviisikon muodostivat ihka
uudet Lamborghini Huracàn LP
610-4 Spyder, Ferrari 488 GTO,
McLaren 570 S Coupè ja muuta-
man kesän nähneet Lamborghini
Murcièlago LP 640-4, sekä Lam-
borghini Diablo VT Roadster. Ensimmäiset kolme ovat myynnissä Luxury Col-
lection by Auto Outlet Oy:ssä.

Viisi superurheiluautoa Suomessa samassa tapahtumassa herättivät ihme-
tystä ja kaikkien huulilla tuntui olevan sama kysymys, - MITEN IHMEESSÄ
SAITTE NUO AUTOT NÄYTTELYYNNE ? Tähän kysymykseen sain vastata
”Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa”- näyttelyssämme ja iltajuhlassamme lu-
kuisia kertoja. Koska pitkät puheet ovat juoruja, vastasin kyselijöille viileän
lakonisen - minulle Helposti.

OIKEA MIES ASIALLA

Niin se vain on ja niin siinä
sitten kävi, sama vähän pi-
demmän kaavan mukaisesti.
Olin soitellut Luxury Collec-
tionille muutaman kerran,
mutta yhteyttä en ollut saa-
nut keskellä kesälomia ja ur-
heiluautokaupan kiireistä
aikaa. Elokuun alkupäivinä
jäsenemme ja mainio auto-

Superurheiluautot

McLaren 570 S Coupe ja Ferrari 488 GTO

Lamborghini Huracàn LP 610-4 Spyder
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kuvaaja Sami Aaltonen
soittaa rimpautti tele-
foonilla ja tarina alkoi –
tiedätkö, Suomeen on
tuotu uusi Mäkki, siis
McLaren 570 S. Sami oli
aivan ilmiliekeissä ja sitä
sisäistä paloa ei voi mi-
kään sammuttaa, eikä
pidäkään. Siitä taisi tulla
semmoinen 1½ tunnin
lyhyt pikapuhelu, jonka
aikana tehtiin sota-

suunnitelma, tai Sami teki ja
minä pääsääntöisesti kuun-
telin. Monivaiheisen keskus-
telun summaksi tuli, että
Sami jolla tuntui olevan tuo-
reemmat yhteydet Luxury
Collectioniin vei asiaa eteen-
päin ja allekirjoittanut SUAn
hallituksen jäsenenä, taustal-
la jonkinlaisena ns. harmaa-
na eminenssinä. Tehtävänäni

oli antaa Samille tarvittaessa taustatukea ja informoida SUAn hallitusta
asioiden kehittymisestä. Sama toimintasuunnitelma koski myös Murcièla-
gon ja Diablon omistajia, joihin Samilla oli suorat kontaktit. Suunnitelmaan
kuului, että superviisikon kaikki autot ovat yhdessä Linnanpihan keskinur-
mikolla, koska se on edustava paikka ja autot tulevat hyvin esille, nurmikko
tasainen, sekä siihen on helppo ajaa ja poistua matalalla autolla.

Sami ronksautti isomman vaihteen koneeseen ja sitten alkoi tapahtua, no-
peasti hän sai yhteydet ko. henkilöihin ja neuvottelut alkoivat suuntaan jos
toiseenkin. Tällaisessa projektissa on tietyt lainalaisuudet, jotka välillä put-
kahtavat esiin ja muovaavat sen edistymistä. Soittelimme Samin kanssa päi-
vittäin puoleen ja toiseen tilannekartoituksen takia. Sami kävi kuvaamassa
em. autoja Luxuryn tiloissa ja kiihkeästi pitkin kaupunkia. Tilanteet vaihteli-
vat, mutta päämäärä pysyi vakaana. Kunnes kaikki palaset loksahtivat pai-
kalleen ja Sami soitti miltei riemusta reveten homma hallussa ! Viisikon
kaikki autot tulevat ”Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa”-tapahtumaan !

McLaren 570 S Coupè
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VIIMEISET LÄMMÖT

Tapahtumapäivän aamuna,
kuten tässä lehdessä Samin
jutussa mainitaan rekka toi
kolme uutta urheiluautoa
Vanajanlinnaan. Tämä
osaltaan helpotti varsinkin
Samin paineita, joka oli
ottanut vastuun autojen
saannista kantaakseen.
Kun kello lähestyi kolmea-
toista alkoi Samin lämmöt nousta ja kädet hiota. Juttelimme tilanteesta ja
rauhoittelin häntä, kaikki on tehty mitä on voitu, nyt vain odotetaan. Siinä
20 minuuttia yli kolmentoista Lamboja ei näkynyt, ei edes kuulunut, mutta
Samin lämpömittari oli tapissa ja meinasin hakea Vanajanlinnan keittiöstä
jääpaloja ämpärillisen hänen jäähdyttämiseen. Jäitä ei sitten tarvittukaan,
vaan louskuteltiin leukojamme ja hiukan rauhoittelin häntä tyyliin - kyl` se
siitä sitte. Hetken kuluttuja kuului kauan odotetut matalan murisevat äänet

ja kaksi Lamboa ajoivat
tyylikkäästi lipuen Leh-
muskujaa pitkin kohti Va-
najanlinnan, Linnapihaa.
Paikalla ollut väki tungeksi
superviisikon ympärillä
kiihkeänä ja iloisena. Tässä
vaiheessa Samilta lämmöt
laskivat ja nopeasti, mies
rentoutui, sekä onnistumi-
sen mahtavat fiilingit oli
hänestä havaittavissa.

SUURET KIITOKSET - SAMI AALTOSELLE, mahtavasta työstä edellä mainit-
tujen autojen saamiseksi tapahtumaan ! Tässä vaiheessa ymmärrätte vas-
taukseni, kysymyksiin Super Viisikon saamisesta tapahtumaamme.

Suurin osa jäsenistämme on varmaankin lukenut Samin, Bensaa SUAnissa
lehteen kirjoittamia mahtavia juttuja Goodwoodista ja vierailustaan McLare-
nin tehtaalla, sekä McLaren GTR F1 autosta ja nähnyt hänen ottamiaan mai-
nioita kuvia, eri yhteyksissä.

Lamborghini Murcièlago LP 640-4

Lamborghini Diablo VT Roadster
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SE TOINEN KYSYMYS

Mitä upeita autoja ensivuoden näyttelynne kattauksessa ja milloin tapahtu-
ma on? Oli toinen melko yleisesti esitetty kysymys näyttelypäivän loppu-
puolella ja iltajuhlan, sekä sen jatkojen aikana. Toki näyttelymme jälkeisellä
viikolla kysyttiin samaa niin puheluissa, kuin sähköposteissakin. Vaikka
olemmekin jo aloittaneet ensivuoden ”Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa”-
tapahtumamme suunnittelutyöt ja neuvottelut yhteistyökumppaneidemme
kanssa, emme valitettavasti vielä voi kertoa näyttelyn super- ja/tai erikoi-
sautoista sen tarkemmin. Mutta pyrimme saamaan hienoja ja laaja-alaisesti
urheilu- gt- ja klassikkoautoja esille, saattaa sinne taas jotain eksoottisem-
paakin tulla. Tiedotamme em. asioista ja tapahtumasta enemmän kerhon si-
vuilla, ensi vuonna ilmojen jo kunnolla lämmettyä ja auringon noustua
korkealle www.facebook.com/sua.fi

Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa 2017 on
ELOKUUN VIIMEINEN LAUANTAI ! Päivämäärältään 26.8.2017,
TERVETULOA, KOKO PERHEEN VOIMIN !

Teksi : Timo Luotsi
Kuvat : Osmo Raninen

Lamborghini Huracàn LP 610-4 Spyder

Ferrari 488 GTO
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27.8.2016 Suomen Urheiluautoilijat Vanajanlinnassa 2016

SUA VANAJANLINNASSA 2016 –
Fifth Anniversary!

Tapahtuman virallinen suojelija oli
Ralli-Legenda ja autoharrastaja Juha
Kankkunen. Juhan saapuessa seuruei-
neen levisi kerholaisissa, yleisössä ja
autoharrastajissa iloinen keskustelu ja
positiivinen aalto liikkui läpi Vana-
janlinnan.

Niin se vuosi sitten meni ja taas on Kerhon päätapahtuman aika. Elokuun
viimeisenä viikonloppuna. Viides ja sen takia juhlavuosikin kyseessä! Kuten
moni tietää, kerhollamme on ollut takana rankka vuosi. Kevään kaappaus-
yrityksen takia ja kaiken muun oheisasioiden tähän kaappaukseen liittyen,
tämän vuoden tapahtumaan oli tavallista vaikeammat lähtökohdat. Kerhon
kannalta mietteitä taivaalle asetti useat päällekkäiset tapahtumat kuten Fo-
MoCo Day Ahvenistolla, jonne kokoontuivat Mustangit ym.klassikko Fordit,
Alastarolla puolestaan oli Porsche Cup kisa, joka verotti paljon autoja var-

masti Vanajanlinnalta. Kemoral-
lakin oli ilmeisesti joku tapah-
tuma samaan aikaan. Tästä kai-
kesta huolimatta SUA ja Vanaja-
nalinna saivat järjestettyä jäl-
leen onnistuneen mediaakin
kiinnostaneen tapahtuman. Alle-
kirjoittaneella oli kädet täynnä
töitä ja siksi harrasteparkki jäi
suurelta osin kuvaamatta ja ihan
kaikkia paikalla olleita autoja en
edes tiedä, joten pahottelut siitä.

SUA Vanajanlinnassa 2016

Luxury Collection saapuu.

Emme ole valinneet huonoja värejä!
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Mutta mitä näyttelyyn tulee;
joskus asioilla on tapana järjes-
tyä, kuten arvata saattaa.

SATTUMIEN SUMMIA

Eräs keskiviikko elokuun alussa.
Soitin pari puhelua juuri Suo-
meen tulleen McLaren 570S:n
takia, joka on myynnissä Luxury

Collectionilla. Ja näiden puheluiden jälkeen löysin itseni saman päivän iltana
Helsingin ytimen tuntumasta ; Hernesaarenrannasta. Sinne oli kuulemma
määrä ilmestyä ”illan” aikana tämä uusi juuri tuotantoon tullut McLaren, jo-
ka muuten sai Motor Trendin testissä ”parhaan kuljettajan auton palkinnon
2016” hiljattain. No siellä minä odotin ja odotin ja odotin. Kävin tarkistamas-
sa pari paikkaa varmuuden vuoksi kunnes kello 19.24 tuo oranssi McLaren
ilmestyi taustapeiliin. Hetki ihmettelyä ja auto parkkiin ja sitten kuvaamaan.
Kuinka ollakaan kuvaamisen keskellä huomasin sivusilmällä matalan vih-
reän auton lähestyvän tätä uuden Löyly-Ravintolan edustaa. Ja mikäs muu-
kaan se oli kuin kesäisessä Elokuun illassa vihreä Lamborghini Murcíelago
LP640-4. Auto, joka oli noin viikkoa aikaisemmin pongattu Stadin keskustas-
sa. Nämä kaksi autoa sitten poistuivat peräkkäin Stadin vilskeeseen....

ONNISTUISIKOHAN....

….tämän illan jälkeen tottakai Facebook kuohui, oikeastaan kaikki olivat ai-
kalailla innoissaan näistä autoista. Suomessa tällaisia. Loistavaa! Murcíelago
yhdessä McLarenin kanssa oli aika kova juttu. Sulattelin mietteitäni muuta-
man päivän ja soitin sitten Timpalle näitä ajatuksiani. Yksi johti toiseen ja

kolmas kolmanteen. Ja niin se sit-
ten onnistui. Saimme kuin saim-
mekin Vanajanlinnalle Setin,
millaista ei oikeastaan olisi voinut
kuukautta aikaisemmin edes ää-
neen sanoa. Kaikki varmistui
ajoissa, onneksi ja saimme mark-
kinoitua tapahtumaa Facebookissa
ja netti palstoilla.

2016 McLaren 570S ja Vanajanlinna.

Luxury Collection by Auto-Outlet.
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Luxury Collection By Auto - Outlet toi pai-
kalle kolme yrityksen myynnissä olevaa ;
tämän hetken kuuminta Superautoa.
McLaren 570S:n, Lamborghini Huracán
Spider:n sekä Ferrarin uusimman 488
GTB:n. Lisäksi paikalle saatiin myös yksi
Suomen tunnetuimmista Lamborghineista ;
1999 vuoden Diablo VT Roadster. Kermana
kakun päälle paikalle saapui yhdessä Diab-
lon kanssa myös juuri tuo Stadissa pongaa-
mani häkellyttävän värinen Lamborghini
Murcélago LP640-4. Joten kattaus oli koh-
dallaan elokuun viimeisellä viikonlopulla

Vanajanlinnalla!

LAUANTAI AAMU

Ajoissa paikalle. Niin se näissä autos-
pottaus-jutuissa menee kuulkaas. Läh-
din kotoa ajoissa, reilusti ennen kello
7:ää ajelemaan kohti Vanajanlinnaa,
jonne saavuin sitten ajoissa kello 8
nurkilla. Paikalla oli tottakai Hottolan
Jani, joka oli silminnähden innoissaan

ja jännittynyt tulevasta päivästä. Kello läheni yhdeksää ja sitten se ilmestyi
näkyviin. Autolinkin rekka, jossa olisi nämä 3 tuliterää Superautoa. Autore-
kan kuljettaja apumiehi-
neen hoiti autot ammat-
titaidolla parkkiin ja alle-
kirjoittanut otti samalla
”muutaman” kuvan näistä
historiallisista hetkistä.
Luxury Collectionin hen-
kilökunta saapui paikalle
puoli kymmenen jälkeen ja
neuvottelimme sitten au-

Super nätti väriltään tämä yksilö,
Lamborghini Murcíelago LP640-4.

Historiaa Vanajanlinnan etupihalla, Diablo sekä
Murcíelago.

Perheen pienimmillekin riitti nähtävää.
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tojen ständin yhteistuumin ja he
ajoivat autot sitten linnan etupi-
halle parkkiin. Narut autojen ym-
pärille ja homma valmis. Tässä
kohtaa paikalle oli jo saapunut
useita urheiluautoja eri vuosilta ja
tunnelma sen kun parani! Etenkin
kun Vanajanlinnan pihalle saatiin
nyt ensimmäistä kertaa Formu-
loita! Metropolia Motorsport toi
paikalle kaksi sähkö formula autoa
kuljettajineen. Tästä pitää allekirjoittaneen ottaa selvää myöhemmin, mitä
nämä autot oikein olivat.

TUNNELMA TIIVISTYY...

Kello läheni jo näyttelyn virallista au-
keamisaikaa ja paikalla oli jo runsaasti
autoja. Lotuksia oli ilahduttavan paljon
paikalla. Esprittejä mallin alkuvuosilta
turbo koneisiin yksilöihin sekä kaksi
kappaletta V8 Turboja, joilla ajettiin
muuten 1996 BPR GT sarjaakin aikoi-
naan.
Myös Elite ja Europa nähtiin paikalla
kuten erittäin Race henkinen Elise

S2:nen, johon allekirjoittanut tuntee syvää kunnioitusta. Myös S1 Elise oli
paikalla, joten Lotuksien suhteen asiat olivat erittäin hienosti. Etenkin kun
Exelkin löytyi harraste parkista!
Englantilaisista autoista puheen
ollen paikalla nähtiin myös
TVR:iä kolmekin eri näköisin
kappalein sekä MG:tä ja E-type-
kin oli parkissa kuten myös hä-
kellyttävän kaunis helmiäs-
valkoinen Aston Martin DB9 Vo-
lante. Jaguar XJS V12 Convertible
ei myöskään ole niitä liikaa näh-

Timeless desing.

Ford GT40 Replica - takana GULF Sprintti Alfa.

Ghibli II Maserati, koska olet viimeeksi
nähnyt liikenteessä?
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tyjä versioita tuosta autosta, sellainenkin
löytyi iltapäivän tunteina harrastepar-
kista. Kuitenkin shown taisi varastaa
Englantilaisten autojen kohdalla PK-seu-
dulla majaansa pitävä hieno Ford GT40
replica, jossa oli tottakai legendaariset
GULF:n värit. Auto tekee hienosti kunni-
aa John Wyerin ajattamille Mirage
GT40:sille 60-luvun lopulta, jolloin GT40
kruunattiin kaksi kertaa Le Mansin voit-

tajaksi vuosina 1968 ja 1969. GT40 replika sai ansaitusti huomiota. Jos joku
ihmetelee, miksei hommata aitoja niin asiaa valaisee varmasti tämä pieni
tieto, että aidon suhteen saa ihan oikeasti olla täppiä. Hiljattain myyty 1966
vuoden alkuperäienn katuversio GT40
MKI maksoi uudelle omistajalleen yli 3
miljoonaa Euroa muistaakseni.....
Amerikasta tulee tunnetusti isoja ka-
seja. Niin tälläkin kertaa, jos ei isoloh-
koja niin kireitä kaseja. Mustangit
olivat omassa tapahtumassaan Ahve-
niston radalla, mutta silti saimme Va-
najanlinnalle harrasteparkkiin super-
harvinaisen yksilön. Käsittääkseni
2012 vuoden paikkeilla esitelty 302
BOSS. Näitä ei vissiin Suomessa ole kuin pari kappaletta, ovat vieläpä käsit-
tääkseni saman värisiäkin. Vapaasti hengittävä pikkulohko kasi kiertää kor-
kealle ja omistajansa mukaan autossa on sitä vanhan ajan tunnelmaa, kun
taannoin juttelin erään henkilön kanssa, joka tälläisen omistaa. Paikalle tuli
myös tapahtumissa ja Stadin Cruisingeissakin kansaa ilahduttanut GT kisois-

sa maailmalla paljon mainetta ja
kunniaakin menneinä vuosina saa-
nut Dodge Viper GTS, tottakai sini-
senä ja valkoilla race raidoilla. De
Lorean nähtiin myös paikalla. Myös
race henkinen 63-67 vuosien Cor-
vette sekä C6 Z06 olivat harraste-
parkissa, Z06 tottakai keltaisena.
Sellaisena kun allekirjoittanut tuon

Iloa päivään by Fiat Ritmo Convertible!

Race henkinen 996 Porsche saapui ajoissa
paikalle.

Lotus Esprit S1, aina kaunis!
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auton haluaisi talliinsa. Keltaista vä-
riä yllään edusti paikalla myös 1996
vuoden Pontiac GTO, joita ei ihan lii-
kaa tässä maassa aja vastaan.

Saksaosasto oli Porsche kadosta huo-
limatta kohdallaan. 911:siä oli muu-
tamia kuten myös erittäin nätti
oikean puoleisella ohjauksella ollut
356nen.

Italia osastoa tulikin tuossa jo mai-
nittua. Paikalla nähtiin loppuen-
lopuksi ihan hyvä kattaus
tätäkin osastoa. Maseratin ko-
neella olevia Citroen SM:iä oli
paikalla jälleen kerran monta
yksilöä. Kiitos siitä! Myös kaksi
hienoa Sprint Junior Alfaa olivat
linnan etupihalla parkissa ansai-
tusti. Näistä toinen oli GULF:n
väreissä. Näissä autoissa on jo-
tain todella kaunista. Aina. Fer-
rareita oli paikalla muutama,
edellä jo mainittiinkin Luxury
Collectionin 488 GTB, joka on
muuten ensimmäinen keskimoottorinen turbo Ferarri sitten menneiden hy-

vine vuosien. Paikalla oli myös hel-
miäsvalkoinen 360 Modena Spider
sekä sen vieressä grafiitin harmaa
F430 Spider. Kiva nähdä eri värisiä
Ferrareita.! Niin ja iloisin auto meinasi
unohtua, violetti Fiat Ritmo, avona tuli
heti aamun tunteina paikalle. Tuo jos
mikä saa ihmiset hyvälle tuulelle. Us-
kokaa pois.!

Lotus rivistöä...

Tämä Elise on pakko mainita, Super Race Attitude!

302 BOSS...tälläsen tahtoo varmasti aika
moni muukin kuin allekirjoittanut
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SUAN VIIKATE LÄHESTYY VAI LÄHES-
TYYKÖ ?

Tottakai olimme infoneet näyttelyvierai-
lemme kahdesta autosta, jotka tulisivat il-
tapäivästä paikalle. Tarkemmin sanottuna
noin kello 13. Kello lähestyi 13:sta, ja se oli
jo yli, ja kohta puoli kaksi. Eikä Lamboja
näy. Muutama kerholainen alkoi jo kovasti

kuittai-
lemaan asiasta ja tunsin näyttelyvieraiden
paineen sekä SUAn viikatteen niskassani
oikeastaan ihan riittävällä tavalla.....
Lopulta vähän yli kello 14 matala, vihreä,
musiikaalinen Lamborghini ajoi hiljakseen
lehmuskujaa pitkin kohti Vanajanlinnan
etupihaa. Sen takana seurasi sininen, ma-
tala auto. Nämä olivat tottakai näyttelyn
päätähdet Luxury Collectionin kaluston
ohella. 2007 vuoden Lamborghini Murcié-
lago LP640-4 sekä 1999 vuoden Lamborg-

hini Diablo VT Roadster. Ikävä kyllä osa näyttelyvieraista joutui
aikataulullista syistä lähtemään ennen
autojen saapumista, mutta ne jotka
pystyivät jäämään ; todistivat historiaa
Vanajanalinnalla. 570S, 488GTB, Hu-
racán Spider, Murcélago sekä Diablo
olivat rivissä etupihalla. Allekirjoitta-
neeseen kohdistunut SUAn viikate oli
hinattu pois autojen ilmestyttyä näky-
viin ja päivä oli pelastunut. Sananen
vielä näistä Lamborghineista. The
Diablo. Varmasti yksi Suomen tunne-
tuimmista autoista pitää majaansa
osaavissa käsissä tänäänkin. Vuosimallia 1999 oleva VT Roadster pitää sisäl-
lään hienon historian ja sillä ajetaan kesäisin säännöllisen sopivasti. The
Murcíelago. Hiljattain kesällä 2016 Suomeen saapunut auto tuli Herralle, jo-
ka tietää tasan mitä hän on hankinut. Vuosimalliltaan auto on 2007 höystet-

C6 Z06 - no other words needed.

The Viper GTS!

GTO se on tämäkin!
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tynä lukuisilla tehtaan optiopaketeil-
la, mm.alkuperäisellä tehtaan sport
putkistolla. Väriltään erittäin harvi-
nainen yksilö. Oli suuri kunnia nähdä
nämä kaksi autoa Vanajanlinnalla.
Suuri Kiitos autojen omistajille paikal-
le tulosta!

TUOMARISTO TUTKII

Näyttelyn tuomaristoon tänä
vuonna kuuluivat Rallin
Maailmanmestari Juha Kank-
kunen, Pekka Vihma (Vana-
janlinna), Antti Wihanto
(Classic Sportscar Concourse
d` Elegance) ja Timo Luotsi
(SUA). Esillä olleiden autojen
korkea taso, sekä autokannan
laaja-alaisuus laittoi taas
kerran tuomariston koville ja
palkittavista autoista ja nii-
den yksityiskohdista puhuttiin paljon. Tuomaristo joutui palkintopäätöksiä
tehdessään havaitsemaan, että pari vakavasti palkintoehdolla ollutta upeaa
autoa oli jo poistunut paikalla. Harmi sillä tuomaristo ei voinut tarkistaa
poistuneiden autojen yksityiskohtia, palkitsemispäätöksen tueksi.

PALKINNOT

Palkintoina oli viimevuotiseen tapaan SUAn vaakunoita Ensimmäisten pal-
kintojen valumateriaali on Raha, kyllä vain sillä palkinnot ovat valettu eri-
maiden väärennetyistä kolikoista, jotka Tulli ja/tai Poliisi on takavarikoinut.
Toisten ja kolmansien palkintojen valumateriaali oli, hiukan erilainen alu-
miiniseos, jotka toisistaan erotettiin erilaisella pintakäsittelyllä. Lisäksi
Presco Oy jakoi kaikille palkituille Presta ja Ma-Fra korkealuokkaisia auton-

Aina pystäyttävän elegantti 356nen!

Palkintojen jako...
(Kuva: Osmo Raninen)
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hoitotuote-paketteja. Hotelli Vana-
janlinna, majoituslahjakortti.

PALKITUT AUTOT

Urheiluautot :
1. Jaguar E Type - 76. 2. Austin
Healey 3000 Mk III - 64. 3. Lotus
Esprit Turbo - 87.

Gt- autot :
1. Citroèn SM -72. 2. Mercedes Benz 280 SE Coupè (W111). 3. Ford Mus-
tang FB Shelby Tribute - 65.

Klassikkoautot :
1. Chevrolet Nation -28. 2. Simca Ve-
dette Beaulieu - 58. 3. Chevrolet Sport
Coupè - 34.

Vanajanlinnan Valinta : Simca Ve-
dette Beaulieu - 58.

SUAkelin Hieno Auto : Citroèn SM
-72.

Lisäksi Suomen Urheiluautoilijat, SUA jakoi erikoispalkinnot :
Juha Kankkunen, näyttelyn suojelijan muistopalkinto.
Hotelli Vanajanlinna, upeasta yhteistyöstä.

ONNISTUNUT TAPAHTUMA!

Kuten jo alussa kerroin kerhon menneestä vuodesta, voi tätä Vanajanlinalla
järjestyksessään viidettä järjestettyä tapahtumaa pitää onnistuneena. Sää
suosi tuulta lukuun ottamatta urheiluautoista pitävää kansaa ja tunnelma oli
hieno koko lauantain. Näyttely vieraita oli 11 jälkeen paikalla paljon, autoja
kävi tasaisena virtana ja seassa oli kuulemma super harvinaisuuksia, jotka
allekirjoittanut taisi missata ikävä kyllä.

F340 ja 360 Modena, molemmat avoina.

Nätti Volkkari. Näitä ei liikaa ole!



SUA KARTING MESTARUUSKISAT
14.11.2016 ! ! !

Perinteiset kerhon mestaruuskisat kurvail laan ja Mestari selviää !

VM KARTING CENTER, Myllykyläntie 3, 01 760 Vantaa

Kerho maksaa lahjoitusvaroista varsinaisen kilpailun.

Osall istujat maksavat itse aika-ajot 20 € / hlö.

VM Kartin Clubin jäsenet maksavat aika-ajot 1 5 € / hlö.

Tule mukaan kisaamaan tai seuraamaan kisatapahtumia.

Saavu paikalle hyvissä ajoin viimeistään klo 1 7.30 ! ! !

Aika-ajot starttaavat klo 1 8.00, paikal l ista aikaa.

Kisan jälkeen kuulemme perinteiset tai uudet merisel itykset . . .

Perinteisesti kaikki tapahtumamme ovat avec

SITOVAT ILMOTTAUTUMISET, jani.hottola@gmail .com

Tervetuloa

SUAn hallitus
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SUA KIITTÄÄ:

Luxury Collection By Auto - Outlet ; Te teitte tapahtumasta ikimuistosen,
KIITOS!
Metropolia Motorsport ; Varmasti perheen pienemmätkin innostuivat Tei-
dän autoista!
Harrasteparkkiin tulleet ; Kiitos!
Yhteistyökumppanit ; Suuri kiitos Tästä Tapahtumasta!
Nähdään taas Vanananlinnalla 2017!
Ensi vuonna jatketaan elokuun viimeisenä Lauantaina! Nähdään Silloin! Li-
sää kuvia Vanajanlinnalta löytyy osotteesta:
http://samiaal.kuvat.fi/kuvat/AUTOTAPAHTUMAT+2007-2016/2016+Auto-
tapahtumat/SUA+Vanajanlinna+2016/

Diablon sekä Murcíelagon historiat löytyvät kiinnostuneille osoitteesta:
http://samiaal.kuvat.fi/kuvat/LAMBORGHINI+/

Teksti
Sami Aaltonen
Kuvat Sami Aaltonen
http://samiaal.kuvat.fi/

Citroen SM rivistö

Näyttelyssä mukana Metropolia Motorsport,
Presco ja e-DriveRetro
(Kuvat Osmo Raninen)
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FORD GT / GT40 HISTORIA 1964-
1969

”” Timeless desing, just like E-Type Jaguar or
McLaren F1”” Adrian Hamilton ; Duncan
Hamilton Co (RofGo) -

Ferrari oli voittamaton 60-luvun alun
Le Manseissa, jotka se voitti kolmoisvoi-
tolla yhtä lukuun ottamatta (1960) vuo-
sina 1960-1965. Henry Ford II oli
katsellut sivusta tätä hommaa riittävän
kauan ja päätti jo 60-luvun alussa pistää
Ferrarin poppoolle lusikat suuhun. Siitä
alkoi uusi aikakausi Le Mansin historias-
sa, jollaista emme tule näkemään enää
koskaan.

Ford GT40 muutti kestävyysurheiluauto
kilpailuja ehkä enemmän kuin moni ym-
märtääkään. Ilman GT40:stä ; olisimme-
ko nähneet maailmaa ravistuttaneet
Porschen ”uskallatko vai etkö uskalla”
917:koja vai emme? Vai olisiko joka ta-
pauksessa GT – ja prototyyppien väliset
mittelöt käyty suurin piirtein saman nä-
köisillä autoilla kenties 10v myöhem-
min? Ford GT40:stä tuli lopullisesti
legenda 1968-1969 Le Mansin voittojen
jälkeen. Mutta miten siihen päästiin, sii-
tä seuraavassa.

GT40 JA LE MANS

Helpoin ja loogisin suunnitelma oli totta

kai käydä Enzo Ferrarin juttusilla, tarjo-
ta sopivasti täppiä ja ostaa Ferrari osaksi
Fordia ja avot ; Fordi voittaisi Le Mansin
Ferrarin autoilla. Joissa siis olisi Fordin
merkki Mustan Orin sijasta. Kuten arva-
ta saattaa ; Enzo ei ihan tälle asialle läm-
mennyt. Neuvottelut menivät niin
satusti metsään ja Herra Ford joutui pa-
laamaan Amerikkaan tyhjin käsi

Ei sitten. Tehdään asiat toisinpäin. Hän
päätti siltä istumalta rakentaa oman au-
ton, jossa olisi oman yhtiön logo. Joka
tulisi syöttämään Ferrarille spagettia Le
Mansin maaliviivan jälkeen.... Herra
Ford käynnisti itse henkilökohtaisesti
GT Projektin, jonka johtotehtävään hän
valitsi Roy Lunnin. Hetken emmittyään
Roy lähti Englantiin joka tunnettiin jo
silloin (yllättäen) moottori friikkien pa-
ratiisina. Sattumalta Herra Lunnin suku-
laismies ; eräs John Cooper asui myös
Englannissa ja jostain syystä herrat sit-
ten päätyivät keskustelemaan Henry
Fordin toimeksi annosta.

FORD Gt40 (OSA 1)

Members Meetingissä nähtiin tämä super
harvinainen GT/111 Roadster.
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Jonkin aikaa siinä mietteitä vaihdettiin
ja John Cooper ohjasi Roy:n juttelemaan
aiheesta Lola:n Eric Broadley:n puoleen.
Hän kun oli sattumalta jo tehnyt sopivan
tuntuisen auton, jonka tekniikkakin oli
vahingossa Fordin pikkulohko Veekasil-
la ; Lola MK6 GT. Tapaaminen Broadleyn
kanssa oli hyvin kannustava ja siltä istu-
malta Lola Cars:n naapuriin Sloughiin
päätettiin perustaa Fordin oma ”advan-
tage vehicles” (FAV) yritys vuonna 1963.
Uuden firman johtoon palkattiin eräs

John Wyer niminen herra. Hänen joh-
dollaan CV:hen päätyivät merkinnät ur-
heiluautojen MM sarjan voitosta vuo-
delta 1959 sekä saman vuoden Le Mansin
kaksoisvoitto Aston Martinilla. Asiaa ei
yhtään huonontanut Carrol Shelbyn ni-
mi voittoauton nimilistassa.....

PÄÄTÖKSIÄ JA RADALLE

Kun päätökset oli tehty, alkoi tuotanto
välittömästi. Lolan Broadley yhdessä Len
Baileyn kanssa suunnittelivat MK6 Lolan
suuntaviivojen mukaisen erittäin vah-
van levyteräsrakenteisen puolimono-
kokkirungon, johon kiinnitettiin pro-
jekti insinööri Baileyn suunnittelemat
erillisjousitetut akselistot. Sinänsä oli
hassua, ettei Broadleyn jo valmiiksi
suunniteltu täysalumiininen monokki-
runko kelvannut Fordille. Syynä olivat
aikeet tehdä autosta katuautokin kilpa-
auton ohella, joka silti kyllä kummastut-
taa ratkaisuna.
Lasikuidusta tehtiin etu- ja takakatteet,

jotka toivat autolle hyvin sutjakan muo-
don. Ensimmäinen auto oli valmiina hel-
mikuussa 1964 ; Le Mansin testi päivään
oli aikaa vain reilu 2 kuukautta, itse kil-
pailuunkin vain neljä. Testipäivän koit-

taessa jo ensimmäiset kierrokset osoit-
tivat uutuuden olevan käsittämättömän
nopea. Phill Hill ajoi luukku tiskissä Mul-
sanen suoran päähän ensimmäisenä ih-
misenä yli 300kmh tuntinopeudella.
Lehdistö niin sanotusti sekosi ja kaikki
suitsuttivat uutta Le Mansin valtiasta.
Ferrarilla oli vähän hiljasta, mutta lusi-
koita ei heitetty pois....
Huolimatta auton hurjasta nopeudesta ;

Fordin leirissä oltiin kuitenkin hyvin
huolestuneita. Tuulitunnelissa kaikki oli
näyttänyt hyvältä, mutta tositilanteessa
auton aerodynamiikka oli aivan sekaisin
etenkin kun lähestyttiin 300kmh luke-
mia autosta tuli erittäin epävakaa. Asiaa
ei yhtään auttanut ilmavirtojen suunnis-
ta johtuvat lämpöongelmat. Ja kun tähän
vielä lisättiin Italialaista alkuperää oleva
Colotin perän luotettavuusongelmat; oli-
vat mielet matalina huolimatta auton
suuresta potentiaalista. Vuoden 1964 Le
Mans päättyi totta kai Ferrarin kolmois-
voittoon. Henry Fordin oli pakko niellä
faktat ja Fordin väen oli mietittävä mitä
seuraavaksi.

HERRA NIMELTÄ JOHN WYER

Ja sitähän sitten mietittiin. Fordilla kui-
tenkin huomattiin iloita GT-luokan voit-
toon ajaneesta Shelby Daytona Coupesta,

GT/111 Roadsterilla ajettiin muuten ihan
tosissaan!
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jonka taustalla oli jälleen kerran eräs
Carrol Shelby. 1+1=2 tuumasi herra Lunn
ja palaset alkoivat pikkuhiljaa loksahdel-
la kohdilleen. Sopimus tehtiin Shelbyn
kanssa ja projekti sai uutta virtaa. Useita
Englannissa jo valmiina olleita autoja lä-
hetettiin Atlantin toiseen päähän Cali-
forniaan asti Shelby American:ille vii-
lattaviksi. Ensimmäiseksi surullisen kuu-
luisa Colotin perä sai lentää ovesta pi-
halle ja tilalle pultattiin vahvempi ZF:n
duunaama vaihdelaatikko härpättimi-
neen. Myös classiset pinnavanteet saivat
mennä ja tilalle tuli race-asennetta huo-
kuvat leveät Halibranin magnesium van-
teet. Myös auton koko etupää muo-
toiltiin uudelleen, jotta autoon saatiin
parempi tasapaino aerodynamiikkaa
ajatellen ja samalla korjattiin myös läm-
pöongelmatkin.
1965 Urheiluautojen MM sarjan avaus-

kisa oli 2000km Daytonan kisa, johon
Shelby American osallistui uusimmillaan
GT40 MKI:llään ja mukaan ympättiin
vielä pari Daytona Coupea varmista-
maan asetelmia. Tulos oli se mitä odo-
tettiinkin. Rataennätykset menivät
uusiksi kun maaliin tultiin järjestyksessä
GT40, Daytona, GT40, Daytona. Italialai-
set olivat tästä hyvin tietoisia ja lusikoi-
ta alkoi tippua hiljalleen suusta.....

MKI – JA MKII....

Kaikki näytti siis nyt erinomaiselta aja-
tellen 1965 vuoden Le Mansia, jonne
Ford lähetti neljä nopeaksi todettua
GT40stä sekä viisi Daytona Coupea. Kui-
tenkin viime senteillä Fordilla ahneus
otti vallan kunnian himosta johtuen ja
mukana ympättiin vielä kaksi Shelby
Americanin uusinta kehitysversiota

GT40:stä eli MKII:sta. Vielä täysin kehi-
tysvaiheessa olevat autot häkellyttävi-
neen 7 litraisineen isolohko kaseineen ja
4 lovisineen manuaali vaihdelaatikkoi-
neen olivat varmasti nopeita, olihan
200mph mennyt rikki American testeis-
sä kirkkaasti, mutta yksin se ei riitä 24
tunnin voittoon tietenkään. Fordilla ol-
tiin kuitenkin optimistisia.
Alku hyvin loppu ei. Aika-ajoissa tehtiin

historiaa ajamalla 9 sekunnin pohjat
edellisen vuoden paaluaikaan. Mutta itse
kilpailu olikin sitten ihan toinen juttu.
Kaikki Fordit tippuivat kisasta yksi toi-
sensa jälkeen ja ikään kuin rehvastellen ;
eräs Ferrari korjasi potin taas kerran ot-

tamalla vieläpä kolmoisvoiton. Fordilla
oltiin mykistyneitä, mutta myös tietoisia
siitä, että uusilla Nascar pohjaisilla
427cid (7L) moottoreilla MKII:set olivat
olleet häkellyttävän nopeita. Jahka nyt
vaan saataisiin etenkin tuo vaihdelaatik-
ko puoli kestämään, niin saataisiin Fer-
rarin lusikat kieroiksi......
Iso lohko kasi, 7 litraa oli totta kai voi-

maltaan käsittämätöntä luokkaa, teho-
painosuhde olisi parempi kuin aiem-
massa 4,7 litraisessa kasissa mutta moot-

GT/111 - alkuperäisen kaltaiseksi rakennettu
sisusta.



24

tori toi kuitenkin auton painoon rutkasti
lisäkiloja, joka toi myös sitä kautta jarru-
murheita lisääntyneen painon takia. Se
taas tarkoitti sitä, että tiimien piti nyt
vaihtaa jarrupalat tiheämmällä tahdilla
ja myös jarrulevyt kuluivat enemmän
kuin MKI:ssä, joka tarkoitti varikolla li-
sää ajan käyttöä ja niiden vaihtaminen
piti kuitenkin tapahtua nopeasti. Autolla
ei kuitenkaan voitettu kuin yksi kisa
vuonna 1965. 7 litraisen kasin tuoma
raaka vääntö oli myös liikaa vaihdelaati-
koille, jotka jättivät autot Le Mansissa
radan varteen. Vaikka voimaa saatiin li-
sää, oli kehitysaskel pikemminkin taak-
sepäin lisääntyneen painon ja muiden
murheiden takia, sillä 4,7 litrainen pik-
kulohko kasi ei kärsinyt kuitenkaan te-
hon puutteesta ja MKI oli kevyempi
myös auton tekniikalle.

1966 LE MANS JA FORD GT40 MKII

Tuon vuoden Le Mansiin Fordi ei jättä-
nyt enää mitään sattuman varaan.
MKII:sia näillä isoilla 7 litrasilla kaseilla
lähetettiin paikalle huimat kahdeksan
kappaletta. Näiden lisäksi vielä viisi
MKI:stä 4,7 litraisilla (289cid) mootto-
reilla. Tiimejä oli kolme kappaletta.
Shelby American, Holman & Moody sekä
Alan Mann Racing. Ferrari oli totta kai

seurannut tarkasti mitä Ameri-
kan pojat puuhaavat ja lähetti-
vät Le Mansiin myös viimisen
päälle viilatut uudet härpätti-
mensä ; 330 P3, ja 365 P2 protot
sekä kolme urheiluautoa sekä
yhden GT-luokan auton.

Kuten arvata saattaa; isot möh-
kö moottoriset Fordit söivät
Ferrarit aamupalaksi. Viimein-

kin Ferrari joutui keskeyt- tämään
moottorin petettyä kisan puolen välin
jälkeen. Silti kisa ei ollut läpihuuto juttu.
13 Fordia lähti kisaan ja yhden jälkeen
aamupäivällä tilanne oli se, että jäljellä
oli enää 3 MKII GT40stä. Ne tosin olivat
sijoilla yksi kaksi ja kolme! Maaliin autot
ajoivat lopulta täysin ylivoimaisessa joh-
dossa lähes rinnakkain. Henry Ford ha-
lusi nähdä autojensa ylittävän maali-
viivan muodostelmassa, joten Ken Miles
oli lopulta kilpailun hiljainen sankari
lahjoittaessaan kilpailun voiton Bruce
McLren/Chis Amonin autokunnalle Hen-
ry Fordin käskyn saattelemana. Fordin
panostus ei totisesti ollut turhaa vuoden
1966 aikana. MKII:sen tekniikka murheet
saatiin kuriin ja tiimit suoriutuivat li-
sääntyneistä jarrupalojen- ja levyjen
vaihdoista kunnialla. Seitsemän litraiset
MKII:set olivat voittaneet kauden avauk-
sessa Daytonassa, Sebringissä kuin Le
Mansissakin, kolmoisvoittoina. Proto-
tyyppien merkkimestaruus oli sillä sel-
vä. Autoilla ei siis enää ajettu metri-
äkään kilpaa Le Mansin jälkeen.

J-CAR - MKIV

Voittoisan 1966 vuoden jälkeen Fordilla
oltiin tyytyväisiä. Ferrarin lusikat olivat

Katsokaapa vähän tarkemmin... . Kuva on GT/111
Roadsterista
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totaalisen ruosteessa ja GT40 MKII:set
olivat niittäneet mammonaa urakalla.
Kaikessa hiljaisuudessa Ford kuitenkin
varautui kilpailun koventumiseen kehit-
tämällä GT40:sestä uuden ; IV Version,
joka tunnetaan myös nimellä ”J-Car”.
Suunnittelun lähtökohtana oli keveys.
Siinä missä MKII kärsi liiallisesta painos-
ta, MKIV korjasi nämä puutteet.

Auton rakenne perustui ilmailuteknii-
kan uusimpiin aluevaltauksiin. Auton
perustan loi alumiinihunajakennoraken-
ne, joka piti huolen rungon keveydestä
painaen nyt vain noin 80 kiloa kun
MKII:sen runko painoi 165kg. Totta kai
auton aerodynamiikkaa oli fiksattu. Pi-
dempi takapää, pitkineen aerodynaami-
sine muotoineen sekä uudelleen muo-
toiltu keula toivat pitoa ja nopeutta.
Näytti siltä, että 350kmh menisi rikki Le
Mansin Mulsanen suoralla.... Fordilla
eleltiin jalat pöydällä kun yllättäen Fer-
rari vei Fordien sorruttua tekniikka
murheisiin kolmoisvoiton kauden avaus-
kisassa uudella prototyypillään ; 330
P4:sella. Tämä saikin sitten Fordin pistä-
mään tumppuihin vauhtia uuden IV
GT40:sen kehitystyöhön.

Myös John Wyer oli mukana kuvioissa.
GULF sponsoroi J.W.A:ta, (John Wyer Au-
tomotive), jonka Mirage M1 Protyypit
perustuivat suoraan GT40:seen pienoin
muutoksin. Näitä rakennettiin 1967
vuonna 3 kappaletta.

Ford lähetti Le Mansiin 4 uutta MK IV
Protoa, joiden lisäksi laitettiin matkaan
vielä edellisen vuoden voittoautoista
jatkokehiteltyjä MKII B GT40siä. Myös
kolme 4,7 litraista GT40:stä sekä John

Myerin Mirage Fordeja 5,8 litraisilla
moottoreilla tuli myös mukaan kaksi
kappaletta. Ferrari asetti vastaan luon-
nollisesti Daytonassa loistaneen P4 Pro-
tonsa sekä pari muuta autoa. Fordi oli
luonnollisesti nopea, mutta yllättävä
”katon taipumis” ongelma riivasi koko
kisan ajan IV GT40siä. Asiaa korjattiin il-
mateipillä ja kisassa sitten nähtiin jokai-
sella varikkostopilla erikseen paikalle
haalittujen mekaanikkojen korjaukset
tuulilasien pitämiseksi autoissa kiinni
350kmh nopeuksissa. Tämäkään ei lo-
pulta Fordin juhlia häirinnyt kun A.J. Fo-
yt ajoi punaisen GT40 IV:sä maalin yli
voittajana murskaten saman tien kaikki
edellisvuosien ennätykset ajaen 24 tun-
nin aikana lähes 5200km matkan yli
220mph keskituntinopeudella.! Ferra-
rin lusikat olivat jo loppuneet laatikoista
ajat sitten ennen maaliviivaa....

JA TARINA JATKUU....

FIA:n ilmoitettua kieltävänsä kesyt Seit-
semän litraiset hirviö laitteet tulevina
vuosina aiheutti Fordin vetäytymisen
tehdastiiminä kisoista pois. Ford Advan-
tage Vehichles myytiin John Wyerille,
joka jatkoi GT40:sten parissa 1968 Le
Mansissa. FIA siis rajasi moottorin tila-
vuuden 5 litraan ja näin ollen hurjat Iso-

Toinen super harvinaisuus tapahumassa, Ex
Alan Mann Racingin AM-GT2
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lohko GT40set saivat siirtyä eläkkeelle.
John Wyer sitä vastoin jatkoi autojen
kehitystä, koska hän oli alunperinkin ol-
lut sitä mieltä, että juuri pikkulohko
versiota olisi pitänyt kehittää eikä siir-
tyä isolohko versioon ollenkaan. Moot-
toriksi tuli 302:nen eli nippa 5 litraa ja
samalla saatiin Fordilta kisapalikoita
moottorin puolelle. Autojen nimeksi
vaihtui Mirage Ford, vaikka se perustui-
kin täysin GT40 MKI versioon. Auto sai
läpikohtaisen pienten muutoksien sar-
jan, moottoria, ilmanottoa, vaihdelaatik-
koa, sisustaa, ulkomuotoja fiksailtiin
sieltä täältä paremmiksi ja kilpailukykyi-
semmiksi. Kukaan olisi ehkä uskonut,
mutta kävi kuin kävikin niin, että John
Myerin johtama GULF liittouma otti voi-
ton 1968 kisassa. Ferrarit jäivät kauas
kärjestä 250GT:llään ja Porsche sai tyy-
tyä kakkostilaan.

LEGENDA SYNTYY LOPULLISESTI

Vuodeksi 1969 FIA:n säännöt saivat
Porschella tutinaa punttiin. Jotain oli
tehtävä. Fordin valtakausi saisi päättyä
mikäli se Ferry Porschesta olisi kiinni.
Siihen aikaan vielä aika pieni valmistaja
pisti kaiken osaamisensa peliin ja raken-
si kaikessa hiljaisuudessa täysin poik-
keavan näköisen prototyypin, joka
kuitenkin perustui vanhempaan 908 tek-
nisesti, muttei moottoriltaan. Nimeksi
tuli Porsche 917. Se olikin sitten siinä.
Tuumi moni.

Auto oli käsittämättömän näköinen, len-
tävän näköinen super matala kippo, jos-
sa oli raju 600 hevosvoimainen 12
sylinterinen bokseri moottori ilman ah-
timia. Painoakaan ei ollut kuin suurin

piirtein 800-900kg. Mielenkiintoiseksi
asian teki vielä se, että auto oli sekunnin
nopeampi Le Mansin radalla kuin edelli-
sen vuoden kisan voittanut MK IV GT40.
Tosin sillä erotuksella, että pitkällä Mul-
sanen suoralla oli nyt shikaani, jota
vuonna 1968 ei siis ollut..... Fordilla oltiin
hieman hiljasia tässä kohtaa....

Porschet olivat mennen tullen nopeam-
pia ihan sama missä radan osassa niitä
katsoi. John Wyer ei antanut Porschen
hössötyksen häiritä ja toi vielä paikalle
kaksi 1965 vuoden GULF väreissä olevaa
GT40 MKI autoa nippa alle 5 litran kuu-
tiotuumaisilla moottoreillaan. Porschen
917 oli kuitenkin metelinsä ja olemuk-
sensa osalta sen verran rankka tapaus,
että kukaan ei liiemmin GT40:stä enää
edes muistanut - viimeistään siinä vai-
heessa kun tuo Porsche laitettiin käyn-
tiin.....

Kisan suhteen ei liene yllätys. Porschet
ajoivat kärjessä valovuoden päässä
muista, mutta uuni tuore prototyyppi oli
kuitenkin keskeneräinen. Ajettavuudel-
taan varsin kammottava aerodynamii-
kan ollessa mitä oli ja teknisestikään
auto ei toiminut lainkaan niin hyvin

AM-GT2 ohjaamo
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kuin 24 tunnin kilpailu vaatisi. Kisan
edetessä Porschet kärsivät milloin mis-
täkin tekniikka murheista ja kuin var-
kain, kaukaa kärjen takaa lähteneet
GULF GT40 MKI:set olivat jo illan myö-
häisinä tunteina nousseet sijalle neljä ja
viisi. Aamun valjettua Jacky Ickxin/Jac-
kie Olivierin MKI oli jo noussut kolman-
neksi kun taas yksi Porsche jätti leikin
kesken.

Kaikki näytti Porschen kannalta kuiten-
kin vielä hienolta, autot olivat sijoilla 1
ja 2 ja ajoivat kärjessä kaukana vailla uh-
kaajia kunnes aamu 11 mennessä mo-
lemmat olivat poissa pelistä. Yhtäkkiä
Jacky Ickxin vanha ja hitaampi, mutta si-
täkin luotettavampi 1965 vuosimallin
GT40 MKI johti kisaa, kun aikaa oli vielä
reilu 3 tuntia maaliviivaan.

Rauhassa ei silti saanut olla; takana ko-
ko yön ja aamun kärkeä takaa ajanut
Hermanin ajama 908 Porsche lähestyi
uhkaavasti. Ero oli vain alle 40 sekuntia
ja siinä vaiheessa ei enää säästelty. Ickx
pisti Fordin viisi litraisen kasin laula-
maan täydet 7000 kierrosta minuutissa
La Sharten pitkillä suorilla. Porsche pää-
si aina suorilla ohi, mutta jarrutuksissa
GT40 oli parempi sekä mutkien ulostu-
loissa vääntävämmän moottorinsa avul-
la. Viimeinen kierros ; Porsche menee
taas ohi Mulsanella, mutta GT40 pitää
pintansa. Viimeiseen shikaaniin tultiin
peräkanaa Ickxin johtaessa marginaali-
sesti. Takana ajanut Herman oli kuiten-
kin Porschellaan aseeton GT40sen
vääntävää moottoria vastaan ja Jacky
Ickx vei kisan voiton noin 100m matkal-
la eli 2 sekunnin marginaalilla. Kukaan
ei olisi uskonut tulosta todeksi kilpailun

alussa. Vanha ei ehkä kaikkein nopein
mutta sitäkin luotettavampi GT40 MKI
oli voittanut Le Mansin suoraan
Porschen nenän edestä.

LOPPU SANAT

1969 Le Mans toi GT40:selle ehkä sen
kaikkein arvostetuimman voiton sitkeäl-
lä taistelulla. Unohtaa ei sovi myöskään
1966 kolmoisvoittoa, saati muita auton
saavuttamia voittoja niin Le Mansissa
kuin muissa kestävyys kisoissa. Mutta
1969 vuosi sinetöi auton legendan paket-
tiin tekemällä mahdottomasta mahdolli-
sen. Ja juuri tuo voitto nosti auton
legendaksi, lopullisesti.

60-luvun loppu jää myös ikuisesti endu-
rance kisojen - ja etenkin Le Mansin his-
toriaan aikakautena, jolloin urheiluautot
sekä prototyypit muuttivat koko tulevai-
suuden Le Mansin suhteen. Sen sai ai-
kaan Ford tuomalla GT40:sen Le Mansiin,
johon Ferrari vastasi vuosi vuoden pe-
rään ja lopulta Porsche sekä Ferrari
1969-1971 vuosina tuomalla hurjat 512 ja
917 mallinsa radalle murskaten kaikki
nopeus- sekä kierrosennätykset. Aika
kausi, jota emme tule enää ikinä näke-
mään. Nämä ovat niitä todellisia kilpa-
autoja, joiden ajaminen oli omalla hen-
gellä leikkimistä, joiden ajaminen vaati
enemmän työtä kuin yksikään nykypäi-
vän Le Mans prototyyppi, aivan varmas-
ti.

Teksti ja kuvat Sami Aaltonen

(Jutun toinen osa seuraavassa lehdes-
sä...)
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Teksti: Jens Seitz (Tässä lehdessä)
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Vanhan auton entisöinti (4)
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5.22 Mittaristo ja hal l intalaitteet
5.23 Hall intalaitteet
5.24 Lopputyöt
5.25 Lisävarusteet
6 Työbudjetti
7 Työpäiväkirja
8 Lähteet/linkit

6 Työbudjetti

Lämmityslaitteen venttiili $32,95
Alumiiniset suojat lattialle $80,35
Muovinen ilmastointi putki $4,60
Ovien tiivisteet $14,95
Oven tiivisteen pää suojat oikea $10,80
Oven tiivisteen pää suoja vasen $10,80
Oven tiivisteen pidike 20x $18,00
Tuuletus ikkunan sarana $6,85
Tuuletus ikkunan saranan ruuvit $0,80
Lämmityslaitteen venttiilin tiiviste $0,55
Lämmitysputken puristin 2x $4,95
Lämmityslaitteen venttiilin kanta $6,40
Kytkinlevy $21 ,95
Lämmityslaitteen kannan tiiviste $0,90
Kytkimen kalibrointi työkalu $4,95
Alumiininen Austin painolaatta $4,95
Alumiininen tekninen tieto painolaatta $3,95
Pakosarjan kiinnitys puristin $4,95
Öljytikun putki $9,95
Moottoritilan nimi painolaatta paketti $34,90
Öljyfiltteri $14,95
Lämmityslaitteen pidike 3x $5,75
Lämmityslaitteen keskus putki $31 ,95
Vaihdekepin kumi tiiviste $10,95
Rekisterikilvenlampun lasi kupu $9,95
Kytkinsylinterin tiiviste paketti $5,00
Rekisterikilvenlampun tiiviste $3,95
Oventiivisteen koriste pää 2x $8,60
Sulakkeiden muovi laatikko $15,95
Osa starttikaapelia $15,95
Akun maadoitus kaapeli $27,1 0
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Puolan yksi tiiviste $1 ,75
Puolan metalliputki $2,95
Imuputki $1 ,20
Puola $32,95
Tulppa sarja $6,95
Virranjakajankansi $34,95
-
Ulkomaan osat yhteensä USD 500,35 USD
Ulkomaan ostat yhteensä EUR 331.93 EUR

Työkalut ja muut kustannukset

Hiomapaperia €6.20
Poran hiomateriä €10.60
Spray maalit vihreää, keltaista ja mustaa €24,50
Sähköteippiä €3,40
Peräkärryn vuokraus yksi päivä €65,00
Poranterät €9.95
Hiomakone €55,99
Hengitys-suojaimet €5,60
-
-
Työkalut ja muut kustannukset yhteensä €181,24

-

Kaikki kustannukset yhteensä 681.59 EUR

Tässä on kustannukset tähän asti ostetuista osista ja työkaluista. Kustannukset ovat
olleet paljon pienemmät, kun osasin odottaa johtuen dollarin valuutan arvosta ja, että
pystyin hyödyntämään jo kotona olleita työkaluja. Lopullista entisöinnin hintaa on
mahdoton sanoa. Yhdysvalloista tilatessa minulta ei peritty veroja.

7 Työpäiväkirja

Päätöstyöni tekeminen alkoi maaliskuussa tiedon keräämisellä eri lähteistä: netistä,
kirjoista, ohjekirjoista ja Hans Seiziltä jolta sain alkuaan suurimman käsityksen enti-
söinnistä ja sen kulusta.

Ennen kesää olin saanut jo kaiken kirjallisen materiaalin kokoon päätöstyön toteutta-
mista sekä käytännön, että kirjallisessa osuudessa, mutta itse autoa emme olleet pääs-
seet katsomaan johtuen isäni työkiireistä.
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Ke 03.06.09. Pääsimme ensimmäisen
kerran tutustumaan itse autoon. Auto si-
jaitsi salossa kesämökkimme navetassa.
Tällöin teimme ensimmäisen arvoin au-
ton kunnosta ja puuttuvista osista.
Tavoitteena nyt on katso saako auton
käyntiin. Keskipäivällä saimme autoin
viimein käyntiin. Tämä vaati pieni muo-
toista hienosäätöä kaasuttimen kanssa.
Lisäsin myös kytkin ja jarru nestettä säi-
liöön. Hyvin pian käynnistymisen jäl-
keen kokeilimme ajaa auton pois tallista
ja tällöin ilmeni uusi vika. Kytkin ei toi-
minut laisinkaan vaihteen vaihtaminen
oli tyystin mahdotonta. Päivän päätteeksi
työnsimme kuitenkin auton ulos tallista.

To 03.06.09. Tänään on kiireinen päivä.
Lähdemme mökiltä päivällä. Aloin aa-
musta imuroimaan auton sisustaa ja kat-
somaan missä kunnossa sisustus on.
Imuroinnin jälkeen pesin auton vedellä.
Nyt enää pressu päälle, ettei auto likaan-
tuisi ulkona.

La 20.06.09. Etsin netistä tietoa mistä
voisi vuokrata peräkärryn jolla voisi kul-
jettaa auton Helsinkiin.

Ti 23.06.09 Nyt on autotalli paikan siisti-
misen vuoro, Jotta se olisi siisti kun auto
tuodaan.

Ti 30.06.09 Viimeinkin autotraileri on
vuokrattu. Ajoimme saloon nostimme
auton peräkärryn päälle ja lähdimme ajaa
Helsinkiin. Perille saavuttuamme laskim-
me auton pois peräkärryltä ja palautimme
vuokraamamme kärryn. Sen jälkeen
työnsimme auton siistittyyn talliin.

Ke 08.07.06 Eri osatekijöiden valoku-
vaamista puuttuvien ja entisöinti kohtien
paikannusta. Moottoritilan, takaluukun ja
sisustan tarkastus. Koputtelin mm peltejä
piikillä tarkastaen näin niiden kunnon.

Su 26.07.09 Auto nostettiin tunkin avulla
metallisten tukipaalujen päälle. Näin pää-
sin tarkastamaan alustan ja pakoputkiston
kuntoa. Kävin myös läpi pohjan pellit.

Ti 21–30.07.09. Samalla kun auton etu-
pää oli ilmassa kävin etu jarrut läpi. Tä-
mä oli noin puolitoista viikkoa kestävä
operaatio jossa tarkastelin jarrujen toimi-
vuutta ja hioin ruostetta pois.

Pe 07.08.09. Sisustan verhoilun paikoit-
taista irrottelua.

La 08.08.09. Arvioin irrotettujen sisuk-
sien kuntoa ja puhdistin ne pesusienellä.

Ke 12–15.08.09. Osien etsintää internetin
avulla.

La 15.08.09. Ensimmäinen osien tilaus.

To 20.08.09. Ovien listojen ja tiivisteiden
irrotus ja ovien kunnon tarkastelu.

Ma 24.08.09. Nyt aloitin tekemään suu-
rinta urakkaa itsenäisessä työssäni.
Moottorin kunnon määritys osien tarkas-
telu ja lian poisto. Kuvasin myös huolel-
lisesti jokaisen osan.

To 27.08.09. Taas autotallissa. Tavoittee-
nani on siis irrottaa moottori jotta pääsi-
sin kunnostamaan konehuonetta ja
huoltamaan viallisen kytkimen. Ennen
kuin saan moottorin irti. Minun pitää ir-
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rottaa siihen liittyviä laitteita jotka ovat
rungon ja moottorin välillä kiinni. Ku-
vaan jokaisen irrottamani osan eripuolilta
ja ruuvit sijoitan minigrip pusseihin.

Su 30.08.09 Tulppasarjan irrotus kuvaa-
minen ja sähköjohtojen merkkaaminen.

Ma 31.08.09 Puolan irrotus ja sähköjoh-
tojen kuvaamista.

To 03.09.09 Irrotin jälleen kaksi ruostu-
nutta ruuvia rungosta poraamalla.

Ma 07.09.09 Syyskuun tavoitteeksi otin
takaluukun kunnostuksen ja siistimisen
eli aion siivota takaluukun ja mahdolli-
sesti maalata sitä. Päiväkirja merkinnät
jäivät tekemättä syyskuussa, mutta sain
takaluukun kuntoon ja maalausta ei tar-
vinnut suorittaa. laitoin myös paikoilleen
rekisterikilven uudet tiivisteet ja lasin.

Su 04.10.09. Jäähdyttimen irrotus. Pieni
mutka matkaan unohdin tyhjentää jääh-
dytysnesteen. Letkujen irrotuksen jälkeen
autotalli tulvii. Painepesurilla pesu.

Ma 05.10.09. Jäähdyttimen nosto moot-
toritilasta. Tänään etsin myös vielä osia
joita pitää tilata.

Ti 06.10.09. Auton keula pitää nostaa jäl-
leen ilmaan, että pääsen irrottamaan pult-
teja auton alta. Ongelmia jälleen mat-
kaan. Irrottaessani lämmityslaitteen put-
kea en saanut ruostunutta ruuvia millään
irti ja ruuvatessani ruuvista kuluivat kier-
teet.

Ke 07.10.09. Oikeanlainen poranterä
löytyi onneksi kotoa eli ei tarvinnut os-

taa. porasin toisen ruuvin varovasti irti,
mutta terä katkesi kun lähdin poraamaan
toista ruuvia irti.

To 08.10.09. Viivästys isäni lähti Istan-
buliin. Moottorin nosto viivästyy. Sain
juuri kaikki moottorin ja vaihdelaatikon
väliset ruuvit irrotettua ja kaikki johdot ja
letkut irti moottorista. Nyt moottorissa on
enää kiinni pakosarja mutta se pysyy hy-
vin paikoillaan moottori telineiden ja
vaihdelaatikon varassa.

Pe 09.10.09. Viikonloppu edessä mootto-
rille en voi tehdä nyt hetkeen mitään,
mutta irrotin lämmitys laitteen pesemistä
ja maalausta varten samaten myös tuulet-
timen potkurit.

Ma 12.10.09 Kiirettä pitää tänään hioin
porakoneeseen kiinnitetyllä hiomaterällä
potkurit niitä pitelevän keskiön. Purin
myös jäähdytys laitteen rapsutin talttapää
ruuvimeisselillä vanhat silikonit pois ja
laitoin pesukoneeseen puhdistumaan.
Tarkastelin myös letkujen kuntoja ja uu-
det pitäisi hankkia.

To 15.10.09. Isäni palasi Istanbulista ko-
keilimme kahdestaan nostaa moottoria
kottikärryille, mutta se oli liian painava.
Hans oli kertonut, että hän on sen nuo-
ruudessaan käsin nostanut enkä siis tä-
män takia ollut hankkinut erillistä nosto
mekanismia. Nyt kaduttaa. Soitettuani
parille kaverilleni saimme kolmen mie-
hen voimalla nostettua moottorin kotti-
kärryille, mutta maalipinta kului vähän
konepellin alla olevasta rungon osasta.
Tämäpä vasta harmitti. Vielä enemmän
tuskaa tuotti, kun yritin työntää moottoria
kottikärryissä ja kottikärryt kaatuivat. ko-
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ne ei vaurioitunut onneksi muuta, kuin
yksi metalli osa vääntyi. Taas uusi osa
peltiä suoristettavana ja maalattavana.

Pe 16.10.09. Ryömin auton alle irrotta-
maan vaihdelaatikon kyljestä kytkimen
työsylinterin. Työsylinterin tähden kytkin
ei mahdollisesti toiminut. Ruuvit olivat
todella kapeissa paikoissa ja jouduin nos-
tamaan kytkinlaatikkoa ylöspäin tunkilla.
Osa vihdoinkin irti, nyt vien sen ylös ja
katsomme osan kunnon.

La 17.10.09. Moottorin ja moottoritilan
pesu liotinaineetta ja painepesuria käyt-
täen. Nyt annan paikkojen kuivua muuta-
man päivän.

Su 18.10.09 Vauhtipyörän irrotus Hans
tiesi tutun jolta saisi uuden vauhtipyörän
eikä tarvitsisi tilata kallista osaa Yhdys-
valloista.

To 22.10.09 Autotallissa taas tutkin ko-
netilaa ja sen ruostevaurioita. Tila pitää
pestä vielä. Otan pari kuvaa ja pesen
moottoritilan ja moottorin uudelleen. Sa-
malla kartoitan taas osia joita pitäisi tila-
ta.

La 24.10.09 Jäähdytyslaitteen potkurin
loppuhionta ja maalaus. Maalauspinta
epätarkka illalla maalasin uudestaan ja
pinta on nyt tyydyttävä.

Ma 28.10.09. Tänään autotallissa olles-
sani hiotessa vanhaa huonokantoista
maalipintaa pois törmäsin suureen ruos-
tevaurioon. Ruoste sijaitsi moottorin ala-
puolella olevassa tukirakennelmassa.
Hans tuli paikalle ja yhdessä katsoimme
vauriota ja totesimme, että se pitää hitsa-

ta. Autotallissa ei voi hitsata paloturvalli-
suus syistä enkä ollut varautunut missään
vaiheessa hitsaustöihin. Nyt harmittaa ai-
kataulu meni tyystin pilalle.

To 01.11.09. Taas tallissa ei auta kun hio-
ta loput maalipinnasta pois ja maalata ko-
ne tila, mutta ruostekohtaan ei voi tehdä
mitään ennen, kun se on hitsattu. Nyt kun
tiedän, että en kerkeä saamaan konehuo-
netta kuntoon ennen itsenäisentyön esit-
telyä päätän suorittaa maalaustyön
paremmin, kun alkujaan. Alan nyt irrotta-
maan sähköjohtoja rungon seinustalta.
Pitihän se arvata kaikki johtoja rungossa
pitävät ruuvit ruosteessa. Joka ikinen
ruuvi pitää porata irti yksitellen ja hank-
kia uudet ruuvit jostakin.

Ma 05.11.09. Vaihtelua arkeen jo viikko-
ja sitten irrottamani työsylinteri oli huo-
nossa kunnossa. Pesin sen pesukoneessa
ja purin mekanismin. Asetin työsylinterin
työpenkkiin kiinni ja hoonasin ruosteet
sisältä pois. Tämän jälkeen tarkastelin
netistä paikkaa josta voisin ostaa uudet
tiivisteet. Olen unohtanut mainita, että
yritimme kahteen kertaan tilata työsylin-
teriä, mutta se oli kumpanakin kertana
loppuunmyyty. Tämän johdosta pää-
dyimme vanhan osan kunnostukseen.

Ke 07.11.09. Maalasin hiotun työsylinte-
rin ja sen muut osat. Hioin pintoja pikai-
sesti hiomapaperilla saavuttaakseni hy-
vän tarttuma pinnan.

To 08.11.09. Hans soitti suomalaiseen
Brittiautojen osia toimittavalleen kaveril-
la ja sai tilattua kytkimen tiivisteen. Hin-
taa postikuluineen tulee kuulemma vain
viisi euroa.
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Ti 13.11.09. Tiiviste saapui ja kokosin
ohjekirjaa käyttäen puretun, hiotun ja
maalatun työsylinterin. Hyvää jälkeä tuli.
Nyt osa odottaa enää kiinnitystä paikal-
leen.

Pe 16.11.09. Tilasin viimeiset osat Yh-
dysvalloista.

Ma 19.11.09. Tänään vuorossa on läm-
mityslaitteen hionta ja huomenna maala-
taan. Maalaustyö oli yllättävän vaikeaa
muistellen potkureiden maalaamista.
Koska joudun suorittamaan työn ulkona
ja maa on yleensä likaista ja maalipinta
kärsii tästä.

Ti 20.11.09. Maalasin yhden puolen läm-
mityslaitetta ja kastelin maan, jottei siitä
nousisi spray maalin johdosta likaa, joka
voisi leijailla märkään maalipintaan.

Ke 21.11.09. Huomasin unohtaneeni tila-
ta joitakin osasia ”viimeisellä tilauksel-
la”. Koitin lähettää sähköpostia Yhdys-
valtoihin, mutta samaan tilaukseen
uusien osien liittäminen tässä vaiheessa
ei ollut enää mahdollista. nyt pitäisi tilata
uudestaan, mutta voi olla, että tilaaminen
jää jouluun, kun en saa moottoria kum-
minkaan kasaan aikataulussa.

To 22.11.09. Kiirettä pitää vaikka mihin
tässä kiire on. Maalasin viimeiset osat
lämmitys laitteesta. Nyt odotan, että ti-
laamani osat tulevat joissa on mm. yksi
letku ja nimi laatta lämmityslaitteeseen
niin voin koota sen.

Ma 26.11.09. Tänään autotallissa tutkin
rungon ruostekohtaa jälleen ja levitin
kosteita sanomalehtiä lattialle maalausta

varten. Aloitin maalaamisen varovaisesti
akkutelineen kohdalta. Kokeillen minkä-
lainen maalipinnasta tulee. Akkutelinees-
tä on hyvä aloittaa koska se on helppo
kohde maalattavana ja se jää akun alle
piiloon.

Ti 27.11.09. Pinta oli tyydyttävä ja pa-
rempi, kun odotin. Kostutin sanomaleh-
det uudestaan ja aloin maalata sivuilta
konehuonetta.

Pe 30.11.09. Perjantaihin mennessä olin
saanut konehuoneen maalattua suuripir-
tein. Nyt vuorossa on rungossa riippu-
vien sähköjohtojen pinnoitus sähkö-
teipillä. Hyvää jälkeä tuli. Täytyy vain
miettiä nyt miten edetä ruostekohdan
kanssa. Yksivaihtoehto olisi, että laittai-
simme lasikuitua kohtaan ja tämän jäl-
keen hioisimme ja maalaisimme sen.

La 31.11.09. Viimeinen päiväkirjamer-
kintä. Pesin maalatun ja huolletun kone-
huoneen vielä varmistaakseni maali-
pinnan kunnon ja tasaisuuden. Harmittaa
vain, etteivät tilatut osat tulleet ajoissa ja,
että löysin ruostevaurion näin myöhään
enkä päässyt omaan tavoitteeseeni. Joka
oli se, että olisin saanut konehuoneen
kuntoon joulukuuhun mennessä. Nyt vii-
meiset päivät viimeistelen kirjallista työ-
täni.
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8 Lähteet / linkit

Brittiautojen osia ja työkaluja:

http://www.mossmotors.com/.
http://www.moss-europe.co.uk/.
http://www.victoriabritish.com/.
http://www.mgcars.org.uk/frontline/index.htm.
http://www.britishfasteners.com/mm5/merchant.mvc.
http://www.spridget.com/.

Kirjallisia teoksia:

MG Midget & Austin-Healey Sprite Restoration Preparation Maintenance. Jim Tyler.
Julkaisija Osprey automotive.
Britisch Sportwagen. Kirjoittaja Halwart Schrader. Julkaisija BLV.
Classic Cars. Kirjailia Lynda Springate. Julkaisu National Motor Museum.
The Encyclopedia of Classic Cars. Koonnut Kevin Brazendale. Julkaisu Blitz Edi-
tions.
Classic Cars. Kirjoittaja George Bishop. Julkaisu Optimum Books.

Tekstin kuvat

http://www.chuckstoyland.com/nash/nash/51nash/1 5%2051%20NASH%20Hea-
ley%20color. jpg.
(Nash-Healey)

http://cll.hemmings.com/story_image/43110–500-0.jpg.
(Donald Mitchell Healey)

http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2006/01 /52healey100.jpg.
(Healey Hundred)
http://www.irhh.org/home/funds/HitTheRoad/CavalcaedImages/AustinHealeySpri-
teMk1 .jpg.
(Austin-Healey Sprite)

http://bringatrailer.com/wp-content/uploads/2008/10/1967_Austin_Healey_Spri-
te_Engine_1 .jpg.
http://www.1969fb.com/pics/1 969firebird/Exhaust_030_UnderCar.jpg.
http://bringatrailer.com/wp-content/uploads/2008/10/1967_Austin_Healey_Spri-
te_Interior_1 .jpg.

Muita lähteitä:

http://en.wikipedia.org/wiki/Austin-Healey_Sprite.
http://www.hemmings.com/.
http://en.wikipedia.org/wiki/Austin-Healey.
http://www.trianglemotor.com/fi/entis2.htm.






