


Brittisportti-lehti kootaan talkooperiaatteella. 
Tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana 
olevien yhteisöjen ja harrastajien yhteishen-
keä, tiedottaa alan tapahtumista sekä julkais-
ta niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä juttuja auto-
harrastuksen piiristä. 

M.G. Car Club of Finland ry taittaa lehden 
saadusta aineistosta ja toimittaa aineiston 
painoon. Brittisportti pyrkii hankkimaan juttuja 
sekä MGCCF:n jäsenistöltä, että yhteistyössä 
muiden yhteisöjen ja kirjoittajien kanssa. Il-
mestymistavoite 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 tapaus-
kohtaisesti. Harrastukseen selvästi liittyvät 
ilmoitukset pääsevät lehteen pääsääntöisesti 
veloituksetta, jos tilaa vain riittää. 
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Kansikuva: MGA täyttää tänä vuonna 60 
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onkin käytetty usein rekvisiittana muiden 
tuotteiden mainonnassa. Kansikuva on lainaa 
Turtle Wax -vahamainoksesta 90-luvulta.



Ratin ja selkänojan välistä

Sunnuntaina 9.8.

CLASSIC SUNDAY-veteraaniautotapahtuma Siuntiossa, kl 14-17 
Kelan Kartano, Niittykyläntie 299

Kehla Stallcafé auki. 7th River Combo-orkesteri soittaa ajankohtai-
sia kevyen musiikin klassikoita. Tapahtuma on tarkoitettu 

Autohistoriallisen Seuran ja MG-kerhon jäsenille.

Järjestäjä Bo Backman, 0500-865 560.

Terveisin

Hyvää alkavaa kerhomme juhlavuotta! Ker-
homme täyttää tänä vuonna pyöreät 20 

vuotta ja juhlistamme sitä omin tapahtumin 
ja osallistumalla muiden järjestämiin tapahtu-
miin. Ensimmäisenä on Vappuna järjestettävä 
Lahden Classic Motor Show 2015, jossa ker-
hollamme on parin välivuoden jälkeen jälleen 
oma osasto. Tapahtumassa oli viime vuonna 
kahden päivän aikana yli 19 000 kävijää. Tänä 
vuonna tapaamme Lahdessa 2.-3.5.
 
Ennen ajokauden starttia pidämme sääntömää-
räisen kevätkokouksen perjantaina 20.3.2015. 
Kokouskutsu on tässä lehdessä. Tervetuloa vai-
kuttamaan juhlavuoden tapahtumiin.
 
Seuraa tulevia tapahtumia nettisivuiltamme, 
Facebookista ja kerhomme lehdistä.
 
Tapaamisiin 
 
Kauko Ruuska
puheenjohtaja



K O K O U S K U T S U

M.G. Ca r Clu b o f fi n l a n d r.y. :n 
s ä ä n tö M ä ä r ä i n e n k e vät ko ko u s

Aika:

20.3.2015 alkaen klo 19:00

Paikka:

Pub Hemingway’s. Hietalahdenranta 11, 00120 Helsinki. 
Hietalahden torilla on maksuttomia parkkipaikkoja alkaen klo 19:00. 

Ratikka 6:n ja bussi 20:n pysäkit ovat pubin edessä.

Esityslista:

Listalla sääntömääräiset asiat. 
Lisäksi vapaamuotoista tapahtumien ideointia ja 

kehityskeskustelua klubin toiminnasta.

Tervetuloa

Hallitus



Autokuume alkoi todistettavasti  jo  v.1956  ja  ”tauti” on vaivannut näihin päiviin saakka. 
Tosin hyviä yrityksiä on ollut päästä  siitä eroon, mutta  ainoa  ”lääke”  siihen on  ollut että 
aina on joku harrasteauto tai useampi. Ari

Aikajanalla Ari Leppälä



TAPAHTUMAKALENTERI 2015
Aika:  Paikka:    Lisätietoja/ajo-ohjeita:
  
20.3. klo 19:00 MGCCF sääntömääräinen kevätkokous http://www.mgcc.fi
  Pub Hemingway’s
  Hietalahdenranta 11, 00120 Helsinki 
  
17.4. alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
2.-3.5.  Classic Motorshow (MGCCF:llä osasto) http://classicmotorshow.fi
  Lahden messukeskus 
  
15.5. alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
7.6. alk. klo 10:00 Haikko Picnic (Haikon kartanon puistossa) http://www.haikko.fi
  Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

13.-14. 6.  Viron retki (ks tiedot Brittisportti 1/2015) sähköpostilla osallistujille
  Kiertoajelu 
  
19.6. alk. klo18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
17.7. alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
9.8. alk. klo 10:00 Britit kohtaavat (MGCCF järjestää 2015) http://brititkohtaavat.org
  Fiskarsintie 9, 10470 Fiskari  http://www.mgcc.fi
  
14.8. alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
5.-6.9.  MGCCF 20-vuotisjuhla  http://www.mgcc.fi
  Kutsu toukokuun Brittisportissa 
  
18.9. alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
16.10 alk. klo 18:00 Britit Kehäkessalla (=Neste liikenneasema) http://brititkohtaavat.org
  Niittytie 2, 01510 Vantaa 
  
28.11 alk. klo 18:00 MGCCF syyskokous (ja mahd. pikkujoulu) http://www.mgcc.fi
  Kutsu syyskuun Brittisportissa 



Kuka olet ja mitä hommailet MG-harrastuk-
sen ohella?

Martti Niemenpalo 67v. Siirryin vaimon 
kanssa viettämään eläkepäiviä Karjalohjan 
rantamaisemiin.

Autosi, onko niitä useampia, luettele kaikki 
harrasteajoneuvot, myös projektit?
 
Autot ollut aina elämässä mukana. Faijalla 
oli autohalli Töölössä, jossa Pösö-businesta.     
Tällä hetkellä kolme autoa, Pösö 308cc 
käyttöautona ja museoituna MGB/1971      
sekä Pösö 504Coupe/1971

JÄSENESITTELYSSÄ
MARTTI NIEMENPALO



MG Car Club Finlandin perinteinen Viron retki 2015
  
• Lähtö lauantaina 13.6. klo 8.30 Eckerö Line M/s Finlandia
• Kokoontuminen satamassa klo 7.15 
• Laivalla aamiainen, 1. kattaus klo 7.30 alkaen 
• Saapuminen Tallinnaan klo 11.00
• Paluupäivänä 14.6. kokoontuminen Tallinnan satamassa klo 17.45. 
• Laiva lähtee klo 18.45 ja saapuu Helsinkiin 21.15. 
• Laivalla on varattuna Buffet klo 18.30.
• Laivamatkan hinta ruokailuineen on: 
 Auto +  2 henkilöä 263 euroa 
 Auto + 1 henkilö 169 euroa
• Laivamatka maksetaan ennakkoon kerhon tilille. Ohjeet lähetetään 

ilmoittautuneille sähköpostilla. Lähetämme lähtijöille myös tarkemmat  
tiedot ajoreitistä pysähdyksineen.

• Paluumatkalla mahdollisesti tutustuminen Tallinna Automuuseumiin
      http://wheretogoin.eu/tours/3D_stories/automuuseum/ 
• Majoitus on varattu Grand Hotel Viljandista. Majoitus aamiaisineen 

maksetaan paikan päällä. Huoneen hinta on 76 €. 
• Olemme varanneet hotellihuoneita ja paikkoja laivalle 15 auto-

kunnalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, toimi siis 
nopeasti. Ilmoittautumiset 1.5. mennessä sähköpostilla helena.
ruuska@elisanet.fi tai puhelimitse 050 543 0414 / Kauko. Ilmoita lähti-
jöiden nimet ja syntymäajat sekä auton rekisteritunnus.                                        

     Terveisin Helena ja Kauko

                                     (viereisellä sivulla kuvia MGCCF:n 2011 Viljandin retkeltä, TL)

VIRON RETKELLE 
VILJANDIIN





Tällä kertaa niksinurkassa suori-
tamme keväthuollon MG autoon, 
kuvaukset soveltuvat MGB:hen, 

MGA:han sekä Midgetiin. Huolto tehdään 
MGB:hen joten tarkista litramäärät yms 
manuaalistasi.

Aloitetaan helpoista asioista, tarkista ren-
gaspaineet, arvot löydät manuaalista. Tämä 
rengaspaineaihe avasi erittäin hyviä keskus-
teluita jo ennen kuin lehti kerkesi painoon. 
Esim. MGA:n manuaalissa suositellaan 
rengaspaineiksi edessä 1,5 bar ja takana 1,7 
bar, tämä 1,5 bar edessä painavan mootto-
rin alla on vähän nykyaikaisille vyörenkaille. 
Esimerkkinä mainittakoon lehden taittaja 
käyttää eturenkaissa 2,0 bar:n painetta, 
joka tuntuu oikealta. Tärkeintä on sama 
paine molemmissa pyörissä edessä ja sama 
molemmissa takana. Alhainen paine tuntuu 
löysältä ja kuluttaa rengasta nopeammin. 
Testaillaan kesän mittaan eri paineita ja löy-
detään omaan autoon se sopivan tuntuinen.

Tarkista kytkinnesteen määrä sekä jarrujen 
nesteen määrä, jos auto on seissyt koko tal-
ven, olisi syytä painella kytkintä ja jarruja 
useita kertoja ja tarkistaa määrät sen jälkeen. 
Itse painelen molempia polkimia, jarru/kyt-
kin, muutaman kerran talven aikana. Näin 
vältytään pää/työsylintereiden jumittumi-
selta. Muista tarkistaa ennen ajoon lähtöä 
etteivät jarrut jää makaamaan päälle.

Moottoriöljyt ja vaihteistonöljyt olisi myös 
syytä vaihtaa vähäisilläkin kilometreilla 
kerran vuodessa. Jos et ole sitä tehnyt syk-
syllä tee se nyt. Kone lämpimäksi öljyt ulos 
pohjaropusta suodattimen vaihto ja uudet 
öljyt sisään. Sama vaihdelaatikolle öljyt 

ulos poistopropusta ja uudet sisälle täyttö/
tarkastus propusta. Molemmissa käytetään 
samaa öljyä 20W-50. Moottoriöljyn tila-
vuus MGB:ssä 4,25 litraa+ lauhdutin 0,42 
litraa. Vaihteistoon 2,56 litraa tarkista oikea
määrä tikusta kts. kuva. Vaihteiston täyttö/
tarkistusaukko sijaitsee kovaäänisen edessä 
keskikonsoolissa.

Tarkista jäähdytysnesteen määrä lauhdut-
timesta, nesteet syytä vaihtaa n. joka 2-3 
vuosi.

Kerran kaudessa olisi myös syytä tarkistaa 
taka-akselin siis perän öljyt, öljyn pinta tar-

Niksinurkka: MG-keväthuolto



kistus propun tasolla.  Tilavuus roadster 1,3 lit-
raa GT 0,85 litraa. Öljyksi käy korkealaatuinen 
vaihteisto/perä öljy 80W-90. Kts kuva tarkistus 
aukosta.

Voitele rasvauspisteet hyvällä vaseliinilla, muista 
myös käsijarruvaijeri ja kardaaniakseli.  

Tarkista kaasuttimien öljypinnat, se tapahtuu 
seuraavasti. Avaa musta korkki kaasuttajan 
päällä, nosta sylinteri ylös ja paina takaisin. Jos 
kaasuttajassa on öljyä, tunnet vastusta takai-
sin painettaessa. Käytä esim. 10W30 öljyä tai 
esim. Biltema myy ko. öljyä alle litran pulloissa. 
Vaihda joskus myös bensasuodatin, ettei käy 

niin kuin allekirjoittaneelle viime kesän Matin-
kylänautoon kohdistuneella vierailulla, mat-
kahan meinasi katketa väkisin, mutta onneksi 
saimme hyvää ohjelmaa visiitille suodattimen 
vaihdosta.

Kesää odotellen syksyllä tehdään syyshuolto.

Kari

P.S.
Onko lukijoilla ehdotuksia Niksinurkan aiheiksi? 
Laita ideat kari.vavuli@sealedair.com.
Otamme mielellämme vastaan myös valmiita 
tekstejä.

Historic ratarenkaat Dunlop Racing
CR65 5.50M-14   4kpl 120.00 / kpl
Ajettu 2 kierrosta Alastarolla

Ralli kesärenkaita Michelin
14/60 – 14 M41 uusia ja käytettyjä
50.00 – 100.00 / kpl
 
Uusia kypäriä puhelimella
Stilo Trophy Rally
1kpl koko M = 58
1kpl koko L = 60
hinta 70.00 / kpl
Ei Hans klipsejä
 
Varikkoteltta uusi
Punainen katto / punainen lattia 300.00 eur
 
MGB:n uusi muovinen etuspoileri 50.00 eur
 
MGB:n rättikatto+kaaret
“valkoinen”, ei hyvä
50.00 eur
 
Nämä ja muuta MGB tavaraa Tampereella
 
Terveisin
Markku Huhtinen
0 400 831 291

MGA kynnyskotelopellit (ulkoiset) oik. ja vas. yhteensä 
150,- Made in USA.

Burlen (U.K.) SU-kaasarit tuuma kolme varttia kurkulla 
(HS6) Neulat ovat 1950cc Stage II moottorille (”=fast 
road”) + Moss sport imusarja + K&N ilmanputsarit. Ajet-
tu noin  10000km. Hyvä paketti n. 100 hv moottoriin.
Hinta: 500,-  (uusi n. 1000,-).

Tomi Lundell
tomi.lundell@nordiancommerce.com
050 5151038

MYYDÄÄN   FOR SALE   MYYDÄÄN   FOR SALE   MYYDÄÄN  FOR SALE    MYYDÄÄN   FOR SALE   



Ensimmäinen pilkahdus

Kesäkuussa 1955 esitellyn MGA:n juuret yltä-
vät aika pitkälle; vuoteen 1951. MG:n kotikau-
pungissa Abingdonissa tehtaan väki rakenteli 
sodanjälkeisillä pienillä resursseilla ja osittain 
jopa harrastepohjalla kilpa-autoa Le Mans’iin. 
Morriksen fuusio Austiniin, eli BMC:n perus-
taminen, kolkutteli ovella. Kilpa-autoilu ei 
ollut rahan käytön prioriteeteissä kovinkaan 
korkealla. Auton rakenneratkaisut perustui-
vat pikemminkin kokemukseen ja valistunei-
siin arvauksiin kuin huolelliseen testaamiseen. 
Perinteen mukaan koemalli sai kuitenkin 
EX-tunnuksen. Tämä TD:n rungolle raken-
nettu kilpuri oli EX-172. Tekniikka perustui 
TD:n MKII-malliin, mutta päälle rakennettu 
erittäin moderni kori muistutti jo täysin tule-
vaa MGA:ta. Valitettavasti menestystä ei ropis-
sut. EX-172 hyytyi kolmen kierroksen jälkeen. 
Auto näytti kuitenkin hyvältä. Ainoa ongelma 
syntyi, kun kuljettaja kipusi penkilleen. Koska 
runko oli TD:stä, mutta kori todella matala, 
ohjaaja istui väkisinkin hassun korkealla kuin 
traktorin penkillä. Vähän samaa ongelmaa on 
Jaguar XK120:ssa, mutta paljon lievempänä.

Oman väen keskuudessa autossa nähtiin poten-
tiaalia siviilimalliksi. Vuonna 1952 runkoa levi-
tettiin niin, että penkit saatiin alemmas. Ovet 
ja luukut lisättiin kuten muutakin pientä, jota 
ostavat asiakkaat mielellään vaativat. EX 175 oli 
valmis ja näytti asialliselta. Kuljettaja ja matkus-
taja olivat nyt auton sisällä eivätkä sen ”päällä”.  

Pieni kauneuspilkku oli konepellillä. Moottori 
oli edelleen T-sarjan korkeaa XPAG-tyyppiä. 
Moottori vaati pienen kohouman mahtuakseen 
konepeiton alle. Ehkä rakentajat jo uumoilivat 
BMC:n moottoria. Samana vuonna MG:stä 
tuli lopulta osa BMC-konsernia. 

Yllättäen EX-175 prototyyppi hylättiin sikari-
portaassa saman tien. BMC:ssä käytiin kovaa 
valtataistelua Austin ja Morris -leirien välillä. 
1952 Austin-Healey -prototyyppi oli valmiina 
ja sille haluttiin antaa etulyöntiasema. Abing-
donissa ei voitu muuta kuin purra hammasta 
ja mennä eteenpäin annetuilla resursseilla. Väli-
aikaisratkaisuna tuotiin markkinoille MG TF, 
jonka myynti jäi ymmärrettävästi vähäiseksi. Jo 
uutuutena TF näytti vanhanaikaiselta sellais-
ten aikalaisten kuin Austin-Healey, Triumph 
TR, Jaguar XK rinnalla. Morganissa oli samaa 
henkeä kuin TF:ssä, mutta Morgan ei ollutkaan 
varsinainen kilpailija massatuotteille. Nykyään-
hän TF on mitä halutuin MG-ympyröissä ja 
monien mielestä yksi parhaimman näköisistä 
Abingdonin aikaansaannoksista. 

Markkinoille

Lopulta 1954 monien organisaatiomuutos-
ten, avainhenkilöiden eläkkeelle jäämisten ja 
puliveivaamisten jälkeen MG:n oma suunnit-
teluosasto sai vauhtia. Lupa perinteistä poik-
keavan ”aerodynaamisen” korin kehittämi-
seksi irtosi. Tuulet puhalsivat suotuisasti. Jopa 
lupa kilpailutoiminnan elvyttämiselle saatiin. 

MGA - 
kohta 60 vuotta



MG-ydinryhmään kuuluvat olivat perintei-
sesti erittäin kilpailuhenkistä väkeä. 30-luvulla 
monet ihmettelivät: ”Tekevätkö ne kilpa-autoja 
edistääkseen siviilimallien myyntiä vai sittenkin 
siviiliautoja saadakseen rahaa kilpailutoimin-
taan”. Muutamassa kuukaudessa naputeltiin 
kasaan kolme alumiinikorista EX182 kilpuria 
Le Mans’iin. Autot tukivat samalla MGA-sivii-
limallin lanseerausta. Valitettavasti kilpa-autot 
joutuivat prototyyppiluokkaan. MGA:ta kun ei 
oltu vielä lanseerattu oikeasti ostettavaksi. Vas-
tustajina oli aivan eri luokan budjeteilla toimi-
via legendaarisia kilpatalleja. EX182:n moot-
tori oli nyt BMC:n B-sarjaa. XPAG/XPEG oli 
jo historiaa. Aluksi Austin-pohjainen B-sarja-
lainen aiheutti klassisen ”NIH-ilmiön” (=not 
invented here) MG-miesten keskuudessa. 
Virittäjä-guru Harry Weslake kuitenkin auttoi 
sylinterikannen virtausten kanssa ja lopulta 
B-sarjalainen hyväksyttiin ns. piireissä. Vuoden 
1955 kisa jäi historiaan surullisen kuuluisan 
onnettomuuden johdosta. 87 katsojaa meneh-
tyi eikä kilpailun lopputuloksilla ole sen jälkeen 
hehkuteltu. Onnettomuuden syystä kyllä spe-
kuloidaan vielä tänäkin päivänä. MG-tiimillä ei 
ollut osuutta tapahtumien kulkuun.

Siviilimalli saatiin markkinoille kesäkuussa 
1955. Etuakselisto tuli käytännössä TF:stä 
ja taka-akselin lehtijouset konstruoitiin MG 

Magnetten tapaan. Teknisesti tuttua ja turval-
lista. Uutta oli linjakas kori. Mitään tällaista ei 
oltu MG:ltä ennen nähty. Vaikka ”tweed-lippis 
ja piippu” -porukka kauhisteli, niin varsinkin 
Pohjois-Amerikassa uusi linjakas MG otet-
tiin hyvin vastaan. Auto oli hyvän näköinen 
ja hinta kohdallaan. Kauppa kävi kuin siimaa. 
MGA:ta tehtiin loppujen lopuksi enemmän 
kuin sitä edeltäviä malleja yhteensä. Ensimmäi-
sissä oli 1500cc moottori ja rumpujarrut. Malli 
1600 (1588cc) sai levyjarurrut eteen. Viimei-
sessä 1600 MKII:ssa oli aavistuksen suurempi 
1622cc -moottori.

Coupe

1956 lanseerattu Coupe oli jotakin uutta ja 
ylellistä MG-maailmassa. Sisään ei sada vettä, 
ikkunat voi veivata ylös, katto ei vuoda ja sisällä 
pysyy kuivana ja lämpimänä; tosin joissakin 
olosuhteissa kuten esim. Kaliforniassa turhan-
kin lämpimänä. Kuten MGA-omistajat tietä-
vät, suuri osa konehuoneen lämmöstä johtuu 
ohjaamoon. Jopa roadsterissa voi tulla kuuma 
kesällä. Umpinaisen Coupen pieni suljettu 
ohjaamotila pitää lämmön välillä turhankin 
hyvin. Ongelma tiedostettiin ja lopullinen rat-

EX175 ei oikeastaaan edes tarvinnut ovia, 
kun kuski istui niin korkealla...



kaisu talvikäyttöönkin sovel-
tuvaksi urheilu-MG:ksi saa-
tiin MGB GT:n muodossa. 
MGA Coupe on harvinaisen 
hyvännäköinen umpinainen 
urheiluauto. Mittasuhteet ja 
linjat ovat lähes täydellisiä.

Kunnon cabriolettiakin 
Jaguarin tapaan mietittiin. 
Helposti nostettava rättikatto 
ja ylös veivattavat sivuikku-
nat. Tuotantokustannukset 
nousivat kuitenkin esteeksi ja 
punakynä iski.

Twin Cam

Nälkä kasvaa syödessä. Mm. Porschen suun-
taan katseltiin kateellisena ja huolestuneena. 
Pitäisikö kehitystyötä ohjata siihen suuntaan? 
Ongelma oli jälleen vaatimattomat resurssit. 
Vanhaa työntötankomoottorin lohkoa piti 
käyttää. Päälle suunniteltiin uusi sylinterikansi 
kahdella yläpuolisella nokka-akselilla. Moot-
tori painoi lopulta 215 kg. (vertailun vuoksi 
nyky-MGF:n K-sarjan twin cam painaa puolet 
siitä). Jos autot olivat aikoinaan kevyitä, niin 
moottorit eivät. Valutekniikalla oli rajoituk-
sensa. Öljynkulutuksen kanssa ilmeni ongel-
mia. Männänrenkaiden testaamiseen ja tutki-
miseen ei oltu käytetty riittävästi aikaa ja rahaa. 

Ongelma saatiin lopulta korjattua, mutta 
vahinko oli jo tapahtunut. Kaiken kaikkiaan 
Twin Cam kesti huonosti amerikkalais-tyyp-
pistä suurpiirteistä käyttöä ja huoltoa. Maine 
kärsi ja tuotanto lopetettiin. Tänä päivänä Twin 
Cam’in kanssa eläminen ei ole mikään ongelma. 

De Luxe

Todellinen harvinaisuus. Twin Cam:in tuo-
tannon päättyessä osia jäi yli. Pienellä tehtaalla 
ei ole varaa heittää mitään pois. De Luxe oli 
kuten Twin Cam, mutta tavallisella työntötan-

komoottorilla. Kaikkein harvinaisin MG-malli, 
erityisesti coupena. 

Yhteenvetoa malleista

Roadsterit olivat kaikkein suosituimpia. Niitä 
tehtiin 10-kertaisesti coupeen verrattuna. 
Ensimmäisiä 1500-malleja myytiin eniten. 
1600 myi myös hyvin. Twin Cam floppasi, de 
luxe jäi marginaaliseksi ja MKII jäähdyttely-
malliksi. Aika oli ajanut ohi. Viimeinen MGA 
tuli tehtaan linjalta toukokuussa 1962. 

Ulkoisesti eri MGA-malleissa on vähän eroja. 
Parhaiten tunnistaa takavaloista ja pyöristä. 
Mikäli yksityiskohdat kiinnostavat, kannattaa 
tilata Anders Ditlev Clausagerin kirja ”Original 
MGA”, jota pidetään nippelitiedon ykkösteok-
sena. Hyvä kirja, jota on itse tullut luettua eni-
ten kaikista MGA-aiheisista teoksista.

Moottorin ohella eroja on lähinnä jarruissa. 
Tonniviissatasessa on rummut joka pyörässä, 
1600:ssa jo levyt edessä, Twin Cam:issa ja De 
Luxe -malleissa levyt kaikissa pyörissä. Lisäva-
rusteita ei ollut paljoa tarjolla. Suosittu, vaikka-
kin aika kallis varuste, oli irrotettava lasikuitui-
nen kovakatto talvikäyttöä varten.

Suorituskyky:

MGA:n viehätys perustuu ulkomuotoon ja 
pomminvarmaan yksinkertaiseen tekniikkaan. 



Ohjaus on tarkka eikä ollenkaan raskas. 
Jousitus on kovan puoleinen eikä MGA pal-
jon kurvissa kallistele. Kaupanpäälle kaikki 
kuopat ja tien epätasaisuudet saa hyvin 
bongattua. Tuntuma tiehen on hyvä, mutta 
mukulakivikadulla ajaminen on myrkkyä. 
Ominaisuudet ovat aikansa hyvää tasoa. 
Välitykset ovat varsin tiuhat. 50-luvun puo-
livälissä Englannissa ei ollut kuin yksi lyhyt 
pätkä moottoritietä. Auto on suunniteltu 
pienemmille teille. Niille tiuha välitys sopii 
hyvin. Ajo-ominaisuuksien kannalta paik-
kojen pitää olla kunnossa, ihan niin kuin 
kaikissa autoissa. Kun viputyyppiset heilah-
duksenvaimentimet ovat kunnossa, MGA 
ottaa kaarteen varmasti, vaikka ei ehkä niin 
kauhean nopeasti.

Nykypäivänä moni parantelee A:ta 5-vaih-
teisella laatikolla. Se tekee ajamisesta leppoi-
sampaa, kun moottori ei ”huuda” tiuhasta 
perävälityksestä johtuen nykyään tavallisilla 
80-100 km/h nopeuksilla. Vaihtoehtoja on 

Räjähtävää suorituskykyä joutuu etsimään 
muista vaihtoehdoista. Nykyliikenteen 
tahdissa autolla kyllä pärjää ihan hyvin, 
twin cam -versiolla luonnollisesti kaikkein 
parhaiten. Työntötankomoottoriakin on 
helppo hieman piristää ihan perinteisin 
virikeinoin. Jos 100%:sta alkuperäisyydestä 
pystyy tinkimään, niin helpoin ratkaisu on 
ulkoisesti saman näköinen MGB:n moot-
tori. Peter Burgess’in kirjan ”How to Power 
Tune MGB” mukaan vakio MGA 1500 
tuottaa 45 hv takapyöristä mitattuna, 1600 
55 hv, 1600 MKII 60 hv, MGB 18G 64 hv 
ja MGB 18V 66 hv. Asiasta kiinnostunei-
den kannattaa tutustua Burgess’in kirjaan. 

Ajo-ominaisuudet:

Erillinen runko on erittäin kiertojäykkä, 
mikä on aina edellytys jämpteille ajo-omi-
naisuuksille. Ohjaus on nopea. Parkkee-
rattaessa saa rattia vääntää ihan tosissaan, 
mutta vauhdin kasvaessa tilanne muuttuu. 



joitakin. Ylivoimaisesti suosituin on Fordin 
Type9-vaihdelaatikko (Sierra). Valmiita sar-
joja saa Englannista. Vanhan laatikon voi 
asentaa melko helposti takaisin, jos haluaa 
palata ehdottomaan alkuperäisyyteen. 

Toinen maailmalla suosittu moderni lisuke 
on mekaaninen ahdin. Mossin Eaton-ah-
timeen perustuva paketti näyttää aikalailla 
samalta kuin alkuperäiset 50-luvun lisätar-
vikeahtimet, joita oli tarjolla ainakin puo-
lelta tusinalta eri valmistajalta. Senkin saa 
pois, jos alkaa kaduttaa. Aito Judson-ahdin 
50-luvulta on tietenkin ”oikea” entisöinti-
mielessä. Muitakin merkkejä löytyy: Shor-
rock, Italmeccanica yms....

Tomi Lundell

Alla: allekirjoittaneen oma A. Ollut omistuk-
sessa noin 25 vuotta. En ole vaihtanut kun en 
ole parempaakaan löytänyt........tai sitten sii-
hen on vain kasvanut kiinni.



Montako MG:tä Suomessa?

MG-harrastaja saa usein vastaansa kysy-
mykseen: Paljonko näitä on Suomessa? Kun 
MG-klubi aikoinaan perustettiin, otettiin spon-
sorin (BMW-maahantuoja) avustuksella listaus 
kaikista rekisterissä olevista MG-autoista. Kai-
kille lähetettiin kirje ja klubi saikin heti hyvän 
määrän jäseniä. Yhteensä MG-merkkisiä autoja 
oli muistaakseni n. 350 kpl listalla. 

Yle-uutisten kotisivulla on mielenkiintoinen 
palvelu, josta voi tarkastella eri automerkkien ja 
mallien yleisyyttä Suomessa. Osoite on:

http://yle.fi/uutiset/nain_moni_ajaa_
vanhemmalla_autolla_kuin_sina/6880326

MG-merkkisiä näyttäisi olevan nykyään 443 
kpl rekisterissä. Lisäksi löytyi MGA- ja MGB- 
sekä MGRover-merkkisinä tilastoituja tusinan 
verran. Tiedot löytyvät myös malleittain, mutta 
ne vaikuttivat hieman epäluotettavilta. Aikoi-
naan autoja merkittiin rekisteriin aika suurpiir-
teisesti. Mallinimet olivat mitä sattuu tai puut-
tuivat kokonaan.

Joka tapauksessa mielenkiintoinen palvelu. 
Suomesta löytyy yksittäiskappaleina aikamoisia 
maailman harvinaisuuksia. Kannattaa tsekata.

Terveisin,

Tomi Lundell



Torstaiaamuna 19. helmikuuta tutki-
musmatkailijat Ari Leppälä, Kari Kal-
lio ja allekirjoittanut tapasivat Espoon 

Ikean parkkipaikalla. Siirryttiin yhden auton 
taktiikkaan ja suunnattiin kohti Vaulammia, 
josta pitäisi löytymän Pertti ”Spede” Pasasen  
entinen MGA 1600 MKII entisöitynä.

Matka sujui leppoisasti rupatellen. Paikka löytyi 
helposti. Isäntä Pertti ”Pepe” Ahlbom otti mei-
dät ystävällisesti vastaan. Keskellä peltoja sijait-
sevan idyllisen maalaistalon ulkorakennuksessa 
majaili peräti kaksi punaista MGA:ta. Speden 
entinen ja Saksasta kotoisin oleva viittä vaille 
valmis MGA Twin Cam. Ahlbomin entisöin-
titilat ovat kadehdittavan avarat ja varusteista 
löytyy mm. kaksi autonosturia. Helsinkiläisenä 
tällaisista tiloista ei voi kuin unelmoida. 
 

Matkan ykköskohde 1600 MKII ajettiin 
pihalle parempaan valoon kuvaamista varten. 
Moottorin ääni oli yllättävän terävä ja urheilul-
linen. Pepe on harrastanut pitkään jokkis-au-
tojen rakentelua. Tieto-taitoa löytyy. MGA:n 
moottoria kunnostettaessa ei maltettu olla hie-
man kutittelemasta voimanlähdettä. Jopa niin 
paljon, että Pepen tarkoituksena on jatkossa 
pudottaa puristussuhdetta takaisin jonkin ver-
ran maltillisemmaksi.
 
Filmin polttamisen jälkeen siirryttiin sisälle 
kahville ja kuulemaan Pepen tarinaa autosta. 
Pertillä on tallella vino pino auton entisiä luo-
vutustodistuksia yms. dokumentteja. Auto on 
hankittu Yrjö Raunistolta vuonna 2002. Auto 
oli jo Yrjölle tullessa erittäin huonossa kun-
nossa, eikä pitkä säilytys ulkotiloissa ollut teh-
nyt yhtään hyvää. Päinvastoin, auto oli vaipunut 

jos mahdollista entistäkin surkeampaan 
tilaan. Mittarit olivat rikkoutuneet ja 
ruostepeikko mellastanut niin korissa 
kuin rungossa. Yrjö oli hankkinut 
auton Ari Leppälältä, joka puolestaan 
oli ostanut auton Hannu Mäenpäältä. 
Hannulle auto oli tullut eräältä opiske-
lijalta (nimi ei enää muistissa). Opiske-
lija oli hankkinut auton todennäköisesti 
VW-autosta, jonne Spede oli antanut 
sen vaihdossa avo-kuplaa vastaan.
 
Kuten viime Brittisportin numeron 
lukijat muistanevat, Ari päätti pitkän 
harkinnan jälkeen luopua projektista. 
Myöskään seuraava omistaja eli Rau-
nisto oli liian kiireinen muissa projek-
teissa ja MGA:n entisöinti jäi tekemättä. 
MKII siirtyi siis Pertti Ahlbomille. 

Nyt alkoi tapahtua. Mahdoton raato 
muuttui museoajoneuvoksi parin 

”SPEDEN MGA”
Osa II



vuoden aikana. 29.7.-04 läpäistiin 
museokatsastus. Suoritus on erittäin 
kunnioitettava kun ottaa huomioon 
lähtökohdan. Ennen Mäenpäätä 
auton omistanut opiskelija oli ihail-
lut AC Cobra -autoja. Kun sellaisia 
ei löytynyt Suomesta, ainakaan opis-
kelijabudjetilla, niin MGA:sta oli 
päätetty tehdä korvike. Korinmuok-
kaustyökaluina oli käytetty rälläkkää, 
talttoja, moukareita ja muita brutaaleja 
työkaluja. Pyöränaukkojen reunat oli vään-
netty ulos ikäänkuin levikkeiden aikaansaa-
miseksi. Keula oli muokattu oman maun 
mukaan. Ilmanottoaukon muodon aikaan-
saamiseksi pellin sisään oli leivottu kuor-
ma-auton jousipakka! Ikäänkuin painoa ei 
olisi ollut jo ennestään tarpeeksi. Ylimää-
räiset valot oli upotettu etupeltiin. Pisteenä 
i:n päälle, koko takaluukun ympärillä oleva 
pelti oli leikattu auki. Tarkoituksena ilmei-
sesti nostaa takapään peltejä ylemmäksi. 
Muistuttaisiko silloin enemmän Cobraa? 
Kaiken tämän lisäksi ruostetta löytyi lähes 
joka paikasta. Pepe naurahtikin, että hiek-
kapuhalluspölyn laskeuduttua ei autosta 
ollut enää paljon jäljellä.

Tänä päivänä auto on kuitenkin museore-
kisterissä ja kiiltelee hienosti tallin edustalla. 
Ari kokeili istua autossa vuosikymmenien 
tauon jälkeen ja herkistyi muistelemaan 
auton vaiheita omalta osaltaan. Ostaessaan 

autoa Ari laati pitkän puutelistan kauppa-
kirjan liitteeksi. Myyjä sitoutui toimitta-
maan puuttuvat osat myöhemmin. Hauska 
yksityiskohta kauppakirjassa on hinta: 
BSA-moottoripyörä + AYA-merkkinen hau-
likko + rahasumma. Vuosikymmeniä vanha 
lista löytyi yllättäen alkuperäisenä Pepen 
papereista. Ari oli ”hepnaadilla lyöty”.
 
Pepe on hieman hengähtänyt auton val-
mistuttua. Hän ei ole aivan tyytyväinen 
joihinkin yksityiskohtiin, joten tarkoituk-
sena on vielä käydä läpi autoa ja parannella 
erinäisiä paikkoja. Auton alkuperäinen 
rekisterinumero oli AAP-10. Pertti halusi 
tietenkin alkuperäisen rekkarin. Se olikin 
vapaana. Varaus tehtiin, mutta se olisi pitä-
nyt uusia 3kk:n jälkeen; 5 euroa/kk. Tämä 

jäi tekemättä, kun kukaan ei 
ollut huomannut kertoa tästä 
säännöstä. Varaus raukesi ja 
tunnus lipesi helsinkiläiseen 
Bemariin. Tilanne näytti huo-
nolta, mutta yllättäen BMW 
poistuikin rekisteristä noin 
puolen vuoden jälkeen. Ystä-
vällinen katsastuskonttorin 

MGA ostohetkellä. Vierellä häämöttää 
saksalaisilta turisteilta Suomeen jäänyt 
A, jota hyödynnettiin varaosina. Ks. 
edellinen Brittisportti.

Alkuperäinen AAPIO-
tunnus jälleen autossa



virkailija muisti tapauksen ja soitti 
Pertille, että nyt AAPIO olisikin taas 
vapaana. Hienoa palvelua. Pertti 
ei aikaillut, vaan lähti samantien 
konttorille tekemään uuden varauk-
sen. Nyt Speden aikainen rekis-
terinumero komistaa jälleen tätä 
MGA-yksilöä. 

Auto ei ole myynnissä. A:ta paran-
nellaan ja se jää perheeseen. Ottajia 
olisi varmasti jonossa. Sen verran 
mielenkiintoisesta tapauksesta on 
kyse. 

Kiitokset Pertti Ahlbomille vieraanvaraisuu-
desta ja mahdollisuudesta nähdä tämä kulttuu-
rihistoriallinen aarre elävänä.

Tomi

Pepen MGA-talli, taustalla twin cam

Vanha lehtileike ilmeisesti HS:stä. Jonkinlainen 
taitoajokilpailu. Tässä osiossa auto pitää ilmei-
sesti ajaa keinulaudalle tasapainoon. Tätä voisi 
kokeilla nykyäänkin jossain tapahtumassa.



Saamiemme tietojen mukaan 
useampikin tiimi esittelee kau-

den ajokkinsa Lahden Classic Motor 
Showssa. Luultavasti ihan viimei-
simpiä kehitysversioita ei saada näy-
tille, mutta paljon mielenkiintoisia 
uutuuksia ja edellisen kauden paran-
neltuja autoja. FIA ja MGCCF eivät 
esittäneet sääntömuutoksia kaudelle 
2015, joten tiimeillä on ollut rauha 
tehdä kehitystyötä. 

Team Halme lähtee kaudelle 2015 peräti kah-
della autolla. Viime kauden voittaja-auto on 
saanut rinnalleen Oldsmobile’n venttiilikop-
paan rakennetun racerin. Odotamme jänni-
tyksellä kumpi on nopeampi ja dominoiko 
Halmeiden dynastia myös tätä kautta. Eräs 

kaikille tuttu kilpailija on vannonut, 
että  ylivoimaan pitää saada muutos.  
Saa nähdä, mitä on tulossa siltä rin-
tamalta.

Lahdessa saatetaan nähdä toinenkin 
tiimi, joka kisaa tällä kaudella kah-
della autolla. Autoista ei ole ollut 
toistaiseksi saatavilla kuvia. Salamyh-
käisyys ympäröi kehitystyötä. 

Salakuvaajamme on onnistunut tunkeutumaan 
kyseisen tiimin testikeskukseen. Keskuksen 
vaikuttavista puitteista saatiin napattua paljon 
puhuva photo. Keskeneräinen autokin nähtiin, 
mutta kuvaa ei ehditty saada ennenkuin yrmyt 
vartijat ajoivat uteliaat toimittajat tiehensä.

Kuljettajavaihdoksista sen 
verran, että Team Ghiro d’Ita-
lian luotto-orava saa kuu-
lemma lähteä. Tiimin auto 
ei pysynyt lainkaan radalla 
viime kauden päätöskisassa, 
joka ajettiin Onnelassa Tuu-
sulanjärvellä. Päätöstä lienee 
helpottanut sekin, että kurre 
on kadonnut - ilmeisesti 
häpeissään ja omasta aloit-
teestaan.  Odotamme lisää 
jännittäviä uutisia. Kausi 
2015 tulee olemaan kaikkien 
aikojen spektaakkeli.

Erkki Mustakari  ;=)
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