Brittisportti
Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperiaatteella.
Lehden tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana olevien
harrastajien yhteishenkeä, tiedottaa alan tapahtumista sekä julkaista
niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja autoharrastuksen piiristä.
M.G. Car Club of Finland ry kokoaa lehden saadusta aineistosta ja
toimittaa aineiston painoon. Brittisportti pyrkii hankkimaan juttuja sekä
MGCCF:n jäsenistöltä, että yhteistyössä muiden yhteisöjen ja
kirjoittajien kanssa. Ilmestymistavoite on neljä numeroa vuodessa,
mikä toteutuu, jos aineistoa on saatavilla.
Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat kirjoittajien omia, eivätkä
välttämättä samoja kuin M.G.Car Club of Finland r.y:n hallituksen.
Kaikki mielipiteet kuitenkin julkaistaan.
Brittisportin ilmoitushinnat sovitaan tapauskohtaisesti. Harrastukseen
selvästi liittyvät ilmoitukset pääsevät lehteen pääsääntöisesti
veloituksetta, jos tilaa vain riittää.
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Materiaalin toimitusosoitteet: tomi.lundell@elisanet.fi tai
Tomi Lundell, Bulevardi 54 B 57, 00120 Helsinki
( + 358 50 5151038 )
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AJANKOHTAISTA...

K

otisivulle www.mgcc.fi on lisätty pdftiedostot vuoden 2009 ja 2010
Brittisportti-lehdistä. Nyt löytyvät
kaikki numerot viime vuoden loppuun asti.
Yhdistyksen syyskokoukseen toivotaan runsasta
osanottoa ideoimaan toimintaa ensi vuodeksi
sekä vaikuttamaan yhdistyksen avainhenkilöiden
valintaan. Päivämäärä on ainakin helppo muistaa
11.11.-11. Hemingway’s pubi sijaitsee Hietalahden
torin nurkalla Helsingissä. Kello 19:00 jälkeen
Hietalahden torilla ei tarvitse maksaa
parkkimaksua.
Seuraava Britttisportti ilmestyy joulukuussa.
Viimeinen aineistopäivä 30.11.2011

Haikko 2011: Tuore aviopari itänaapurista.Irina
Grishugina ja Alexander Grishugin saivat mukavan
matkamuistokuvan.

Tomi Lundell
Brittisportti-lehden väliaikainen taittaja

Kuva ja teksti: Jouni Airaksinen

Kokouskutsu:
M.G. Car Club of Finland ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Aika: Perjantaina 11.11.2011
alkaen klo 19:00
Paikka: Hemingway’s pub,
Hietalahdenranta 11, Helsinki
Esityslistalla sääntömääräiset asiat

HAIKKO PICNIC 2011

M

.G. Car Club of Finlandin perinteinen
Haikon tapaaminen sujui jälleen
aurinkoisissa merkeissä. Itse olen ollut
tapahtumissa mukana vuodesta 1998; lähes aina
aurinko on paistanut. Paikalla oli 24 autokuntaa.

runsaat ja maukkaat tarjoilut ravintolan puolella.

Lisänä Picnicille väriä toi Triumph-kerhon autojen
vierailu Jouni Airaksisen kutsumana. Paikalla oli
myös Morris Minor V-8 moottorilla.

Britit kohtasivat Mustialassa

Tapahtuma kulki vanhan tutun kaavan
mukaisesti. Tänä vuonna Jouni Airaksisen
johtaman teknisen raadin valitsemaksi tuli Anders
Svartbäckin omistama MGB 1800 Roadster.
Yleisön suosikki Seppo Hallikaisen omistama
MGA 1600 Roadster keräsi eniten ääniä eli paikalla
olevien katsojien liimaamia post it -lappuja
tuulilasiinsa. Onnittelut molemmille voittajille.
Osa autokunnista oli varautunut picnic- eväiden
kanssa aurinkoisen Haikon rantamaisemaan.
Monelle maistuivat myös Haikon kartanon

Osa kerholaisista oli ottanut mukaansa
``ylimääräiset`` varaosat autotallin nurkista ja
Boot Sales -myynti toimi peräkonteista käsin.

Britit kohtaavat -tapahtumasta kiitokset tänä
vuonna järjestelyistä vastanneelle Rover Ystävät
Ry:lle.
Paikkana Mustialan kartano oli mitä mainioin
vierailla 14.8 sunnuntaina ja nähdä Suomen
brittiautojen koko kirjo.
Väkeä oli kiitettävästi paikalla ja aika meni vanhoja
tuttuja tavatessa..
Kauko Ruuska

MG-REISSU VILJANDIIN

M

GCCF kutsui jäsenistöään ja
brittiautoharrastajia perinteiselle
alkukesän Viron retkelle. Matkan
kohteena olisi tällä kertaa Viljandi, noin 170
kilometrin ajomatkan päässä Tallinnasta.
Matkaoppaat mainitsevat 20 000 hengen
Viljandista, että ”boheeminen Viljandi-kaupunki
on kansanmusiikin, etnotaiteen ja Viron
kulttuurin sydän”. Viljandi on myös vanha
hansakauppiaiden kaupunki; ensimmäinen
maininta „Viljandin linnakkeesta“ on vuodelta
1154 kommenteissa al-Idrisin maailmanatlakseen
“Maantieto”!

Matka Oulusta Helsinkiin
Jo viime vuoden Historic Racesta tutulla tavalla
pakkasimme perjantai-iltana sinisen MG:n VR'n
hellään huomaan autojunaan ja kolkuttelimme
Oulusta Helsinkiin. Tällä kertaa kuitenkin uni
oli aikaisempaa maittavampaa, koska
petipaikkana oli uudenmallinen kaksikerrosmakuuvaunu. Helsingissä sitten auto haettiin
omasta vaunustaan pois pienen pohjakosketuksen saattelemana. Ilmeisesti ramppi ei
ollut ihan paikallaan, koska tätä ei ole
aikaisemmin sattunut. Tai pakoputki oli päässyt
valumaan alemmas.

Lähtöön valmistautuessa vain oli täytynyt
selvittää mystinen öljyvuoto (lauhduttimen
letkun kiristys) sekä keskiviikkona ilmennyt
kytkimen totaalinen katoaminen. Tosin koska
kytkinnesteetkin katosivat, diagnoosiksi asetettiin
työsylinterin totaali porsiminen. Onneksi Kotkan
suunnalta löytyi varaosa ja se lähtikin
torstaiaamuna kohti Oulua. Mekaanikkotiimi
asensi ja ilmasi kytkinen tallin pihalla perjantaiiltapäivällä ja matkalle päästäisiin.
Tapaaminen Länsisatamassa
Oli todella lämmin aamu, odoteltiin jopa 30
asteen helteitä pilvettömältä taivaalta.
Autokunnat (11 autoa ja 18 alan harrastajaa)
tapasivat toisensa Länsisatamassa hyvissä ajoin
ennen lähtöä. Puolin ja toisin tutustuimme sekä
toisiimme että mukaan lähtevään kalustoon edustettuna oli useampia MG-kirjaimia, kuten
kolme A’ta, neljä B’tä, yksi GT, TD , TF ja Midget.
Vuosikymmenetkin ulottuivat aina 50-luvulta
2000-luvulle. Tuo TD taisi kuitenkin olla uusinta
kalustoa, koskapa se oli Malesiassa valmistettu
replica, jossa oli kaksilitrainen 130-heppainen
japanilainen kone. Yhtäkaikki, esi-isänsä on aito
MG, joten tämäkin kaikella kunnialla
kelpuutettiin joukkoon!
Laivana oli Silja Superstar - se nopeampi ja hieman
kalliimpi, mutta on tämän euro-eron väärti.
Laivaan meidät lastattiin rekkajonon viereen,
jossa pikkuautoilla oli varsin turvallinen olo
”isojen poikien” vieressä. Laivalla avattiin
ensimmäisen kerran jo yksi keulapeltikin tuplakaasareiden sointi kaipasi pientä
justeeraamista.
Kokoontuminen Sikupillissä ja matkalle
kohti Raplaa
Laivasta poistuimme ja lyhyen kokoontumisen
jälkeen suuntasimme Tarton maantielle,
Sikupillin ostoskeskukseen, jossa tehtiiin

ensimäiset ostokset ja juotettiin janoinen kalusto.
Bensan hinnaksi havaittiin noin eur 1,20/litra,
joten edullista on autoilu Virossa! Tässä vaiheessa
oli jo suorastaan kuuma, lämpötila lähenteli 30
astetta ja viimeinenkin katto laskettiin
tarpeettomana alas. Itse asiassa yksi katto taisi
jäädä yllös, mutta toisaalta siinä TF’ssä oli
ilmastointi … Matka kohti Viljandia saattoi alkaa.
Tarton maantie osoittautui ihan oikean
moottoritien oloiseksi, joten marssivauhti oli
moitteetonta. Vähitellen kaupunkimaisemat
jäivät taakse ja maaseutu alkoi. Moottoritiekin
loppui. Niin suurta oli matkueemme
suunnistajien innostus, että letkan keulapää ajoi
Raplan liittymän ympäri ainakin kertaalleen
ennenkuin oikea suunta löytyi. Tiet olivat
vähintäänkin kohtuullisessa kunnossa ja
letkamme sopivan harva, että paikalliset
saattoivat sitä turvallisesti ohitella ja samalla
vilkutella ja tööttäillä karavaanillemme. Tien
viereltä saimme myös osaksemme ansaittua
ihailua ja käden heilutuksia.
Ennen Raplaa pysähdyimme pienelle
kymppikioskin virolaisen serkun pihaan

ihmettelemään havaitsemiamme vironkielisiä
varoituksia tietöistä - tie Raplaan olisi poikki ja
pitää ajaa kiertotien kautta. Näinpä sitten
tehtiinkin ja varsinaista tietyötä oli vain muutama
sata metriä juuri ennen Raplaa. Kauppakeskuksen
pihalla rivistömme oli taas ihmeteltävänä ja yksi
ystävällinen sielu kertoi, että suunniteltua
matkareittiä ei tarvitsekaan muuttaa, tietöitä ei
ennen Viljandia ole. Itse asiassa meidät vielä
ohjattiin Raplan sivukatuja tietyön ohi kohti
määränpäätämme. Kiitokset Raplan suuntaan!
Matka jatkui kuumissa merkeissä kohti Viljandia,
aurinkorasvaa kului ja moottoreidenkin
jäähdytyksestä huolehdittiin konepeltejä
raottamalla. Maalaismaisemat vilahtelivat ohi ja
virolainen nuoriso tervehti meitä edelleen
tööttäilyllä. Taivaanrantaan oli kuitenkin noussut
tummia pilviä ja nähtiin joitakin salamoitakin
juuri Viljandin suunnalla. Letka pysähtyi ja kaksi
(2) kattoa nostettiin. Tai yksi nostettiin ja
Midgetin katto kasattiin paikoilleen. Muutaman
minuutin ajan vettä tulikin, mutta totuuden
nimissä on sanottava, että ei se määrä ketään olisi
haitannut. Pilvien alla kuitenkin saavuttiin
Viljandiin.

Grand Hotel Viljandi osoittautui sijaitsevan tasan
keskellä kaupunkia, siisti uusittu hotelli. Autot
saimme sijoitettua hotellin takana olevalle,
vartioidulle parkkipaikalle. Ja kyllähän siellä
puomi olikin. Havaitsimme samalla, että
Viljandissa oli juuri menossa Hansapäivät ja
markkinakojuja oli keskustassa runsaasti. Aika
oli pari tuntia ennen päivällisaikaa ja useimmat
käyttivätkin mahdollisuutta tutustuakseen
kauppiaiden tarjouksiin. Pellavavaatteet saivat
varsinkin naisväen ihastusta osakseen.
Päivällinen oli varattu etukäteen Teglaste-tuvalle.
Sinne kokoonnuttuamme hoksimme, että
ilmeisesti kansainvälisen kommunikaatiokatkoksen vuoksi ruoat oli kyllä varattu koko
joukolle, mutta pöytiä ei ollut heti vapaana koko
seurueellemme. Pienen keskustelun ja
joustamisen jälkeen saimme sijoituttua kahteen,
myöhemmin kolmeen vierekkäiseen pöytään.
Ruoka tuli kohtuullisen nopeasti, mutta

juomatarjoilu tiskiltä takkuili hieman. Hinta/
laatusuhde oli kohdallaan: pihvi ranskalaisilla ja
salaateilla 3,90 euroa! Loppujen lopuksi, kaikki
hyvin, mahat täynnä ja ryhmämme lähti kohti
uusia haasteita.
Tiedossa oli, että kaupungin itäpuolella on
Viljandijärvi ja hieman pienentynyt ydinryhmä
suuntasikin mäkeä alas rannalle. Matkalla
tutustutiin paikalliseen arkkitehtuuriin sekä osin
tuunattuun autokantaan. Ranta-alueella oli myös
jalkapallokenttä ja peli käynnissä. Vastakkain

olivat Viron liigan joukkueet, mutta emme illan
myöhetessä enää aikoneet liittyä katsojien
joukkoon. Nautimme kesäillasta ja rantapaviljongin antimista, kunnes oli aika lähteä
takaisin. Jalkapallo-ottelu oli tässä vaiheessa
päättynyt: paikallinen joukkue hävisi ottelun
Sillamaelle viime minuuttien hyvästä loppukiristä
ja yleisön raivoisasta kannustuksesta huolimatta.
11.6.2011 Viro Meistriliig
JK Tulevik Viljandi
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Nesterovski

Aleksandr Kulatsenko
Rasmus Munskind

Kävely ylämäkeen sopivasti rasitti ja norjistutti
pitkästä istumisesta jäykistyneitä jalkoja, joten oli
aika etsiä paikkaa "illan viimeisille". Hotellin
naapurissa oli lupaavan näköinen terassiravintola,
jonne sitten kokoonnuimmekin. Pikku hiljaa
suurin osa retkikunnastamme löysi tiensä paikalle
ja kuppila oli saanut uusia asiakkaita. Mutta päivä
oli ollut pitkä ja huomenna edessä paluu takaisin,
joten nyt oli aika mennä yöpuulle. Virkeimmät
tosin osallistuivat vielä lähes yötä myöten

Hansapäivien konserttiin, joskaan esitetty
musiikki ei aivan vastannut mieltymyksiä.
Paluumatkalle
Siisti hotellimme tarjosi aamulla virolaisen
aamiaisen ja kirjauduimme hotellista ulos.
Laskujen kanssa tuli pientä selkkausta, mutta
lopputulokseksi saatiin, että hotelli on saanut
sen verran euroja kuin pitääkin, olipahan ne nyt
hotellin mielestä maksanut kuka hyvänsä.
Autotkin löytyivät parkkipaikalta samanlaisina
kuin mitä ne sinne jätimme, vaikka puomia ei
kukaan ollut yöksi muistakutkaan laittaa kiinni.
Koska aamu osoitti taaas kuuman päivän
merkkejä, eilen nostetut katot pudotettiin alas ja
karavaanimme suuntasi kohti kotimaata, tällä
kertaa Järvikandin kautta Raplaan ja siitä hieman
eri reittiä Tallinnaan kuin edellisenä päivänä.
Kahvilla ja jäätelöllä Järvikandissa …
Ajohalut olivat tänään paremmassa iskussa,
vaikka aurinko hehkuikin vähintään samalla,
polttavalla tavalla kuin eilen. Kalustoa enemmän
jouduttiin huoltamaan ajohenkilöstöä ja
Järvikandissa pysähdyttiinkin paikallisen
Matkahuollon kuppilaan. Osa autoistakin saatiin

varjoon. Tätä taukoa kaivattiin varsin yleisesti,
koska olimme juuri selvinneet virolaisen tietyön
rasituksista. Marssivauhti oli välillä lähes
olematon, koska tie oli oikeastaan vain sepelillä
päällystetty tienpohja. Toisaalta tällaisella tiellä
kaikki pienet kolinat ja nitinät, joita saattoi
kuunnella tasaisella asfaltilla, eivät enää haitanneet
lainkaan. Viimeinen tauko ennen Tallinnaa
pidettiin Raplassa, jälleen Matkahuollon pihassa.
Takaisin Tallinnassa
Juuri ennen Tallinnaa vielä vierailtiin
ostoskeskuksessa tankkaamassa matkatavaratilat
äärimmilleen kotiin vietävillä tuliaisilla.
Paikallinen leipä ja erilaiset juotavat taisivat hyvin
löytää paikkansa. Lisätäydennykset suoritettiin
sitten rannan myymälöissä. Jostain syystä
lauttaranta osoittautui vaikeaksi löytää, koska osa
porukasta kävi kääntymässä melkein Piritassa.
Tosin väittivät tutustuneensa Tallinnan

nähtävyyksiin, kun aikaa oli vielä hieman.
Paluumatkaa varten meidät pakattiin Siljan
autokannen ylähyllylle. Laivasta lähtisimme sitten
viimeisinä, mutta eihän tässä enää suurta kiirettä
olisi, koska reissu alkaisi olla päätöksessään.
Ajorampin laskua odotellessamme sitten
kertailimme matkan tapahtumia ja alustavasti jo
mietittiinkin seuraavan vuoden reissua.
Meillä olisi vielä ajettavaa Ouluun saakka, mutta
vasta Tampereella vietetyn lepohetken jälkeen.
Paluumatkalla kotiin sää oli jo sitten
tyypillisemmin suomalainen. Käytännössä tämä
ilmeni vilkkujen, töötin ja vinkkareiden
toimimattomuutena vesisateessa, mutta
sulakerasiaa rassaamallahan siitä selviää. Ja sitä
ennen työntämällä auton käyntiin. Tuli samalla
tehtyä päätös tuulilasin tiivistämisestä, mutta
eihän poudalla tarvitse ja sateella ei voi …
Tuula ja Petri

MG MIDGET 50 VUOTTA

E

dellisessä Brittisportin numerossa
kirjoittelin Midgetistä 50-vuotisjuhlien
kunniaksi. Taulukossani oli epätarkkuuksia, joita tässä nyt paikkailen. Midgettien
jakaminen eri sukupolviin ei ole helppoa.
Kaupalliset mallinimet ja merkittävät tekniset
uudistukset eivät aikoinaan menneet aivan käsi
kädessä ja samaan tahtiin. Tuotekehitysinsinöörit
ja markkinointiväki elivät omaa elämäänsä.
Kenties oikeaoppisin tapa jakaa Midgetit eri
sukupolviin tapahtuu tuotannon perusteella.
Ensimmäisten autojen runkonumerot alkavat
GAN1 ja viimeisten autojen tyyppikilvissä
numerolitanian edessä seisoo GAN6.

GAN4: Midgetin moottori kasvoi edelleen ja
rättikaton rakenne muuttui.
GAN5: Lähinnä ulkonäkömuutoksia. Grilli
mattamustaksi ja takapyörien aukot pyöreiksi.
Tavoitteena pienemmät tuotantokustannukset
ja nykyaikaisempi ulkonäkö.
GAN6: Viimeinen Midget. “Esson baarin“
porukokoiden kauhistelemat kumipuskurit,
korotettu maavara ja Triumphin 1500cc moottori.
Kuitenkin kaikkien aikojen eniten myyty Midgetmalli ja tänä päivänäkin erinomaisen käyttökelpoinen brittisportti.
Tomi Lundell

GAN1: Oli teknisesti kuten Austin Healey Sprite
“Frogeye”, mutta uudella nykyaikaisemmalla
korilla. Midgetin sisarmalli, uusittu Austin Healey
Sprite, oli mallinimeltään MKII eli A-H meni
mallisukupolvissa yhtä “Markkia” edellä
MG:tä. Hinta oli kuitenkin MG:tä halvempi.
GAN2: MG Midget sai hieman suuremman
moottorin porauksen ja levyjarrut eteen.
GAN3: Sidescreenit korvattiin veivattavilla
sivuikkunoilla ja neljänneselliptiset takajouset
puolielliptisillä.

GAN 5 USAvientiversiona

Alkuperäinen
kaupallinen nimi

Runkonumero Valmistus
alkaa
alkoi

Valmistus
päättyi

Moottorin
koko

Midget

GAN 1
GAN 2
GAN 3
GAN 4
GAN 5
GAN 6

lokak.62
maalisk.64
lokak.66
elok.69
syysk.74
marrask.79

948cc
1098cc
1098cc
1275cc
1275cc
1493cc

Midget MK II
Midget MK III
Midget 1500

kesäk.61
lokak.62
maalisk.64
lokak.66
elok.69
lokak.74

Valmistusmäärä
16080
9601
26601
22415
7783
72289
224817

Ensimmäiset Midgetit olivat hyvin nykyaikaisia
autoja. Viimeisimmät vastaavasti hieman vanhahtavia
Spritgettien 50-vuotispäiviä juhlittiin näyttävästi tänä
vuonna. Kuva: Safety Fast -lehti, July 2011.

TEE SE ITSE MGB V8 –
LYHYT OPPIMÄÄRÄ

E

dellisessä Brittisportissa sivuttiin aihetta
MGB V8 Roadsterit ja GT V8:t
Suomessa. Luonnollinen jatkumo
aiheelle on hieman syventää opintoja.
Todettakoon näin aluksi, ennen suurta
innostusta, että valmiina ostettu
MGB GT V8 tai Roadster -replica
säästää hermoja ja yleensä
myöskin aikaa ja rahaa. ..
Jos kuitenkin päätät ryhtyä
toimeen eli väkertämään itsellesi
muskeli MGB:tä, niin aivan
ensimmäinen hankinta on aihetta
käsittelevä kirja. Hyväksi havaittu
opus asiaan liittyen on Roger
Williamsin, Speedpro series –
sarjassa kirjoitettu: ”How to give
your MGB V8 power”.
Nettikirjakauppakauppa amazon.com tarjoaa
vuonna 2006 uudistettua kirjaa 38.20 taalalla +
pk ja se on nykyään 3. painos ja nelivärinen.
Vastaavassa booky.fi -verkkokaupassa voi kirjan
ostaa ihan suomeksi ja kirjan hinta oli
kirjoitushetkellä 45.40e. ISBN-13 numero kirjalle
on 9781904788935. Luultavimmin opusta löytyy
myös eri osatoimittajilta (tai jopa Suomesta), jos
sattuu sopivasti tilamaan nyssäkän varaosia, niin
kirjakin tulee siinä samalla postimaksulla.
Projektiauton valinta
Jos ajatus V8-koneisesta MGB:stä vasta pyörii
pääkopassa ja projektikohdetta ei ole vielä

hankittu, niin silloin helpoimmat autot
projektiin ovat ns. kumipuskuriyksilöitä. Näissä
malleissa konehuoneeseen on tehty tilaa jo korin
prässäysvaiheessa V8-moottorille eli rakentaja
säästyy suuremmalta peltien muotoilulta
konehuoneen puolella.
Mikäli kuitenkin ”tärvättävä”
yksilö on jo olemassa ja se on ns.
kromipuskurimallia, niin siitäkin
kyllä saadaan V8 aikaiseksi –
tosin suuremmalla työllä.
Mainittakoon vielä nyt
selvennykseksi, että MGB GT V8
–replican tekeminen onnistuu
nykylainsäädännön puitteissakin,
koska mallisarjan suurin
konevaihtoehto on ollut tuo
Roverin alumiinikahdeksikko, 3522 cc kooltaan
ja teholtaan 137 bhp / 5000 rpm. Nykytulkinnan
mukaan neloskoneisen Roadsterin varustaminen
kahdeksikolla ei Suomessa onnistu, koska
sellaista vaihtoehtoa ei ollut tuotannossa tehtaan
toimesta -73...-76. Tosin -84 Suomessa
leimattuun V8 Roadsteriin saatiin oikein MGB:n
tehtaan ja silloisen maahantuojan kautta viralliset
paperit katsastusta varten, että tehdas hyväksyy
muutoksen, kun vahvempia GT V8 –mallin
osanumerolla olevia osia käytetään. Lieneekö se
riittävä peruste tänäkin päivänä, jos vaan tuo
paperi löytyisi silloisen AKE:n kätköistä, kun
vuosien saatossa se on anojalta päässyt
hukkumaan...Virkamiehiä voi kiusata GUC-30

MGB GT V8 originelli kaasutinasennus
rekisterinumerolla, jos asiaa haluaa lähteä
penkomaan.
Tässäkin saattaa olla helpompi porsaanreikä: Jos
muutoskohteeksi valitaan MGC Roadster, joka
on ollut suoralla, 3-litraisella 6-koneella
varustettu, niin lupa luultavasti heltiäisi, koska
esim. moottorin tilavuuden muutos jäisi alle
20%:n. Se, että onko MGC:n lahtaamisessa
mitään järkeä, onkin jo toinen juttu. Mallihan
on itsessään jo hyvin harvinainen ja tehot yms.
kilpailukykyisiä V8:n kanssa. Ainoa asia, minkä
tuossa voisi saavuttaa, olisi parempi ajettavuus
ja kenties polttoainetalous, kun täysalumiininen
V8-kone painaa suurinpiirtein saman kuin
neloskone ja patarautakuutosta moitittiin
aikanaan huomattavan etupainoiseksi ja raskaaksi
ajaa nurkkapyörityksessä.
Muutoskohteita ja projektissa huomioitavaa
Vaihteisto, kardaani ja perä sekä
iskunvaimentajat

Mikäli ajatuksena on käyttää esim. Roverin SD1 –
mallin tekniikkaa, niin 5-vaihteinen laatikko vaatii
pienen lisätilan tekemistä keskitunnelin etupäähän,
jotta alkuperäistä korkeampi vaihteisto mahtuu
paikalleen. Em. kirjassa on valmiit mitoitukset
korotukselle ja tehtävälle peltilaatikolle. Jos
käytetään alkuperäistä GT:n vaihteistoa adapterin
kanssa, niin korotusta ei tarvita. Lisäksi vaihteiston
tuenta vaatii muutoksia, jos SD1-vaihteisto on
käytössä. Keppiä joutuu myös lyhentämään, jotta
se on sopivalla korkeudella. Vaihteiston valinnassa
auttaa esimerkki elävästä elämästä: Kun vuonna 83-84 värkättyä, Suomen ensimmäistä V8Roadsteria lähdettiin koeajamaan ensimmäistä
kertaa, niin vakiolaatikko kesti tasan 200
metriä...Muutaman samanlaisen vaihtolaatikon
jälkeen (kaasujalka oli nuorella miehellä
raskaanpuoleinen ja tehoakin riittävästi...) oli sitten
siirryttävä järeämpään versioon, jotta saatiin sekin
paikka kestämään. Nykyään MGB:ssä palvelee
laatikkona Cosworth RS 500 –kisapelin vaihteisto,
joka alan harrastajille kertoo, että ainakaan sen
paikan ei pitäisi pettää.

Iskunvaimentajat kannattaa päivittää
putkimallisiksi parempien ajoominaisuuksien takia. Valmiita
muutossarjoja löytyy eri osatoimittajilta.
Konehuone, konepelti ja hiekkapelti
sekä apulaitteet

Toisen puolen läpivienti ja itse tehty pakosarja
Kardaaniputki ristikoineen olisi hyvä vaihtaa
kestävämpään, vaikka MGC:n vastaavaan. Jos
elintenluovuttajana on tuo mainittu SD1, niin
putken halkaisija kasvaa alkuperäisestä ja
ristikotkin ovat vahvemmat. Tällöin kardaani ei
ainakaan ole sulake vaihteiston ja perän välillä.
Järeämpää kardaania joutuu lyhentämään, mikä
työvaihe kannattaa jättää ammattilaisen
tehtäväksi. Muutoin seurauksena saattaa olla
”pershierontalaite”, jolla ei voi ajaa
kuuttakymppiä
kovempaa...Kardaanin
lyhentämisessä ja tasapainotuksessa auttaa KOMET Oy Espoon Juvanmalmilla, www.komet.fi tai p. 09-8555671.
Perä on mahdollista pitää alkuperäisenä, mutta
V8-muutoksen itse tehnyt suositteli lämpimästi
vahvemman perän hankintaa. Muutoin tahti
saattaa olla raskaalla kaasujalalla: tankkaus ja perän
vaihto, joka pitkän päälle saattaa käydä kalliiksi –
tai ainakin työlääksi. SD1:n perä on
käyttökelpoinen kavennuksen jälkeen ja kestää
paremmin suuremmat tehot. Napa on 5
pulttinen, joten vanteet joutuu ottamaan
Roverista, jollei tee koneistusta 4-pulttijaolle.

Jos muutosyksilönä on kromipuskurimalli, niin koneen istutuspuuhassa
päästään peltitöihin. Isommalle
koneelle ja pakoputkistolle on tehtävä
tilaa alkuperäisen V8-mallin mukaan.
Tulipellin yläosaa on modifioitava,
koska sylinterin kansi ja koko kone ei
mahdu oikealle paikalleen vanhemmissa MGBmalleissa. Kumipuskuri-mallista adoptoitava,
pienempään tilaan mahtuva, nivelletty
ohjausakseli vaatii myös oman tilansa
sisälokasuojan ja koneen välissä. Lisäksi on
vaihdettava uudemman mallin hammastanko
tykötarpeineen sekä koneen alla oleva
poikittaispalkki.
RHD-malliin on myyty valmista peltipaneelia
osanumerolla HZA5335 ja luulisin, että vastaavaa
osaa löytyisi myös LHD-mallille – tietty eri
osanumerolla.
V8-moottorille on vaihdettava sopivat kiinnikeet
ja LHD-autoille on ollut osanumerolla HZA 4505
valmista osaa saatavissa.
Sisälokasuojiin on tehtävä lisätilaa pakosarjoille
ja pakoputkiston läpiviennille eli ulosmenoaukot
kummallekin puolelle. Mikäli lokasuojan
sisäosat olisivat muutenkin hitsauskunnossa,
niin hommaa helpottavat valmiit pellit
osanumeroilla HZA5324 ja HZA5325, joissa
lisätilan muotoilu on valmiina.
Mikäli et hae ihan autenttista ulkonäköä, niin tässä
samassa vaiheessa voi rakennella läpivirtaustuuletusritilät sisälokasuojan yläosaan. Tämä

helpottaa erityisesti viritetyn moottorin vaatimaa
ilmakiertoa. Samaan asiaan liittyy se, että ennen
vuotta 1972 oleva umpinainen hiekkapelti tulisi
vaihtaa hengittävämpään eli jäähdytysaukoilla
varustettuun, myöhempään malliin. Samalla
jäähdytyksen ilmanvirtausta voi parantaa
alkuperäisen kaltaisella ilmanohjaimella, joka voi
myös korvata aukollisen hiekkapellin hankinnan.
Luonnollisesti molemmat ilmansaantia auttavat
elementit yhdessä ovat teknisesti parempi asia,
mutta moni vierastaa spoileria, varsinkin jos nätti
kromipuskurinäkymä halutaan säilyttää.
Jos on tarkoitus säilyttää alkuperäinen konepelti
sitä korottamatta, niin siitä yleensä parturoidaan
keskijäykiste sisäpuolelta ilmanpuhdistimen
kohdilta, jos käytetään esim. Offenhauserin
imusarjaa ja Holleyn 390 cfm:n kaasutinta (tyyppi
8007). Tila kaasutin- tai ruiskupaketin välillä on
äärimmäisen niukka, joten monet tekevät

konepeltiin pahkan tai sitten käyttävät esim.
nykyään MG RV8:n varaosakonepeittoa
(ZKX5425/British Motor Heritage), jossa
korotus on valmiina. Koko uusi V8-komeus on
kuitenkin mahdollista saada piiloon
huomaamattomasti konepellin alle, mutta se
vaatii alussa esitetyn kirjasen tarkkojen ohjeiden
noudattamista ja tiettyjen osien madaltamista.
Originellin näköistä jälkeä saa, jos käytettävissä
on alkuperäisen MGB GT V8:n kaltainen
imusarja ja tuplat SU HIF6 -kaasuttimet
tarvittavine imukoteloineen. Näitä satseja on
ollut Rover P5B/P6/SD1-malleissa.
Koneen etupäässä oleva kampiakselin
hihnapyörä vaatii myös toimenpiteitä. SD 1:n
-84 muutoskatsastetun MGB V8 roadsterin
konehuoneessa soppaa annostellaan 4 kpl Dellorto DRLA
tuplakaasuttimien voimin

hihnapyöräyhdistelmästä heitetään valmiit pyörät
edestä ja takaa romukoppaan ja käytetään vain
metallinen keskiosa työstämällä siihen hihnan
tarvitsema ura, joka on 2 mm päässä etureunasta,
9.7 mm leveä ja 11.5 mm korkea 36 asteen
avautumiskulmalla. Helpommalla pääsee, jos
jostain löytää P5B/P6 Roverin hihnapyörän joka
käy ajateltuun tilaan suoraan.
Startin voi adoptoida SD1-elinluovuttajasta
sellaisenaan, mutta koska se jää erittäin ahtaaseen
paikkaan pakosarjan ja –putkiston viereen, niin
kannattaa varmistaa, että se toimii. Lucas
3M100PE on SD1:ssä käytettävän startin malli,
jos sellaisen haluaa hankkia uuden varmuuden
vuoksi. Huolto nyt ainakin kannattaa tehdä
minimissään, jotta edessä olisi huolettomia
kilometrejä. Koska ko. startti on pidempi kuin
alkuperäinen V8-varuste, niin tulikuuman
pakosarjan ja startin väliin tulee rakentaa pellistä
lämpösuoja, jottei startti ja johdotukset
vahingoitu lämmöstä.
SD1:n vesipumppu pitää vaihtaa lyhyempään
malliin: P5B tai P6 –malleista löytyy sopiva. Laturi:
SD1:n laturi on liian pitkä. Ford Cortina/Sierra
45 amppeerin malli 80DB10300 on yksi
vaihtoehto. Lucaksen A127 laturia löytyy 1984
vuodesta eteenpäin BL:n autoista ja se on hieman
tehokkaampi 55 tai 65 A:n tuotolla eli siinä
mielessä parempi vaihtoehto. Delcolta ja
Motorolalta on löytynyt ainakin aikaisemmin
uusia vastaavia, jos haluaa investoida täysin
uuteen. Laturin vaihdon yhteydessä myös laturin
kiinnikkeet ja säätövarsi tulee vaihtaa P5B/P6 –
osiin.
Hydrauliikka, nopeusmittari, öljypohja,
öljypumppu ja –suodatin sekä veden- ja
öljynjäähdytin
Roverin V8-koneen ja 5v-laatikon mukana tulee
tietysti kytkin, joka täytyy yhdistää MGB:n
hydraulijärjestelmään joustavalla ja mielellään

teräspunoksisella hydrauliletkulla, jossa on sopiva
adapteri . Goodrich:lla on ainakin ollut moista ja
V8-muutoksiin erikoistuneilta firmoilta sitä on
ollut saatavissa kohtuuhintaan. Samalla
kannattaa huoltaa tai vaihtaa kytkimen työsylinteri
uuteen sekä pääsylinteri V8-malliin sopivaksi.
Ainakin M&G Internationalilla on ollut koodilla
GMC 1011 sopiva osa sekä Ron Hopkinsonilla.
Nopeusmittarin vaijereitakin saa valmiina, kun
varmistaa, että tuleeko se 80 mm:n
(kumipuskurimalli) vai 90 mm:n mittariin kiinni.
Speedy Cables Ltd on ainakin joskus myynyt
sopivia hybridiyksilöitä, mutta niitä saattaa löytyä
muutoksia ja osia myyvistä firmoista muualtakin.
Vaijeriin ei tarvitse kajota, jos käyttää alkuperäistä
vaihteistoa.
Öljypohjan öljyproppu kannattaa sijoittaa uuteen
paikkaan eli taakse koska normaalissa paikassa
öljyt pitäisi laskea aivan kuuman pakoputken
vierestä, jolloin osa öljystä on taatusti kuumalla
putkistolla. Ken Costellolla on ollut joskus
valmis alumiininen öljypohja myynnissä, jossa
tyhjennys on sopivassa paikassa.
Öljypumppu pitää ahtaan tilan ja vaadittavien
toimintojen takia puolittain halkaista ja vaihtaa
tilalle MGB:ssä käytettävä osio, jossa ovat lähdöt
öljynjäähdyttimelle ja lokasuojaan, laturin lähelle
siirretylle öljynsuodattimelle sekä liitos
paineanturille. Pumpun koekäytössä tarvitaan
ohjekirjan mukaan vaseliinia, jotta öljynpaineet
saadaan nousemaan heti ensimmäisistä
pyöräytyksistä alkaen. Lisäksi on hyvä täyttää
öljylinjat ja poistaa tulpat ja pyörittää konetta
startilla, niin kauan kunnes öljynpainetta on
varmasti koneessa.
Jäähdytys on ratkaisevassa osassa V8-muutosta
tehtäessä. Siksi öljynkierrossa on erikseen
jäähdytin. Varsinainen jäähdytin täytyy vaihtaa
tehokkaampaan ja siihen täytyy asentaa
tuplasähköflektit, jotta moottorin lämmöt
pysyvät aisoissa.Monet muutosfirmat

tarjoavatkin valmiiksi mitoitettuja
jäähdyttimiä muutettaviin autoihin.
Samalla on hyvä asentaa erityisesti
V8-muutoksiin
tarkoitettu
vesiletkusarja, joka on mitoitettu
juuri sopivaksi tähän tarkoitukseen.
Jotta jäähdyttimen vaatimat
kiinnitykset ja letkujen läpiviennit
oikeista paikoista onnistuisivat, on
kromipuskuriyksilöistä
modifioitava
jäähdyttimen
kiinnityspeltejä tai vaihdettava ne
varaosina myytäviin HZA 4514 ja
4515 sekä HZA 4851, kumipuskuri
– ja GT V8-malleissa valmiina
oleviin kiinnikkeisiin. Muutama ilmankiertoa
lisäävä iso reikä ei tee pahaa noihin ensiksimainittuihin sivukiinnikkeisiin, jotta ilmaa
saadaan konehuoneen puolelle asti. Tarkemmat
mitoitukset selviävät nyt jutun pohjana olevasta
kirjasta.
Alusta, renkaat, vanteet ja jarrut
Riippuen projektiauton vuosimallista, saattaa
ajoneuvon maavara vaihdella 25 mm eli
kumipuskuriversiot ovat tuon verran
korkeammalla. Korkeuttaa saadaan tiputettua
matalemmilla jousilla ja ajokäyttäytymistä
parannettua MG V8 muutoksiin erikoistuneiden
liikkeiden tarjoamilla jousituksen/alustan
muutossarjoilla.
Näissä on yleensä palikat maavaran
tiputtamiseksi, jäykät vakaajat ja V8:aan
tarkoitetut kovemmat puslat alustaan.
Vanteet ja osin rengastus riippuu käytettävistä
akselikomponenteista. Vakioakselilla voidaan
käyttää MGB:n omia Rostyle tai GT V8-vanteita.
Roverin akseli avaa 5-pulttisia vaihtoehtoja, jollei
se ole koneistettu takaisin 4-pulttiseksi.
Pinnapyöriä ei välttämättä suositella kasvaneiden

Keväällä 2011 rekisteröidyn MGB V8
roadsterin konehuone
voimavarojen vuoksi, mutta ehkä nekin
rauhallisessa ajossa menevät. Originaalia ilmettä
hakien vanteina kannattaa käyttää 5J tai 5.5J x
14” vanteita sekä niillä 185 x 70 x 14” renkaita.
Jarrut päivitetään MGB GT V8-mallia vastaaviksi
tai jos näitä ei ole saatavana, niin Triumph 2000
tai 2500 Saloonista voi käyttää jarrusatulan
sisemmän osan yhdessä MGB:n ulomman osan
kanssa ja näin saada aikaan tehokkaamman
jarrusatulan. V8-levyt, mielellellään vielä
jäähdytysrei’illä varustettuna sekä oikeilla GT V8
jarrupaloilla asennettuina, antavat riittävän
jarrutustehon etuakselille. Etujarrujen pölysuojia
voi joutua aavistuksen verran modifioimaan,
jotta ne mahtuisivat muutettujen satuloiden
kanssa. Muista uusia kiinnityksessä tarvittavat
pultit ja tarvikkeet ja huolla satulat ennen
asennusta. Paloista Lockheed LP0048 tai Unipart
GBP 240 palat ovat ne toimivat ja kitkamateriaaliltaan sopivat.
Jarrumuutoksissa on myös mahdollisuus käyttää
SD1:n kaksimäntäisiä satuloita, mutta niissä levy
on 14 mm pienempi halkaisijaltaan kuin GT V8:n
alkuperäisissä, joten tämä on vain kakkosratkaisu,

jos V8-satuloita ei ole saatavissa. RV8:n levyissä
on suurempi läpimitta ja kaksi mäntää satuloissa,
joten ne ovat parempi vaihtoehto – tosin myös
kalliimpi. Jarruputkiksi suositellaan kupariputkea
ja erityisesti kannattaa ottaa huomioon se asia,
että putki saattaa alkuperäisellä reitityksellään
mennä turhan läheltä pakoputkistoa, jolloin on
sopivaa muuttaa sen kulkemista kauemmaksi,
jotta kuumenemisen haittavaikutuksilta
vältyttäisiin. 2-piirinen jarrujärjestelmä ei
myöskään ole hullu ajatus, kun ajatellaan valmiin
auton voimavaroja.

manuaalilla kannattaa hankkia muutettavan
MGB-yksilön lisäksi, niin periaatteessa on
mahdollisuus selvitä halvemmalla kuin ostamalla
valmis yksilö. Viime keväänä tuodun MGB V8
Roadsterin autovero oli muistaakseni alle 400
euroa, joten sen kun ynnäilee ostohintaan
Euroopasta ja muihin kustannuksiin, niin ei se
valmis unelma-auto välttämättä niin kallis
olekkaan!
Jouni Airaksinen
kuvat J.A.

Lopuksi
Jos ja kun olet innostunut tähän pitkään ja
hartaaseen urakkaan, niin kirjoittaja muistuttaa,
että nämä edelläesitetyt vinkit ovat vain
pintaraapaisu koko siitä työstä ja osista, jotka
täytyy muutoksessa huomioida. Lisäksi
tieto perustuu v 1995 painettuun
opukseen, jossa on n. 110 sivua ja
uusimmassa painoksessa n. 200 sivua asiaa,
joten jotain uuttakin on keksitty siinä välillä
– tai kuvat on suuremmat ja omilla
sivuillaan... Älä siis usko kaikkea
edelläkirjoitettua absoluuttisena totuutena,
vaan osta se uusin kirja ja totea itse sieltä
kohta kohdalta, miten se muutos pitää
tämänpäivän oppien mukaan tehdä.
Koska homma on haastava ja aikaa vievä,
suosittelen edelleen sen valmiin yksilön
ostamista Euroopasta. Ja kun se on ollut
rekisterissä EU-maassa, niin saat sen myös
rekisteriin täällä Suomessa – myös
Roadsterin. Luultavasti säästät satoja
tunteja aikaa, kenties myös rahaakin –
mutta ainakin hermoja! Omakohtainen
kokemus on osoittanut, että itse tekemällä
tämäntyyppisessä projektissa harvoin
säästää, kun sitä sun tätä pitää ostella kovalla
hinnalla. Ainakin se kokonainen, ehkä
pelleiltään ruostunut Rover 3500 SD1 5v-

MG Owners Clubin uusimmassa lehdessä komeili
MGC:stä tehty V8. Moottorina Range Roverin 4,6
litrainen versio.Lehden mukaan MGC:n vääntovarsijousitus edessä ja konepellin kohouma antavat paremmin
tilaa V8-moottorille kuin MGB:n vastaavat.

MYYDÄÄN
Myydään tarjousten perusteella kauniisti
entisöity ja museokatsastettu MG B 1800
MK II 2d roaster punainen avoauto vm. 1970.
Matkamittarissa 1400 miles.
p. 050 341 4406

MYYDÄÄN

Maastamuuton vuoksi nyt syyshintaan 12500.
Tied. Puh: 0400 755554 tai +34633681884 Skype: terppa.com
e.mail: terppa@terppa.com . Tulen käymään Suomessa syyskuun alussa. Auto on ollut
minulla yli 30V. Auto on Suomiauto. Ei ruostetta. Auto rakennettu nykyaikaisemmaksi
ja helpommaksi ajaa esim. täys-synkronoitu vaihdelaatikko sähköisellä ylivaihteella,
useampi nopeuksinen pyyhkijänmoottori, tehokkaampi lämmitys, huurteen poisto,
uuden mallin startti, laturi, sähköflekti, elektroninen sytytysjärj. jne.. Auto TÄYSIN
purettu, ruostesuojattu ja tekniikka uudistettu, projektista on kuvat. 2,0L moottori
viritysosilla, virtauspenkissä mitattu kannesta 165hv. Sivuimu weber, kromattu
peltipakosarja, jarrutehostin, takaiskunvaimennus parannettu, englannissa teetetyt
6”x14” erikoistiheät 72 pin. Dunlopin valmistamat pinnavanteet erikois spinnereillä,
mukaan 2 varapinnavannetta, nahkaverhoilu, turvakaari ja PALJON erikoisosia.
Katso video: http://www.youtube.com/watch?v=ZipiuKuIOxY

MYYDÄÄN
Tyylikäs MG ZT - 03. aj 98 tkm. Täyd. hkirja. Iso 150tkm/6v huolto tehty. K-t-renk
aluvanteilla. Tax free. Auto Tukholmassa.
Nähtävänä myös Hämeenlinnassa
sop.muk. Hinta 9900 euroa. Ota yhteyttä.
+46 73 981 57 13 / petri.autere@gmail.com

HANKI JÄSENIÄ KLUBIIN VOITA MG-RANNEKELLO

H

aikko picnicin yhteydessä klubimme sai
hienon lahjan Artsi Purmolalta. Artsi,
joka vaikuttaa erityisesti Triumphklubissa, lahjoitti tyylikkään MG-logolla
varustetun rannekellon, jonka hän oli itse
aikoinaan jostain päin Eurooppaa hankkinut.
Laatutavaraa.
MGCCF:n hallitus oli hyvin otettu ja yllättynyt
upeasta huomionosoituksesta. Kellolle olisi ollut
ottajia vaikka kuinka. Mutta lahjaa ei tietenkään
myydä, vaan hallitus päätti järjestää jäsenhankintakilpailun. Rannekello annetaan sille jäsenelle, joka
hankkiii klubiin eniten uusia jäseniä kautena
lokakuu 2011 - huhtikuu 2012.
Kilpailuun saavat osallistua ne henkilöt, jotka
ovat maksaneet sekä 2011 että 2012 jäsenmaksun
MGCCF:n tilille.
Kilpailun voittaja on se henkilö, jonka nimi
mainitaan useimmiten uusien jäsenten
jäsenmaksujen lisätiedoissa. Siis kun löydät uuden
jäsenen, pyydä häntä laittamaan jäsenmaksunsa
lisätietoihin oma nimesi. Uuden jäsenen pitää

olla sellainen, joka ei ole maksanut 2011
jäsenmaksua ennen lokakuuta 2011. Tomi ei siis
saa pisteitä siitä, että Kauko mainitsee hänet
jäsenmaksussaan ja päin vastoin. Jäsenten pitää
olla uusia.
Muista, että MGCCF:n jäseneksi ei ole mitään
rajoituksia. MG-merkkisen auton omistaminen
ei ole edellytys. Kaikki brittisporteista
kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksi.
Lisähoukutuksena uusille jäsenille kannattaa
mainita, että jos maksu näkyy klubin tilillä
marraskuussa 2011, niin jäsenmaksulla ehtii
saada 2012 jäsenyyden lisäksi vielä joulukuun
2011 Brittisportin.
Palkinto luovutetaan voittajalle Haikko picnicissä
kesäkuun alussa 2012. Tai postitetaan tarvittaessa.
Jos kilpailu menee tasan, nin aikaisemmilla
liittymisillä voittaa. Viime kädessä arpomalla.
Hallituksen puolesta,
Tomi

MG CAR CLUB OF CHINA

M

aailmassa ei ole montaa maata, mistä
ei löydy MG-klubia. Sen verran
suosittu ja tunnettu harrastuskohteemme on. Siinä kaikkein väkirikkaimmassa
maassakin on nykyään yhdistys MG-merkkisten
autojen harrastajille. Vielä noin vuosikymmen
sitten kukaan ei ollut Kiinassa kuullutkaan
mistään MG-merkkisestä brittiautosta. Nyt kun
merkki on kiinalaisessa omistuksessa, MG ei ole
mitenkään erityisen har vinainen merkki
katukuvassa. Joskaan ei kovin yleinenkään vielä.
Ensimmäiset kiinalaiset MG7 ja MG3 olivat
vähän väljähtyneen oloisia päivityksiä
vuosituhannen vaihteen MG-Rover malleista.
Sen sijaan uusi MG6 vaikuttaa lupaavalta. Ehkä
merkki nousee kukoistukseen Kiinassa.
Englannissakin kuutosen myynti on
käynnistynyt.
Aivan alussa uudet omistajat eivät täysin
ymmärtäneet MG-merkin historian tärkeyttä
brandi-mielikuvalle. Englantilainen merkkikerho
The MG Car Club Ltd. ja monet muut ovat
kuitenkin lobanneet näkemyksiään Kiinassa
tehokkaasti. Tehtaan markkinointiväki ymmärtää
nyt, mikä merkitys historian havinalla on,
erityisesti jos MG:tä halutaan myydä jatkossa
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Eikä

Kiinassakaan ole mitään haittaa sillä, että
tuotemerkillä on pitkät maailmanlaajuisesti
arvostetut perinteet. Sanoma pitää vaan saada
perille ostavan yleisön keskuuteen. Yksi MGmerkin perinteitä välittävä elin on MG Car Club
of China.
MG Car Club of China on periaatteessa
itsenäinen klubi. Tehdas kuitenkin rahoittaa
toimintaa avoimesti. Tapahtumia järjestetään
kuten muuallakin maailmassa; mm. ratapäiviä.
Suuri ero muuhun maailmaan on kuitenkin se,
että tapahtumien osallistujien ajoneuvot ovat
kaikki korkeintaan muutaman vuoden vanhaa
kalustoa. Vanhoja klassikoita ei toistaiseksi löydy
kuin museoista. Kiinassa on voimassa laki, jonka
perusteella yli 20 vuotta vanhan auton
maahantuonti on käytännössä mahdotonta.
Varmaankin on pelätty maan täyttyvän vanhalla
romulla ja ympäristö-ongelmien ennestään
pahentuvan. Vanhojen autojen harrastajat ovat
täysin unohtuneet, sinänsä ihan ymmärrävää,
kun niitä harrastajia ei vielä toistaiseksi ole ollut
lainkaan. Ehkä tilanne muuttuu tulevaisuudessa.
Varakkailla kiinalaisilla on jo nyt klassikkoautoja,
mutta niitä ei saa liikenteeseen. Autoja pitää ihailla
koriste-esineinä omissa tiloissa tai ajella
ulkomailla.
Tomi Lundell

