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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
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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 )

Brittisportti



Kevät on kiireisintä aikaa autoharrastajalle.
Moni asia on jäänyt syksyllä vaiheeseen,
mikä neuvoksi?

Lähestyvää ajokautta on hyvä pohjustaa
tapaamalla tuttuja kerhomme kevätkokouksessa
Hemingway�s pubissa perjantaina 18.3.2011.
Kokouksessa on mahdollisuus osallistua
päätöksentekoon ja tulevan ajokauden ideointiin.
Kokouskutsu on lehdessä.

Ajokausi alkaa monella toukokuussa. Silloin
mukava viikonlopun kohde on Lahden Classic
Motor Show 7.-8.5. Neljättä kertaa järjestettävässä
tapahtumassa kerhollamme on tuttuun tapaan

Ratin ja selkänojan välistä

osasto. Osastolle tarvitsemme vapaaehtoisia
päivystämään ja seurustelemaan.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostilla
kauko.ruuska@elisanet.fi

Kahdeksas Viron retkemme suuntautuu tällä
kertaa idylliseen Viljandin maakuntaan. Retkestä
ja varauksesta lisää lehdessä.

Muista kerhon tulevista tapahtumista kerromme
kerhon nettisivuilla ja lehdissä.

Kauko Ruuska
puheenjohtaja

Kokouskutsu:

M.G. Car Club of Finland ry -
sääntömääräinen kevätkokous

Paikka ja aika: HEMINGWAYS PUB,
Hietalahdenranta 11, 00180 Helsinki,
perjantaina 18.3.2011 alkaen klo 18:30.

Asialistalla sääntömääräiset asiat. Pubi on Hietalahdentorin
länsireunalla ravintola Salven vieressä. Ratikka 6:n pysäkki on
pubin edessä. Yhdistyksen jäsenet tervetuloa!

Hallitus



Tapahtumakalenteri 2011

18.03.2011 M.G. Car Club of  Finland ry:n kevätkokous klo 18.30, Pub Hemingway`s, Helsinki,
Hietalahdenranta 11.

7.-8.5.2011 Osallistuminen Classic Motor Show:hun omalla osastolla, Lahti, messukeskus,
vapaaehtoiset päivystäjät tervetuloa! Ilmoittautumiset: Jouni Airaksinen, 041-
7706088, joairak@mbnet.fi, http://www.classicmotorshow.fi/

28.-29.5.2011 Mama's Classics, leppoisa rally, Vaihmalan hovi, Vaihmalantie 144, 37600
Lempäälä. http://www.mamasclassics.fi/ Lisätiedot ja ilmoittautumiset suoraan :
juha.kivimaki@mamasclassics.fi, 0400 403 242. Vuoden 2011 tapahtumaan
ilmoittautuminen aukeaa 1.2.2011 kello 9.00. Ilmoittautuminen sulkeutuu 9.5.2011
kello 24.00. Ilmoittautumislomake löytyy tapahtuman kotisivulta, kun
ilmoittautuminen tapahtumaan on auki. Netittömät soitelkoon Juhalle, joka on
kerhomme jäsen. Saapuminen Tampere-Helsinki moottoritieltä: Poistu liittymästä
numero 34 (Lempäälä E). Käänny Valkeakoskentietä länteen kohti Lempäälää ja
seuraa opasteita Vaihmalan Hoviin.

05.06.2011 Haikko picnic klo 10-15 meren rannassa, Haikon kartano, Haikkoontie 114,
06400 Porvoo, 019 57601. http://www.haikko.fi/fi/etusivu.php

11.-12.6.2011 Viron retki, kohde on alustavasti valittu, mutta päätetään lopullisesti vasta kevät-
kokouksessa. Ilmoittaudu kuitenkin ajoissa, jos matka kiinnostaa. Seuraavan lehden
ilmestyessä se ei enää ole mahdollista. Asiasta ei varmaankaan muistutella tämän jälkeen.

18.-19.6.2011 Concours d'Elegance - satoja urheilu- ja klassikkoautoja, Kakskerta, Turku.
http://www.concours.fi/. Antti Wihanto, + 358 40 551 9841,
e-mail antti.wihanto@ pp.inet.fi

14.08.2011 Britit kohtaavat, Mustiala, Tammela. http://www.rrec.fi/britit/

20.-21.8.2011 Historic Grand Race, Ahvenisto, Hämeenlinna.  Kerhon harrasteparkkitalkoot
ja VIP-parkki yli 25v MG-kalustolle. Lisätiedot ja ilmoittautumiset talkoisiin sekä
parkkiin (talkoolaisille ilmainen varikkolippu, t-paita, Grand Party jne.): Jouni
Airaksinen, 041-7706088, joairak@mbnet.fi. Kuusi ensimmäistä talkoolaista
onnekasta pääsee nauttimaan eduista, muut ovat normaaleja, maksavia kisaturisteja,
mutta pääsevät kuitenkin MG-VIP-parkkiin, jos tilaa on. http://
www.historicrace.fi/

11.11.2011 Syyskokous klo 18.30, paikka avoin.



Lähtö lauantaina 11.6.2011:
Kokoontuminen 9:15 Helsingin länsisatamassa.
Laiva lähtee 10:30. Laivalla buffet-aamiainen.
Saapuminen 12:30 Tallinnaan D-terminaaliin.

Majoitus Grand Hotel Viljandi:
Kohde päätetään lopullisesti kevätkokouksessa
18.3. Alustavasti on varattu 15 huonetta hotelli
Grand Hotel Viljandista, ks kotisivu: www.ghv.ee.
Hotellissa turvakameroin valvottu parkkipaikka.

Paluu sunnuntaina 12.6.2011:
Kokoontuminen 16:15 D-terminaalissa. Laiva
lähtee 17:30. Laivalla Shuttle Buffet -ruokailu.
Saapuminen 19:30 Helsinki/Länsisatama

Hinta (1 auto + 2 matkustajaa) on EUR 287
sisältäen aamiaisen menomatkalla laivalla ja
buffet-illallisen paluumatkalla. Ei sisällä

hotellimajoitusta, joka selviää myöhemmin.
Ilmoittautua voi kuitenkin jo nyt:
tomi.lundell@elisanet.fi

Matkalle tarvitaan seuraavat tiedot kustakin
autokunnasta: auton merkki ja malli (ei tarvitse
olla MG), rekisterinumero, kuljettajan nimi,
syntymäaika ja matkapuhelinnumero sekä samat
tiedot apukuskista ja mahdollisista muista
matkustajista. Syntymäajat ovat lauttayhtiön
toivomus. Puhelinnumerot helpottavat
yhteydenpitoa matkalla, erityisesti mahdollisissa
ongelmatapauksissa

Alustavasti ilmoittautuneille lähetetään vahvistus
hotellin hinnasta huhtikuun aikana. Maksu
klubin tilille vahvistuksen jälkeen.

Tomi

Viron retki 2011 - Viljandiin?

Vljandi on 20 000 asukkaan kaupunki Etelä-Virossa 161 kilometrin päässä Tallinnasta. Kaupunki sijaitsee
kauniilla paikalla Viljandijärven rannalla keskellä Sakalan ylänköä ja virolaista maaseutumaisemaa.

Viljandi on ollut ympäröivän maakunnan keskuksena jo vuosisatojen ajan. Vanha hansakaupunki on kuuluisa
monipuolisesta kulttuuristaan ja vaiherikkaasta historiastaan. Keskiaikaisesta Viljandista on muistona kaupungin
tunnetuin nähtävyys, ritarilinnan rauniot. Myös kaupungin kaduilla menneet ajat näkyvät edelleen vahvasti.
Viljandissa on melko vähän moderneja rakennuksia, ja puukaupungin kujilla onkin helppo kuvitella olevansa yli
sadan vuoden takaisessa ajassa. Kaupungin viehätys piileekin juuri tuossa vanhassa kaupunkimiljöössä, johon
sulavasti sekoittuvat kaupunkiin ostoksille tulleet Mulgimaan isännät ja kannel kainalossa oppitunnille rientävät
Kulttuuriakatemian opiskelijat.

Vaikka turismiin panostaminen onkin Viljandin kaupungin yksi strategisia tavoitteita, ei matkailun merkitys kaupungille
ole toistaiseksi kasvanut niin suureksi kuin se on Tallinnalle, Tartolle tai Pärnulle. Viljandi ei sijoitu matkaajien
pääreittien, Tallinna � Tartto tai Tallinna � Pärnu -väylien varteen. Voisiko tämä olla yksi syy, miksi Viljandi on
säilyttänyt niin hyvin viehättävän, omaperäisen kaupungin idyllinsä? Viljandilaiset tosin tuntuvat viihtyvän oman
kaupunkinsa kuppiloissa niin hyvin, että ainakin ravintolat pärjäävät ilman suuria turistijoukkoja. Parasta Viljandissa
ovat juuri nuo kotikaupunkiinsa niin kovin tykästyneet ihmiset, jotka töiden jälkeen selvittelevät kahviloissa tai
pubeissa päivän tapahtumia. Heidän kanssaan on vieraankin helppoa tehdä tuttavuutta, ja heidän opastuksellaan
pääsee parhaiten mukaan Viljandin iloiseen elämään. Lähde: Viljandin ystävät ry:n kotisivu www.viljandi.fi



Kuka olet ja mitä hommailet MG-harrastuksen ohella?

Olen Kari Vavuli. Päivät tuppaa täyttymään töiden
parissa pakkauskoneiden ja materiaalien kanssa.
Myös perhe vaatii osansa vaimo ja tytär 13v.
Moottoripyörän rakentelu ja ajaminen on ollut
ykkösharrastus jo vuosia.

Mistä sait kipinän autoharrastukseen, onko sinulla
muita harrastuksia?

Kipinän autoharrastukseen sain jo 60 luvulla kun
kansakoulun aidan takaa ihastelin Tapanilalaisen
rouvan ajamaa valkoista MGB:tä. Ensimmäinen
oma MG oli 63 Midget 70-80 luvulla

Autosi, onko niitä useampia, luettele kaikki
mielenkiintoiset?

Autoja on kolme kappaletta, mutta muut
käyttöpelejä. Moottoripyörä on Yamaha V max.
Niin, se MG on MGB -66.

Milloin ja mistä hankit autosi? Tunnetko sen
historiaa?

HAASTATTELUSSA KARI VAVULI

Tämän hankin 2010 keväällä Järvenpäästä yhdeltä
lentäjältä (samassa tallissa hänellä oli myös Tabe
Slioorin 63 Corvette,yms). Auto on tuotu
Californiasta n 15 vuotta sitten.

Miten olet rakennellut sitä?

Olen käynyt sen tekniikan läpi ja hieman sitä on
maalailtu yms. Syksyllä sain sen museo-
rekisteröityä Oskarin avustuksella.

Miten paljon ajelet sillä?

Pyrin ajamaan sillä kaikissa mahdollisissa
kissanristiäisissä ensi kesänä.

Mikä on suosikkiautosi ja miksi?

MGA se on vaan niin kaunis!

Miten MGCCF:n toimintaa voisi kehittää?

Mielestäni seuralla on kesällä hyvin toimintaa
Haikko on hyvä, Eestiin pyrin ensi kesänä
lähtemään. Haikon picnic Triumphien kanssa on
loistojuttu. Tietysti voisi epävirallisia kahvitteluja

olla enemmänkin esim. Bembölen
kahvituvalla. V max Clubilla on pari
juttua joita vois joskus kopioida:
kerran viikossa kesällä kahvittelu, ja
niin sanottu kulkuriajo, jossa
kokoonnutaan ennalta sovittuun
paikkaan, ja kerho tarjoaa kahvit ja
pullat; esim. Porkkalanniemi.

Ensimmäinen MG tuli hankittua jo
70-luvulla.



MGB:N KASAUS

1. Ostin tälläisen Airfixin koottavan paketin
2. Tässä osat maalattavana
3. Tälläinen siitä sitten tuli

1

2

3



Tuossa aikoinaan tuli Bensco-jutun
yhteydessä puhuttua läpiä päähänsä, että
sinivalkoinen väri olisi ollut Suomen

kilpailuväri. Yön tunteina tapahtunut jutun
naputtelu sai ajatukset lentämään sinivalkoisin
siivin ja tarkempi tarkastelu jäi hataran
muistikuvan, Eltsun aikaisen sinivalkoisen
Ferrarin varaan, joka oikeasti olikin sinihopea!

Onneksi sain ystävällistä palautetta itseäni
viisaammilta eli herrat Hasse Nordström, E-P
Haimila ja Kari Tossavainen sekä Jyrki K. Talvitie
antoivat kaikki infoa liittyen noihin
kilpailuvärityksiin, joka sinällään on painunut
nykyaikaisissa F1-kilpailuissa markkinavoimien
takia lähes täysin unholaan, eikä FIA:kaan enää
vaadi näitä tunnusomaisia värityksiä
kilpailuissaan.

Väreillä tunnistettavuutta

Aikoinaanhan nuo kilpailuvärit olivat olemassa
lähinnä kilpailijoiden kansallisuutta ja
tunnistettavuutta varten. Jos FIA:n värien
jakotilanteessa oli osanottajamaalla sattunut
olemaan sopivasti kansallista painoarvoa, niin
väri/värit saattoivat juontua suoraan
kansallislipusta. Osalle maista ne kuitenkin vain

annettiin jäljelläolevista väreistä ja se mikä ei
kelvannut kenellekkään, oli musta � ja sen sai
pieni ja hikinen Suomi! Vaikkakin väri oli siis
virallinen kilpailuvärimme, niin ei sitä kuitenkaan
niin tarkasti aikoinaankaan noudatettu � paitsi
ehkä alkuaikoina.

Kansainvälisesti käytetty kilpa-auton
maakohtainen väritys on ensikerran otettu
käyttöön jo n. 110 vuotta sitten ja sovittuja värejä
käytettiin yleisesti aina 1960-luvulle asti.
Poikkeuksiakin oli, mm. 1930-luvulla saksalaiset
jättivät mm. grand prix-autonsa maalaamatta ja
paljas pelti näytti hopealta. (saksalaiset autot olivat
tavallisesti sovitun mukaan valkoisia, mutta nämä
maalaamattomat autot toivat nimikkeen
"hopeanuoli"). Mainittakoon vielä selvyydeksi se,
että jos engelsmanni ajoi Italialaista urheiluautoa
kisoissa, niin auto maalattiin British Racing
Greeniksi ajajan kansallisuuden mukaan.

Kari T.  ja Hasse N. muotoilivat Suomen väriasiaa
näin: � Hasse on varmasti oikeassa, että
suomalaiset kuljettajat eivät yleisesti  käyttäneet
ennen ja jälkeen sotien mustaa...paitsi tietysti
esimerkiksi  alkuaikojen Monte Carlo-osallistujat:
osa ajeli 30/50-luvun henkilöautoillaaan, jotka
jo kaupasta ostettaessa olivat mustia! Mustia

suomalaisajokkeja Montessa riitti:  Westren-
Doll 1934 Crysler, Liljegren 1951 mustalla
Austin Atlanticilla, Esko Keinänen 1961
Octavia RS, lukuisat Peugeotit, esim.
Loivaranta-Rikkilä-Toivela 203 ja sitten 1000
Lakes osallistujia 203:lla. Elo - Nuortila,
vuonna 2010 kuollut Aili Rosberg 1956 403:lla

VÄRILLÄ ON VÄLIÄ

Ferrari 750 Monza. Carl-Otto Bremerin Eltsun
voittaja-Ferrari 0568M Svartvikissa. Ratissa
J.K.Talvitie..



ja saattaa olla, että jopa Kalpaloiden
Citroen ID oli musta (?) ja katto harmaa -
lasikuitu-sellainen vuonna 1959? Kun
katsoo YLE:n arkistoista ensimmäisen
Hankirallin filmiä (1955), näkee todella
paljon mustaa väriä - tosin tuskin
välttämättä vaunun valinnassa on ollut
väri pääasia, säännöstelyaikaan kaikki
kelpasi, jos vain auton sai ostaa�.

Synkän mustan tilalle sattoi Suomessa tulla
tallikohtaisia värityksiä, esimerkkinä Eltsussa
kisannut ja mm. Carl Otto Bremerin ajama Ferrari
750 Monza, joka oli maalattu tyylikkäästi
sinihopeaksi. Jyrki K. Talvitieltä löytyi ko. autosta
ihan värikuva, kun kerroin hänelle, että ajattelin
jossain vaiheessa korjata hieman sanomisiani
värien suhteen. Kiitokset siis Jyrkille
kuvalainoista! Ongelmahan on vanhemmissa
valokuvissa se, että kun 50-70 �luvuilla käytettiin
yleisesti mustavalkofilmiä, niin värityksiä on
vähän vaikeampi havainnoida niistä kuvista.
Myöhemmin otetuista kuvista taas värit selviävät
helposti.

Jyrki kertoi myös isojen herrojen henkien
taisteluista, jotka saattoivat muuttaa autojen
värityksiä, kuten -60-luvulla: �En saanut ajatusta
millään pois mielestä. Niinpä tarkistin asian, ja
se oli niin kuin muistinkin. Yhdysvaltain Grand

Prix'ssä 1964 Ferrarit ajoivat ensi kerran
maalattuina Yhdysvaltain kilpailuväreihin
valkoiseen ja tummansiniseen. Enzo Ferrarilla oli
kärhämä 250 LM:n ja 275 LM:n luokittelusta
Italian autoliiton ja FIA:n kanssa. Ferrari oli
vannonut, ettei koskaan enää ajata autojaan
Italiassa! Näin ollen hän toteutti uhkauksensa:
sekä Watkins Glenissä että Méxicossa Ferrarit
ajoivat Yhdysvaltain väreissä�.

Sattumalta napakymppi

Sikäli hauska sattuma näihin kilpailuvärityksiin
liittyen on se, että rakentaessani aikoinaan historic-
Mustangia radalle, sen väritys osui vahingossa
ihan suomalaiseksi! Kausina 1994 ja 1995 siis
ratatouhuissa ajeli ensin synkän mattamusta -65
HT joka kirkasti värinsä kirkkaan mustaksi
viimeiseen kisaan Ahvenistolla 1995.
Ajattelemiani kultaisia raitoja ei siihen koskaan
tullut maalattua, joten väritys oli kullanvärisiä
vanteita lukuunottamatta puhdas
FIA:lainen...tosin numeropohjan väritys oli
silloisen sarjasponsorin, Kesoilin mukainen.

Suomen virallisessa kilpailuvärissä ollut
Mustang HT 289 -65.

Fangion Ferrari kuvattuna Fangion museosta -06.
Kuva J.K..Talvitie.



Virallinen lista joskus kauan sitten

Tossavaisen Kari oli löytänyt vanhan  FIA:n värilistan Road & Track �lehden tammikuun 1960
numerosta, jota tässä voidaan selvyyden vuoksi lainata (yleensä värityksen kohteina olivat autoissa
näkyvä runko, kori, konepeitto, mahdollinen raidoitus ja numeropohjat ja numerot):

Ever wonder about the origin of  British racing green or Ferrari red? These colors were agreed upon
in the early days of auto racing and standardized in the Code Sportif International (International
Sporting Code), Appendix I, of  the Federation Internationale de L'Automobile (FIA). The color
was associated with the nationality of the car's owner; hence, an Italian car raced by an Englishman
would be painted British racing green.

In early cars, the chassis was often visible and many countries chose particular colors for that and
other parts. Eventually, the chassis was concealed and the secondary colors were applied to trim such
as numbers and racing stripes.

The FIA no longer requires that race cars follow this color code. Their web site states explicitly that
Formula 1 cars, for example, are exempt from national colors. Appendix I is not available on their
web site so I can't confirm exactly when this went into effect. However, I did find a reprint from the
table from Road & Track magazine, January 1960.

COUNTRY COLORS OF CAR NUMBERS

Argentina Body: blue red on white
Hood: yellow
Chassis: black

 Belgium Body:  yellow black
 Brazil Body: pale yellow black

Chassis and wheels:green
 Bulgaria Body: green red

Hood: white
Canada Body: green white

Stripes: white
Chile Body: red half blue-

Hood: blue half red or
Underframe: white all red on white

Cuba Body: yellow white on black
Hood: black

Czecho- Body: white blue
slovakia Hood: blue and white

Underframe: red
Egypt Pale violet red on white
Finland Black blue on white



France Blue white
Germany White red
Great     Britain Green white
Holland Orange white
Hungary Body, front: white black

Body, rear: green
Hood: red

Irish Free State Green with horizontal white
band of orange around b ody

Italy Red white
Luxemburg Pearlgray white on red
Mexico Gold white on black
Monaco White with red hori- black on white

zontal band around
body

 Poland Body and hood: white red
Underframe: red

 Portugal Body and hood: red white
Underframe: white

 Scotland Green white
 South Africa Body: Gold black on white

Hood: green
 Spain Hood: yellow black on yellow

Body and chassis: red white on red
 Sweden Body and hood, lower white

part:blue-upper:yellow
Three cross bands of
blue on top of hood

Switzerland Hood: white black
Body and underframe: red

Thailand Body and hood: white on blue
pale blue with yellow
horizontal band around
body and hood
Wheels: pale yellow

United States Body and hood: white blue on white
Underframe: blue

Venezuela Body:  white
Stripe:green

Juttu: Jouni Airaksinen, kuvat Jyrki  K. Talvitie ja J.A.



MAY
6-8 GERMANY, Mosel Meeting at the River Mosel, Bernd-Helmut Muller 00492673962146 Bernd-

helmut.mueller@gmx.de
13-15 FRANCE, Montlhery, MG CAR CLUB FRANCE 30TH ANNIVERSARY!,

30ans@mgclubdefrance.com, www.mgclubdefrance.com
21-22 AUSTRIA, Röhrenbach, 50 YEARS MIDGET, mgoc@aon.at
22 SWEDEN, Kungsbacka TJOLÖHOLM CLASSIC CAR MEETING, Gunnar Ahlqvist

0046707645300 brg@mgcc.se
28-29 HOLLAND, OCTAGON TOUR, secretaries@mgtto.nl

JUNE
2-5 GERMANY, Paderborn, 50 years Midget & Sprite, Mathias Tolle 004955067820

international@mgdc.de, Walter Kallenberg 0049201676972 international@mgcc.de
5 SUOMI, Haikko picnic, Tomi Lundell 00358505151038 Tomi.lundell@elisanet.fi
3-7 BELGIUM,, Spa, European Event of  the Year 2011,  alain.van.langeraert@telenet.be

www.mgcarclub.be
10-13 GERMANY, Lauterbach, Pfingstmeeting, Kurt Schneider 00496645918636

kurt@johannes-hof.de
11-12 SWITZERLAND, Lausanne, Tour de Leman, Daniel Ingold 0041213123711 Mail:

ingold.mgcar@bluewin.ch
17-19 SWEDEN, Stockholm, Skandinaviskt MG Meeting, Gunnar Ahlqvist 0046707645300,

brg@mgcc.se
24-25 ENGLAND, Silverstone, MG Live,  www.mgcc.co.uk
24-2.7. ITALY,  MG on Olympus, MGCC Italy & MGCC Greece Fabio Filipello mgcarclub@mclink.it

JULY
2 SWEDEN, Swedish Sports car Meeting, Ring Knutstorp, Gunnar Ahlqvist 0046707645300

brg@mgcc.s
8-10 GERMANY,  Remscheid, International Y-meeting, Manfred Noll-Baues, 00492191926452

AUGUST
19-21 LUXENBOURG, Larochette, International Ardennen Meeting, Maathuis Guy 00352816135

register@mgcarclub.lu

SEPTEMBER
1-4 GERMANY, Eifel MGFIM11, www.mgfim11.com

Tarkista viimeisin tilanne netistä. Osoite on:
http://www.mgcc.co.uk/mgcluboverseas/mg-european-news/

INTERNATIONAL MG EVENTS 2011





Goodwood Revival on vuosittain
järjestettävä museoautojen ratakilpailu,
joka ajetaan etelä-Englannissa,

Chichesterin kupeessa sijaitsevalla Goodwoodin
moottoriradalla. Kilpailu on järjestetty vuodesta
1998 alkaen kunnioittamaan Goodwoodin

historiaa Silverstonen ohella yhtenä Britannian
johtavista moottoriradoista, aktiivivuosien
ajoittuessa vuosille 1948-1966. Tapahtuma on
tunnettu kaikkialla maailmassa maagisena
aikamatkana takaisin menneeseen � panostus
autenttisuuteen on valtavaa: katsojien
pukeutuminen, ruokapaikat ja erilaiset kojut, jopa
lasten leikkipaikat ovat kuin suoraan 50-luvulta -
puhumattakaan varikkotunnelmasta ja
kuljetuskalustosta. Omalle kohdalle tämä yksi
legendaarisimmista historic- viikonlopuista osui
kun 18.�19. syyskuuta 2010 Hannu Sundellin
kanssa teimme omatoimimatkan kyseiseen
moottoriurheilun mekkaan.

Jo heti lauantaiaamuna kisapaikalle päästyämme
tuli selväksi ettei Goodwood Revival ole
kilpailijoille missään tapauksessa mitään penneillä
pelaamista; aamun ensimmäisessä lähdössä rataa

Goodwood Revival 2010



kiersivät renkaat ulvoen ja pakoputket
paukkuen niin Alfa Romeo Tipot
kuin Bugatit ja Maseratitkin. Sillä
hetkellä mielestä pyyhkiytyi kaikki
edellisenä päivänä kerätty matka-
väsymys sekä karut muistot Lontoon
liikenneruuhkista.

1930-1940�luvun �monoposto�-
helmien lisäksi viikonlopun 14.
lähdössä radalla nähtiin niin
Ferrareita (mm. 250 LM, 365P, 246
Dino), Jaguarin E-, C- ja D-typejä,
Aston Martineita, AC Cobria ja
lukuisia muita harvinaisuuksia,
mutta myös arkisempia klassikoita
kuten Ford Prefect, MG Magnette,
Austin A35 & A40. Kun kaikki edellä
mainitut ja monet muut kiersivät
kehää mitään säästelemättä - ei



luonnollisesti myöskään vahingoilta voitu
välttyä.  Rintaa riipaisi kun mm. LightWeight E-
Type päätyi tekemään lähempää tuttavuutta
rengasvallin kanssa, tullakseen todennäköisesti
taas ensi vuonna kisamaan, entistä ehommaksi
korjattuna. Goodwood Revivalissa ollaankin
harrastamisen todellisessa ytimessä: autot on
tehty ajettaviksi. Ja tässä tapauksessa: mieluiten
lujaa ja luisussa.

Jos kisakalusto koostui todellisista legendoista
niin sitä olivat kuskitkin: Sir Stirling Moss,
Richard Attwood, Rauno Aaltonen, Derek Bell�

Kilpa-ajajalegendojen ohella radalla pyörähti
myös muita maailmanluokan tähtiä, mm. Dire
Straits-yhtyeen laulaja/kitaristi Mark Knopfler
käskytti Austin-Healey:n 100S -kilpaversiotaan
varsin mallikkaasti, jääden kuitenkin
kärkikahinoiden ulkopuolelle.

Goodwood Revival tarjoaa kävijälle kokemuksen,
joka on paljon muutakin kuin pelkkää kilpa-
autoilua � se on lukuisia ajan hengen mukaisia
oheistapahtumia, kaikkea aina tanssiesityksistä
vintage-toriin. Tapahtuma on laajalti tunnettu
myös radan keskellä sijaitsevasta pienkone-



kentästä, joka on valjastettu tapahtuman
käyttöön tuoden kilpalähtöjen välissä yleisön
nähtäville mitä huikeimpia lentonäytöksiä Spitfire
MH434:n & P51D Mustangin hurjista syöksyistä
Lancaster pommikoneen ylilentoon. Kaiken
tämän lisäksi läheisillä viheriöillä on tarjolla
�Revival Car Show� joka kokoaa yhteen
Bonhamin museoautohuutokaupan, varaosa- ja
autokauppiaat sekä �pienimuotoisen� harraste-
autoparkin, jossa on näytteillä tuhansia kävijöiden
omia menopelejä. Vuoden 2010 kattauksessa
edustettuna olivat pitkälti kaikki Abingtonissa
vähänkään sarjatuotannossa olleet �pre-war� -
mallit esim. MG SA � WA � PA � PB,
sekä myös uudemmat tuotokset
sisältäen mm. kymmenkunta MGA
Twin Camia. Näiden lisäksi useat
kymmenet Austin-Healeyt, Jaguarit,
Aston Martinit sekä Alvikset pitivät
seuraa toisilleen � ja parille tuhannelle
muulle ikätoverilleen.

Vaikka kahdessa päivässä Goodwoodin
radalla tuli nähtyä ja koettua valtavasti
kaikkea, jäi silti väkisinkin paljon vielä
näkemättä � jo pelkästään harrasteauto-
parkissa olisi voinut viettää helposti
päivän tai pari. Ensi syksynä toivot-

tavasti sama reissu uudestaan, silloin
Goodwoodissa juhlistetaan Richmondin 9.
Herttuan Brooklandsin legendaarisessa  �Double
Twelve� -kilpailussa MG:n tehdastiimille vuonna
1931 ajamaa voittoa. Paikalle on luvattu
autenttinen MG-tiimin varikkopilttuu
varustettuna tehtaan ahdettujen 30-lukuisten
rivistöllä. Lisätiedot tapahtumasta löytyvät
osoitteesta:

http://www.goodwood.co.uk/revival/

Teksti: Oskari Åvall



Roverin omistaman MG-tuotemerkin
kulta-ajat olivat päättyneet MGB:n
valmistuksen lopettamisen myötä 80-

luvun taitteessa. Tehtaan ajatuksissa oli kyllä
uuden keskimoottorisen urheiluauton
valmistus, mutta suuren yleisön ja harrastajien
mielenkiinto oli jollain tavalla saatava käännettyä
taas muistelemaan MGB:n ylivertaista
menestystarinaa ja saada ostava yleisö
kiinnostumaan tulevasta tuotteesta. Rover
Special Projects Unit � osasto valjastettiin
suunnittelemaan klassinen, laadukas, tehokas ja
ylellisin MG-avoauto kautta aikojen: MG RV8.

Rahaa projektiin ei kyllä ollut liiemmälti laittaa,
joten  erittäin rajoitetun budjetin kanssa
taiteillessa muotoilijat ja insinöörit taikoivat lähes
tyhjästä unelmatuotteen. Koska uuden korin

suunnitteleminen on tunnetusti kallista, niin
päätettiin käyttää pohjana British Heritagen
uustuotantokoreja (joita valmistettiin korvaa-
maan ruosteenraiskaamat MGB-yksilöiden
korit). Peruskorin päälle muotoiltiin saven avulla
uudet, miehekkäämmät muodot ja siitä sitten
veisteltiin sopiva, harmoninen kokonaisuus, joka
yhtäältä näytti sopivan klassiselta, mutta toisaalta
oli kuin steroideja nauttinut MGB eli saanut uusia
pullistuksia vähän sinne tänne. Lopullisen
muodon saaneet, paremmin ja tarkemmin
valmistetut korit  varmistettiin ruostetta vastaan
vielä sinkkipinnoituksella ja aiempaa
laadukkaammalla maalauksella.

Konepuolelle oli tarjolla jo tutuksi käynyt paketti
eli Roverin, Lucaksen Multipoint  -ruiskulla
ryyditetty täysalumiininen V8, joka oli kasvatettu

MG RV8 - HARVINAINEN
HERRASMIESSPORTTI



kooltaan 3.9 litraan ja tehoa paketista löytyi
190 hv (140 kw). Koneen perässä vaikutti
aluksi 5-vaihteinen Rover LT77 ja
myöhemmin R 380 manuaalivaihteisto.

Etuakselisto päivitettiin nykyaikaisemmaksi
eli kierrejousin ja teleskooppi-iskun-
vaimentimin varustettu erillijousitus oli
kruunattu 270 mm:n jäähdytetyillä
jarrulevyillä. Taka-akselissa säästettiin, eli se
oli mallia jäykkä � tosin nykyaikaistettuna
eli akselin elämistä hillitsemässä oli kaksi
alempaa pitkittäistä reaktiotankoa ja
vakaajatanko. Jousitus oli  hieman
nykyaikaisemmin lehtijousin ja teleskooppi-
iskunvaimentimin varustettu. Perämurikan
välitys oli harvahko 3.31:1 ja vauhdin hillitsiminä
toimivat 9� rumpu-jarrut �  tehostimella
varustettuna. Vanteet olivat 6J x 15� ja ne olivat
kevytmetallivalua, muistuttaen hieman
keskiosaltaan pinnapyöriä. Rengastus noilla
valsseilla oli 205/65 x VR15.

Ylellisyyttä kabiiniin

Koska perinteistä ylellisyyttä ei saada kuin nahkalla
ja puulla sekä paksuilla matoilla, niin sellaista
sitten päätettiin laittaa RV8:n kabiiniin. Magnolia
Connolly nahkasisustus oli sopivan tyylikästä
tähän tarkoitukseen ja kojelauta, ovien sisäyläosat

ja keskikonsoli saivat aidon ja ylellisen Burr Elm
puusomistuksen. Äänieristyksen ja maukkaan
sisustuksen viimeistelivät paksut lattiamatot
vähän Rolls Roycen tyyliin.

Koska kyseessä oli hintavamman luokan
urheiluauto (hinta uutena 26000 puntaa
Englannissa), niin varustuksessa oli mm.
ilmastointi ja takakontti aukesi sähköllä. Lisäksi
auto oli varustettu kauko-ohjatulla ajonestolla ja
hälyttimellä sekä keskuslukituksella.  Vakio AM/
FM stereoradion neljällä kaiuttimella sai
halutessaan myös CD-vaihtajalla lisähintaan.
Ohjaustehostinta ei ollut, mikä saattoi varsinkin
naisostajien ollessa kyseessä, vaikeuttaa
taskupysäköintiä. Liikkeelle päästyä seikalla ei ollut

merkitystä, koska hammas-
tanko-ohjaus oli muuten ihan
nykyaikainen ja tunnokas ja
autohan ei painanut täyteen
tankattuna (51L) kuin 1090 kg.
Tosin toinenkin seikka saattoi
karkoittaa kauniimman suku-
puolen edustajat: kytkin saattoi
tuntua raskaalta, koska se oli
mitoitettu kestämään 190 hv:n
tehot ja siten tavallista jäykempi
poljintuntumaltaan.



Paksu ja eristävä katto oli
käsikäyttöinen ja helposti
yhden henkilön toimesta
hoidettavissa. Katon mainittiin
olevan erittäin tiivis ja lämmin
sekä pitävän melun aikaisempaa
helpommin ulkona. Tiiveys oli
hyvä myös ilmastoinnin
toimintaa ajatellen.

 Myöhemmin jälkimarkkinoille
ilmestyi myös kovia kattoja,
jotka tosin n. 2200 punnan
hinnallaan kuulostivat
kohtuullisen kalliilta. Ainakin
jos vertaa normaalin käytetyn
MG RV8:n (RHD) pyynti-
hintoihin Englannissa (n.
10000-15000 puntaa) tänä päivänä.

Takakontti oli myös täysin verhottu ja kontin
täytti suurimmaksi osaksi isohko 15� vararengas.
Itse asiassa jäljelle jäänyt tila ei oikeastaan riittänyt
kuin pikkutavaroille tai parille pienelle pehmeälle
kassille, joissa voi kenties olla yön yli tarvittavat
varusteet. Hyvin suositeltava lisävaruste olisi siis
takakontin päälle asennettava matkalaukkuteline
tai sitten pidemmillä matkoilla pitää kylmästi
jättää vararengas kotiin ja ostaa konttiin
renkaanpaikkauspullo, niinkuin muutamissa
nykyautoissa on tehty.

Merkkipaaluja MG RV8:n tuotannossa

Kesäkuu 1991: Rover näyttää vihreätä valoa
projektille.
Tammikuu 1992: Ensimmäinen prototyyppi
esitellään jälleenmyyjille.
Kesäkuu 1992: Ensimmäiset myyntiesitteet
MG RV8:sta julkaistaan.
20.10.1992: MG RV8 esitellään julkisesti
Birminghamin Motor Show:n
lehdistötilaisuudessa, Englannissa.
31.3.1993: Ensimmäinen tuotantoyksilö

valmistuu Cowleyssä. Auto on Metallic BRG,
sarjanumeroltaan SARRA WBMBMG 000251,
ja se sijoitetaan talteen jälkipolville British
Heritage Museumiin.
Lokakuu 1993: RV8 esitellään Tokion Motor
Show:ssa - Rover meinaa hukkua tilauksiin
Japanista.
13.01.1994: Ensimmäinen suurempi erä
tilattuja autoja laivataan Japaniin.
22.11.1995: Viimeinen RV8, numeroltaan
 002203 (väriltään Woodcote Green) lähtee
Englannista Japaniin.

Teknisiä tietoja MG RV8:sta

Kori: Itsekantava, 2-ovinen, sinkitty peltikori,
malli: roadster, käsikäyttöisellä kangaskatolla
Moottori: Rover V8, 3950 cm3,
monipisteruisku, perint. yhden nokka-akselin
koneisto, 2 venttiiliä / sylinteri,
sylinterin mitat poraus 94.00 mm, isku 71,12
mm, puristussuhde 9.32:1, polttoaine 95E
Teho: 190 hv / 4750 rpm, vääntö: 318 Nm /
3200 rpm
Vaihteisto: Rover,  5-vaihteinen manuaali
Huippunopeus: 230 km/h



Kiihtyvyys 0-100 km/h: 5.9s
Omapaino: 1090 kg (täydellä tankilla 51L, ilman
kuskia), kokonaispaino 1310 kg.
Mitat::Pituus 4010 x leveys 1694 x korkeus 1320
mm
Akseliväli: 2330 mm, raideleveys edessä: 1260
mm, takana 1330 mm

Knoppitietoa

RV8:n parintuhannen kappaleen RHD-autojen
tuotannosta valtaosa myytiin Japaniin. Muita
huomattavia kohteita olivat Englanti, Eurooppa,
Australia ja Uusi Seelanti. Tehtaalta ei lähtenyt
ainuttakaan vasemmalta ohjattavaa LHD-mallia,
joten kaikki semmoiset nykyään tavattavat yksilöt
ovat jälkikäteen muutettuja. Esisarjan autot, 14
kpl, olivat tarkoitettuja dealereiden esittelyautoiksi
ja lehdistön käyttöön. Ne olivat sarjanume-
roiltaan 900015-900030 väliltä. Lehdistöautoina
olivat 2 yksilöä: 900017 ( rek. K 14 MGR,
Woodcote Green) ja 900029 (rek. K 12 MGR,
Nightfire Red).

Jos haluaa ostaa joskus vähän harvinaisemman
RV8-yksilön, niin oheiset tiedot kappale-
määräisistä toimituksista versus väri,  antanee
hyvää osviittaa:

Oikeasta vääränkätiseksi

Joskus Mobile.de:ssä surffaillessani, pisti silmään
myynti-ilmoitus  1995 rekisteröidystä, LHD-
mallisesta MG RV8:sta. Ilmoituksesta kävi ilmi,
että 28850e maksava, Woodcote Green metallic  -
yksilö oli jälkikäteen muutettu vasemmalta
ohjattavaksi ja sitä itse asiassa myi MG-alan paja,
joka itse oli tehnyt tuon prosessin Saksassa.
Kiinnostuneena lähettelin sähköpostia
ilmoituksen osoitteeseen ja saksalaisella
täsmällisyydellä sieltä vastaili pajan omistaja:
Jürgen Kuhnle (Hauptsrasse 7/1, 75233
Tiefenbronn-Lehningen, puh. 07234/980700,
fax 07234/980701,  Juergen.Kuhnle@teleson.de.

Jürgen lähetti kuvia muutosprosessista ja ko.
autosta, joten siitä kiitos hänelle. Auto saattaa
olla vieläkin kaupan (johtuen ehkä vähän
suolaisesta hintapyynnistä...), joten jos ko. yksilö
kiinnostaa, niin sähköpostia vaan Saksaan...
Oheisista kuvista näkee suurinpiirtein prosessin
kulun työn edistyessä, mutta pääpiirteissään
homma on seuraavanlainen:

-Puretaan kone pois ja mahdolliset työtä
vaikeuttavat lisälaitteet sekä siirretään kone-
huoneen puolella olevat ohjausta tukevat osat

Väri              GB       %   Eurooppa  %      Japani     %     Yhteensä   %

Black  12   3.9  5 5.4      1   0.1    18     0.9
BRG 139 45.3 65       70.7      1   0.1  205   10.3
Caribbean  16   5.2  3 3.3      0   0.0    19     1.0
Flame Red  15   4.9  1 1.1      0   0.0    16     0.8
Nightfire Red  41 13.4  1 1.1  108   6.9  150     7.6
White Gold  12   3.9  0 0.0      0   0.0    12     0.6
Le Mans Green  28   9.1  2 2.2      0   0.0    30     1.5
Old Engl. White    3   1.0  1 1.1      1   0.1     5     0.3
Oxford Blue  36 11.7  8 8.7  214 13.5  258   13.0
Woodcote Green   5   1.6  6 6.5 1258 79.5 1269   64.0
Yhteensä 307 15.5 92 4.6 1583 79.9 1982 100.0

Neljä viimeistä väriä taulukossa olivat lisävarustelistalla 750 punnan lisähintaan.



vasemmalle puolelle. Vanhat reiät paikataan
umpeen.
-Puretaan kojelauta ja ohjausakselin kiinnitykset
 sekä polkimet, jotka vaihdetaan vasemmalle.
Tehdään pelikuvana mittariston pohja,
hanskalokeron kansi ja kojetaulun päätyosa sekä
muotoillaan peilikuvaksi kojetaulun runko-osa
ja päällinen.
-Asennetaan muotoillut osat ja uusi verhoilu sekä
irrotetut kojetaulun osat ja varusteet paikalleen.
-Mitä luultavimmin, hammastanko hiluineen
joudutaan vaihtamaan LHD-malliseksi.
-Asennetaan moottori ja apulaitteet takaisin sekä
kaikki muut irrotetut sekä uudet osat.
-Nautitaan kesästä V8:n murinan voimin...

Teksti: Jouni Airaksinen
Kuvat: Jürgen Kuhnle
Lähdemateriaali: www.v8register.net

1. Uusi ohjauksen kotelointi rintapellissä
2. Vanha ohjauksen paikka hitsattuna umpeen
3. Ohjausakseli siirretään vasemmalle puolelle
4. Kojetaulu uudelleen muotoiltuna
5. Kojetaulu uudelleen muotoiltuna. Mittariston
   pohja, käsinelokeron kansi ja päätypala ovat
   omia osiaan.
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