
MOrjens

M   rjens3 / 2017

Autohistoriallinen Seura ry



2 3

MOrjens MOrjens

Puheenjohtajalta
Pääkirjoitus Sisällysluettelo

Niin se joka vuosi kesä menee, ei voi mitään.  
Kulunut kesä ei varmasti ollut muualla 
kuin Lounais-Suomessa kunnollinen.  Vettä 

satoi monin paikoin enemmän kuin olisi ollut tar-
peen; aja siinä sitten autovanhuksella, avoautosta 
puhumattakaan.  Kuitenkin itse ehdin, tietenkin 
vaimoni kanssa yhdessä, monet retket eri puolille 
Suomea ja Eestiä.  Ruotsissakin piipahdimme 
viikon verran vanhalla autolla.  Jostain syystä ul-
komailla aina aurinko paistoi.  Onko oikein!

Tämä numerohan kertoo perinteisesti AHS:n ja 
joistain muistakin kesän tapahtumista.  Niitähän 
riittää jo oman seuramme puitteissa vaikka muille 
jakaa.  Ilahduttavaa oli todeta ja kuulla, että aina 
vaan enemmän ja enemmän ajokuntia osallistui 
järjestettyihin tapahtumiimme.  Pientä moitet-
takin kuului sieltä täältä, koska emme olleet va-
rautuneet niin suuriin osallistujamääriin.  Vanha 
sanonta ”rapatessa roiskuu” saattaisi hyvin sopia 
pieniin epäonnistumisiin.  Mutta hyvä kun tie-

dostetaan, pystymme varmasti 
parantamaan tapahtumien jär-
jestelyjä.  Pientä koordinointia 
ja selkeytyksiä vastuu- ja ohja-
usohjeisiin.

Syksyä odotellessa vielä ehtii 
vanhan rattiin.

Markku Pellinen
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Tervehdys kaikille

Ajokortti on jokaiselle ihmiselle tär-
keä, sehän on todistus siitä, että hal-
litsee/osaa ajaa sen luokan ajoneu-

voa, jolle kortti on aikoinaan myönnetty. 
Harvaan asutussa maassa, kuten Suomes-
sa, kortin hinta on noussut kohtuuttoman 
korkeaksi, ja tähän on nyt ministeri Anne 
Berner päättänyt puuttua antamalla oman 
ehdotuksensa lausuntokierrokselle ajo-
kortin hinnan halventamiseksi. Luettaessa 
ministerin esittämät muutosehdotukset, 
ei voi muuta kuin todeta, että ehdotus on 
”täysin susi syntyessään”. Pakollisia ajotun-
teja on esitetty puolitettavan nykyisestä, 
yksityisopetuksessa käytettävään autoon ei 
tarvitsisi asentaa enää erillistä lisäjarrupol-
jinta ja yksityisen ajo-opettajan (esimerkiksi 
isän tai äidin) ei enää tarvitsisi suorittaa 
tutkintakoetta kuten nyt. Toinen ajovaihe 
poistuisi kokonaan, mutta sekä teorian että 
ajokokeen vaativuutta lisättäisiin. Näillä 
toimenpiteillä ministerin mielestä saataisiin 
ajokortin hintaa reilusti halvemmaksi huo-
nontamatta nykyistä liikenneturvallisuutta.  

Käytäntö on jo osoittanut, että nyt esite-
tyllä minimituntimäärällä hyvin harva koke-
las läpäisee nykyisen inssiajon. Tarvitaan siis 
edelleen lisätunteja, jotka nostavat ajokor-
tin hintaa kokelaille. Kas kun ei ministeri 
Berner ole tullut ajatelleeksi, että ajokortin 
hintaa voitaisiin saada halvemmaksi poista-
malla valtion perimä 24 %:n arvonlisävero 
ja antamalla kotitalousvähennys hankitusta 
ajokortista asianosaiselle. Allekirjoittaneen 
mielestä mikään ajosimulaattori ei koskaan 
voi korvata ajo-opetuksessa käytännön ajo-
harjoituksia liikenteessä nykyisen tuntimää-

rän mukaan. Hyvin tärkeätä 
olisi, että ajokortin saaja 
saa tulevaisuudessakin riit-
tävän hyvät ajotaidot joko 
autokoulun tai yksityisopetuksen kautta 
kuljettamaan moottoriajoneuvoa turvalli-
sesti Suomen huonokuntoisilla teillä. Tei-
den korjaamisen ministeri on täysin unoh-
tanut ”muutoshurman vauhdissa” yrittäen 
alentaa Suomen korkeata autoverotusta 
hallitusohjelman mukaisesti. Kuitenkin hy-
vin huonolla menestyksellä ja sillä seurauk-
sella, että maamme autokauppa pysähtyi 
täysin vajaaksi viikoksi viime tammikuussa. 
Myös ministeri Bernerin johtaman liiken-
netyöryhmän uusin ehdotus päästötavoit-
teiden saavuttamiseksi Suomessa vuonna 
2030, eli se että vanhoihin autoihin vaih-
dettaisiin uudet vähäpäästöiset moottorit, 
on täysin järjetön edes ajatuksena. Ehdotus 
on valmiiksi susi!

Toivotan kaikille AHS:n jäsenille 
Hyvää Syksyn alkua.
Parhain Automobiiliterveisin

Hans Brummer 
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Lähtöä odotellessa.  
Kuva Markku Pellinen

Simo Lampinen tuo tervehdyksen 
Helatorstaiajoihin.  Kuva Anitta Pellinen

Helatorstaiajot 2017  
Suomi 100 v hengessä
Teksti: Markku Pellinen

 ■ Tämän vuotisten Helatorstaiajojen suun-
nittelu aloitettiin jo syksyllä.  Lasse Mäkelän 
kanssa kävimme tutustumassa eri lähtö/maa-

lipaikkoihin.  Valituksi tuli Hotelli Gustavelund 
Tuusulanjärven rannalla.  Kovasti kehuttiin ke-
säistä rantamaisemaa idylliseksi.  Katseltiin siinä 
marraskuun lumilla maisemaa, ei näyttänyt 
kovin kesäiseltä. Jälkeenpäin totesimme, että 
oli oikein valittu.

Seuraavaksi aloitimme vaimoni Anittan 
kanssa reitin suunnittelun. Katsoin ensiksi 
karttaa siten, että reitti voisi mennä tosta 

ja tosta tonne ja sieltä sitten takaisin. Missä 
voitaisiin pitää tauko? Hyvinkäällä? Paikko-
ja tarkastellessa tulimme siihen tulokseen, 
että kaupungin keskustaan pääseminen on 
liian sokkeloinen ja liian vähän paikoitustilaa 
kohteissa, jotka voisivat olla kiintoisia. On se 
vaikeaa, vaikka kumpainenkin hyvin tiesi, että 
Kellokosken Ruukki olisi hyvä paikka. Palvelut 
saatavilla, ympäristö mielenkiintoinen puhu-
mattakaan alueen historiasta. Olihan vielä 
Totti Carlanderin aikaan alueella lähes sata 
eri rakennusta, joissa Ruukin tuotanto ja hal-
linto toimi. Kiinteistömassana se oli aikanaan 
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Luhtaanmäentie 21, 01750 Vantaa | myynti@gripsgarage.com | +358 10 292 7420

BRITTIAUTOJEN VARAOSAT
KLASSIKKOMALLIEN VARAOSAT, VOITELUAINEET & TARVIKKEET

Mm. Austin, Austin-Healey, Bentley, Daimler, Jaguar, Land Rover, 
Lotus, Morris, MG, Range Rover, Rover, Rolls-Royce, Triumph 
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. . . .
BENSA-SAHKO  

EXPERTTI
ja säädöt hoitaa 40 vuoden kokemuksella

LASSE MAKELA

• KAASUTTIMET
• SYTYTYSJÄRJESTELMÄT
• AUTOSÄHKÖ
• BENSARUISKUT
• EBERSPÄCHER

• WEBASTO
• MUSEOAUTOT/ 
 ERIKOISAUTOT 
• VENEKAASUTTIMET
• LATURIT, STARTIT

• KAASUTTIMIEN VARAOSAT, HUOLTO, SÄÄDÖT 
• PÄÄSTÖONGELMAT + TODISTUKSET

. . . .

Millers Oil vanhankaluston öljyt
SAE 30, 40, 50, 20/50, mini 20/50,

vaiht.öljyt: mm SAE 90 gl1 ja SAE 140

Resurs-öljyn lisäaineet

Millers Eps tankkiin etanolin  
haittojen ehkäisyyn + lyijyn  
korvike + oktaanin korotus

Myös liikkuva huolto!!!
YRITTÄJÄNTIE 8, 01800 KLAUKKALA

040 554 8372, bensaexpertti@gmail.com


