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Puheenjoht ajan palst a

 Kansikuva:      Anni Lahtinen ja hänen vuoden 1959 MGA   

                          Suur-Saimaan ympäriajossa   vuonna 2018

 Takakansi:     Haikon Piknick   Haikkoontie 114, Porvoo

Kesäaika on alkamassa, ja vihdoin kahden vuoden odotuksen jälkeen päästään 

toteuttamaan kaikki suunnittelemamme tapahtumat, alkaen Haiko Piknikistä 12.6. ja 

sen jälkeen Viron matka 18.-20.6 joka on myös seuran 25+2-vuotisjuhlat. Kolmas 

tapahtuma tänä vuonna on kesämatka Vääksy, Pulkilanharju - Kalkinen - Antin 

automuseo - Hotelli Tallukka - Hämeenlinna ja Aulanko 9.7.-10.7.

Tässä vähän tulevaisuuden suunnittelua, olisiko kiinostusta jos tekisimme matkan 

Goodwoodiin Iso-Britanniaan tämän vuoden syyskuussa? Toinen suurempi tapahtuma 

olisi Tanskan MG kerhon järjestämä  ?European Event of the Year 2023? Tanskassa. 

Olisiko mielenkiintoista mennä, Goodwoodiin lentäen ja Taskaan MG:llä. Molemmat 

tapahtumat vaativat melko varhaiset varaukset, jotta hotellit jne. voidaan varata.   

Pidetään kuitenkin tässä vaiheessa mielessä ja keskustellaan lisää kesätapaamisten 

aikana.

Kerhon kotisivumme uutena kategoriana on ?jäsenille? osasto, josta löytyy kaikki 

vanhat Brittisporttit, seuran kokousasiakirjat, muutama video kerhon tapahtumista  

sekä Tanskalaiset ja Ruotsalaiset MG autokerhojen jäsenlehdet.  Ruotsin ja Tanskan MG 

kerhojen jäsenlehdet on tarkoitettu vain kerhon jäsenille  joten niitä voi lukea vain 

käyttämällä salasanaa, jonka  on "mgcc" pienillä kirjaimilla.

Tässä vielä ohje kotisivuille http://mgcc.fi  ja sieltä jäsenille.

Kaikkea hyvää tulevalle kesäkaudelle ja toivottavasti nähdään tapaamisissamme.

Rauno

Goodwood Revival 2022
https://www.goodwood.com/events/

Tanskan European Event of 
the Year 2023

http://mgcc.fi


  
  

Br it t ispor t t i  leht i i lm est yy 4 ker t aa vuoden aikana.  

Hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan tai 

tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen.  

Nettisivuja ylläpitää Maija ja Rauno Halme.

Mahdoll iset  m uut  kokoont um iset  kesällä. 

Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä, nettisivulla 

sekä sähköpostilla jäsenille. 

Osall ist um inen m uiden kerhojen t apaht um iin.

Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, johon on 

mielenkiintoa osallistua kerhona tai yksittäisten jäsenten 

toimesta vuonna 2022  Tapahtumista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja sähköpostilla.  

Tapahtumakalenteri päivitetään myös jokaiseen Brittisportin numeroon.

- Br it i t  Kehäkessalla  Niittytie 2 Vantaa, joka kuukauden 3. torstai klo 18.00.

-  
- MG European Event of the Year in the coming years

- 26th June ? 1st July 2022 MGCC Belgium Peruttu
- 2-6 August 2023 MGCC Denmark

Toim int asuunni t elm a 2022

Muut a vuodelle 2022

*  Kerhon kevätretki               

Tampereelle Junalla  12- 13. 3. 

*  Kevätkokous  Ravintola Stone's       

H:ki  18.3.    alkaen klo. 18.00 -

*  Cassic Motor Show Lahdessa        

30.4 -1.5. Osallistutaan vain      

vieraina, yhteislähtö 

*  Haikko Picnic 12.6.                         

klo. 10 -13. Haikon kartano.

*  Viron m at ka  18 - 20.6.

    Rakvere  & Vihula Cluntry Club 

*  Kesäret k i  9-10 .7. Kehäkessa -                             

Vääksy - Pulkilanharju - Kalkinen - Antin    

    Automuseo -  Hotelli Tallukka -                              

Häneenlinna -  Aulanko - Kehäkessa

*  Sarvisalon kesät or i heinäkuun 23 

*   Päiväm at ka / Lounas  
  Mathildalin ruukki   Lauantai 27.8. 

*  Br it i t  koht aavat  elokuu ?

*  Ajokauden päät t äjäist i laisuus      

Lahdessa  syys-lokakuun vaihteessa

*  Syyskokous ja pikkujoulu        

Ravintola Stone's H:ki 18.11.



Kevätkokous pidettiin kahdeksan osallistujan voimin. Esityslistalla olivat sääntömääräiset 
asiat eli vuosikertomus ja tilit edelliseltä vuodelta. Kokous myönsi hallitukselle 
vastuuvapauden.

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti myös ensi kesän tapahtumista. Tänä vuonna näyttäisi 
siltä, että ne pystytään järjestämään suunnitellusti. Viron matka järjestetään kerhon 
25-vuotisjuhlan kunniaksi ja edellisten retkien peruuntumisista johtuen juhlavuosi onkin 
nyt sitten 25+2 v. Retken ohjelma on suunniteltu tätä silmällä pitäen.

Kesäksi on suunnitteilla myös kesäretki Hämeen suuntaan. Hallitus selvittelee vielä 
matkakohdetta ja majoituksia. Näistä tulemme tiedottamaan lisää kerhon nettisivulla ja 
Facebookissa. Olkaapa tarkkana ja ilmoittautukaa mukaan! Otamme mielellään vastaan 
myös uusia ideoita ja ehdotuksia käyntikohteista.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kerhon nettisivulla.

Kokouksen jälkeen nautimme vielä Stonesin hyvästä ruoasta ja maistuvista juomista.

Helena ja Kauko

Kevät kokous 18.3.2022
Gast ropub St one's kabinet t i 



Nik sinurk k a
Monissa kokouksissamme/ajoissamme annetaan kuljettajalle kirjallinen tiekartta, joka 

osoittaa mihin mennään ja milloin pitää kääntyä,  vain Suur-Saimaan Ympariajo on niin 

hyvin merkitty, ettei paperisia ajo ohjeita tarvita. Ajan myötä arvioni on kuitenkin, että 

tulevaisuudessa ajon järjestäjät lähettävät tiekartan internetissä matkapuhelimeesi tai 

navigointilaitteeseen, eikä papereita tarvita.  Tässä pieni helpotus mihin voi laittaa 

navikointolaitteen helposti eikä tarvitse rikkoa lakia laitamalla navikointilaite tuulilasiin 

joka on jo muutenkin pieni. 

jos sinulla on MGB-malli, jossa raitisilman tulo on keskellä kojelautaa, voit helposti 

asentaa navigaattorisi kojelaudan eteen, tarvitset vain U-muotoon taivutettua noin 15 

mm levyistä alumiinia, johon on hyvä jättää hivenen jännitystä että, kun työnnät sen 

varovasti tuuletusaukkoihin, niin voit asentaa navigaattorisi siihen ja se pysyy vakaana, 

on testattu ja helppo ottaa mukaan, kun jättää auton parkkiin.

Toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa ajokautta.

Rauno



MG Kevät m at ka Tam pereelle 12/13.3.2022

Kevätmatkan 2022 alkuperäinen suunnitelma oli lentää johonkin naapurimaahan ja 

tutkia niiden automuseoita jne. Koronapandemiatilanteen vuoksi päätettiin kuitenkin, 

että ulkomaille lentäminen ei ole tarkoituksenmukaista, sen sijaan voitaisiin tehdä 

matka  Suomen sisällä ja vieläpä junalla!  Kohteeksi hallitus valitsi Tampere.

Kolmen jäsenen kevätmatka alkoi 
Helsingin päärautatieasemalta, 
seitsemän, seuran jäsentä liittyi mukaan 
Tikkurilan asemalta. Tampereelle 
saavuttuamme kirjauduimme sisään 
Scandic Koskipuisto hotelliin, sitten vain 
kävelemällä tutustumaan Tampereen 
nähtävyyksiin.  Lounas paikaksi valittiin 
erikois ravintola Tampereen 

kauppahallissa.  Mukavan ja maittavan lounaan 
jälkeen jatkoimme jalkaisin kohti Museokeskus 
Vapriikkiä, mikä oli meidän sovittu 
kohtaamispaikka,Tamperelaisten kanssa, kuusi 
jäsentä liittyi lisää meidän ryhmään. 

Kauppahall in lounas   

Kahvipaussi



Museokeskus Vapriikkistä 

aloitimme erittäin 

mielenkiintoisen kiertueen 

päättyeen Finlaysonin 

tehdasalueelle.  Oppaamme MGB mies Sauli ja Katri olivat hyvin perillä Tampereen 

historiasta joka teki kierroksesta todella mielenkiintoisen ja onnistuneen.

Kierroksen jälkeen mielenkiintoinen pieni kahvila Tampereen yhden korkeiman 

rakennuksen ylimmässä kerroksessa. Illallis ravintolaksi olimme varanneet kabinetin 

Panimoravintola Plevna:ta.

Illallisen jälkeen vain takaisin 

hotellille, pieni yömyssy ja 

seuraavana päivänä 

rautatieasemalle ja 

paluumatka junalla takaisin 

Helsinkiin.

Rauno
Panim oravint ola Plevna

Keskust or in  Rat ikkat erassi

Vet ur i on Pellava ja Raut at ie Oy 

Valm ist ava vet ur i v. 1900



Lähdimme Kehäkesalta tuttuun tapaan klo 10 sunnuntaina 1.5. ideana olla Lahden 

autonäyttelyssä noin klo 1130-1200, mikä normaalisti takaa, että pääsemme 

pysäköimään pääsisäänkäynnin eteen. Ilmeisesti lauantain näyttely oli hyvin täynnä ja 

sunnuntai oli mukavan rauhallinen, kun olimme siellä. Tänä vuonna MG kerholla ei 

ollut omaa osastoa ja näimmekin vain kaksi MG:tä, jotka molemmat olivat Oskari 

Åvalin ständillä, MGTD 1952 AngloParts osastolla, ja toinen MGB GT kauniisti Oskarin 

työkaluosaston edessä. Tällä kertaa osa seuran jäsenistä päätti lähteä Lahteen junalla, 

mikä ei ole ollenkaan huono idea.  Tänä vuonna emme kuitenkaan nähneet 

höyryjunaa joka on menneenä vuosina lähtenyt Helsingistä Lahden tapahtumaan ja 

ajanut suoraan pääsisäänkäynnin viereen. Noin 2½ tunnin kiertelyn jälkeen päätettiin 

aloittaa pääkaupunkiseudun jäsenten paluumatka ja tavanomainen pysähdys kahville 

ja munkkille  Juustoporttiin.

Emme nähneet parkkipaikalla myöskään liikaa MG:itä tai seuran jäseniä ehkä siksi, 

että tänä vuonna meillä ei ollut omaa osastoa, joten kannattaa ensi vuonna harkita, 

josko laitetaan  jälleen  oma MG Kerhon osasto?

Rauno



Kun konepelt i avat aan niin t ut k i joit a 

r i i t t ää, t ässä Nikolai Grat schew MGB 

GT:n konehuone
Clem ent -Panhard 1901 P1E

Vähän pienem m illek in aut oja 



     

Cit roen 14 b Torpedo

Tukholm assa t ut ust um assa MG:n sähköiseen t u levaisuut een

Luettuamme iltapäivälehdestä jutun MG EV: stä, päätimme Halmeiden kanssa lähteä Tukholmaan 

tutustumaan näihin sähköisiin ihmeisiin, koska suomessa näitä ei vielä ole myynnissä.

Vikinglinellä Tukholmaan koska terminaali Ruotsin päässä logistisesti lähempänä Nackassa olevaa 

Hedin Biliä jonne taksilla hurautimme vajaassa vartissa. Meitä vastassa odotti Leif Leander joka 

ammattitaitoisesti esitteli meille koko MG;n sähköisen malliston.

MG ZS EV 100% sähköaut o. 

PMS moottori  130 kw, vääntö 280 Nm,

Huippunopeus 175 km/h, EV matka 320 km

Auton paino 1620 kg, peräkärryn paino max.500kg 

MG EHS plug in hybr id.

Moottori 1.5 GDI 119kw ja 5500 rpm, vääntö 250 Nm,

E/V moottori 90kw, vääntö 230 NmW

Ajoakku 16.6 kwh, huippunopeus 190 km/h 

MG 5 elect r ic m aailm an ensim m äinen 100% sähkö farm ar i

PSM moottori 130 kw, vääntö 280 Nm,

Akku LFP ja kapasiteetti 50,3 kwh

EV matka 320 km, huippunopeus 185 km/h

MG MARVEL L 100% sähkö SUV

PMS moottori, takana oikealla 52kw + vasemmalla 80kw,

Ja edessä 80kw, vääntö oikealla 155 Nm,

vasemmalla 255 Nm ja edessä 255 Nm

Ajoakku 70 kwh, huippunopeus 200 km/h



Eija

Paluumatka sujui myöskin erittäin hyvin 

nautimme merimatkasta ihaillen 

Tukholman saaristoa ja nauttien 

maittavan illallisen.

Kar,Ann,Rauno

Kaikissa MG malleissa on 7 

vuoden/150 000 km takuu autolle 

sekä akustolle.  Leifin mukaan 

autoissa varsin pitkä toimitusaika 

mallista riippuen Syyskuusta 

loppuvuoteen.

Autoja voidaan ladata kaikilla 

systeemeillä, Ruotsissa lähes kaikki 

autot myydään nykyään yksityis 

liisingillä.

Jäämme odottamaan kotimaista jälleenmyyjää jolloin palaamme asiaan. Mielenkiinnolla 

odotamme julkaistaanko myös uusi sportcar MG.

MG 5 Elect r ic  Farm ar i

Kar i Vavuli Ann Halm e



Projek t i MGB-62 Osa IV
Pientä edistymistä.

Uutta vauhtipyörää odotellessa aloitin 
sisätilojen äänieristämisen. En tiedä onko siitä 
mitään iloa avoautossa mutta kuitenkin. Ensin 
tiivistin uusien lattiapeltien 
pistehitsaussaumat, ettei vettä pääsisi 
äänieristeen alle. Lattia ja muut pinnat on 
maalattu Ferrexillä. Biltemasta löytyi 
bitumieristemattoa, joka lämmittämällä 
muovautui hyvin ja kiinnittyi tiiviisti pintoihin.

Vauhtipyörä tuli aikanaan, mutta edessä oli uusi ongelma. 
Vuoteen -76 asti kampiakselin päässä on kaksi 
ohjaintappia ja vauhtipyörässä kaksi reikää ohjaintappeja 
varten .Vuotta -76 uudemmissa malleissa on vain yksi 
ohjaintappi ja siis vauhtipyörässä vain yksi reikä. Tämä kävi 
ilmi, kun sovittelin uutta vauhtipyörää kampiakselin 
päähän. Siitä puuttuikin toinen reikä. Uutta reikää oikeaan 
kohtaan ei kotikonstein pysty poraamaan. Onneksi läheltä 
löytyi GT-Motor koneistamo, jossa poraus tehtiin 
ammattitaidolla.

Sain viimein vauhtipyörän pienen hikoilun ja uuden reiän 
viilailun jälkeen paikoilleen. Ennen vaihdelaatikon 
asennusta testasin vielä, että starttimoottori tarttuu nyt 
vauhtipyörään. Hyvin pyöritti.

Aiemmasta kokemuksesta muistin, että moottorin 
paikoilleen laitto ei suju helposti. Ongelmana on Vitessen vaihdelaatikko, jonka perän 
ujuttaminen korin keskipalkin yli on hankalaa, se on niin sanotusti millistä kiinni. Yön yli 

nukuttua keksin keinon miten vaihdelaatikon 
takatukea saa taivutettua niin, ettei se tökkää 
keskipalkkiin.

Uusi pakoputki, öljynlauhdutin ja jäähdytin 
paikoilleen. Pikkuhiljaa MGB alkaa muistuttaa 
autoa.



Pieniä huolia tuli matkan varrella vastaan. Konepelti ei 
mennyt kunnolla kiinni. Ongelmana oli uusi jarrutehostin, 
joka on sen verran korkea, että moottoripellin tuen ripustin 
ottaa siihen kiinni eikä moottoripelti sulkeudu. Piti siis löytää 
sille uusi paikka.

Pikkujuttuna laitoin ylimääräisen käynnistyskytkimen 
moottoritilaan. Sillä voi pyörittää moottoria ilman että se 
lähtee käyntiin.

Kaasaria paikoilleen laitettaessa kävi ilmi, että auton mukana 
tulleet vivustot eivät sopineet näihin kaasuttimiin. Nyt ovat 
uudet vivustot tilauksessa.

Kesä on tulossa ja MGB jää pressun alle odottelemaan syksyä.

Heikki



European Event   of  The Year  2. - 6. august  2023 MG 100 years 
1923-2023  MGCC Denm ark  1973-202

European Event of the year Some examples of what you can experience at 
the  event?   

- MG models throughout 100 years exhibition 

- 100-year anniversary celebration for MG 

- 50-year anniversary for MG Car Club Denmark  

- Anniversary Market Day at Hindsgavl Castle

- Rocker Cover Racing 

- Concours de Charme competition 

- MG Sport ? race track tests 

- Exciting outings with great experiences together  with other enthusiasts For 
more, check out:  https://mgcc.dk/jubilaeum-2023/  Registration for the event 
starts on October 1st, 2022 at:  https://mgcc.dk/jubilaeum-2023/



Kesk isuom en Mobil ist it    Talw iajot  48    XLVIII

 26-3-2022 Keuruulla.

Talwiajoissa 26-3-2022 Keuruulla. Perjantaina yövyimme  Petäjävedellä  1800 
luvulla  rakennetussa navetassa, joka oli muutettu majoitus ja kokoustiloiksi. 
Seinät oli todella mahtavat ja kestävän näköiset!, edullinen 90 ? 2h aamiaisella. 
Kuvat -Matti Järvenpää Citroen  vm  1925  Terästorpedo.  Heinonen Kuopiosta 
T-Ford linjurilla vm 1924. Majoitus huone ja MG Keurusselän hotellilla. Tiet oli 
liukkaita edellisen päivän vesisateen jäljiltä, pakkasta  aamulla --5.

Terveisin

Eija ja Olli.



Viron m at ka ja 25+2 vuot isjuhlat

Rakvere & Vihula Manor  Count ry Club

18. - 20.6.2022

Lauantaiaamuna lähtö Helsingistä laivalla 
jossa aamiainen.  Sieltä rauhallisesti Viron 
pohjois rantaa seuraillen suuntana Rakvere 
ja  Aqva & Spa 4 tähden hotelli.

Sunnuntaina kohteena on Rakveren 
1500-luvun linnoitus, mahdollisuus, 
pukeutua ritariksi, vierailla viinikellarissa, 
kidutuskammiossa ja monissa muissa keskiaikaisissa paikoissa.  Linnoituksessa 
sijaitseva Shenkenbergin kievari järjestää meille  keskiaikaisten reseptien mukaan 
tehdyn lounaan.  

Linnankieroksen ja lounaan jälkeen 

kohti Vihula Manor Country Club 

&Spa,  jossa meillä on kerhon 25 + 2v 

juhlaillallinen ja yöpyminen. 

Maanantaina tallinaan, ja laivaan 

jossa illallispöytä odottaa.

Rakveren l innoit us

Vihula Manos Count ry Club & Spa

Ilm oit t aut um iset :

mgcc.finland@gmail.com  Matkan hinta /henkilö 265?  2-hengen huoneessa, 
359?/1-hengen huoneessa.  Lisämaksu  laivan aamiainen 18? , Buffet 27?  ja auto 67?      
Lisää infoa  Kerhon kotisivuilla    http://www.mgcc.fi/



Olemme kutsuneet  myös Triumph kerhon 

mukaan, ja  sää on yleensä ollut suosiollinen 

joten

  

Tervet uloa m ukaan

Haikon Piknik  

                                           12.06.2022  Klo.10.00 - 13.00

Haikon picnic on muodostunut MG Klubin kauden avaus perinteeksi.  Haikon kartano on 

ystävällisesti antanut tiluksensa kerhon käyttöön, joka tarkoittaa, että saamme jälleen kerran 

koota autot siistiin riviin rannalle, mikä on normaalisti autoilta kiellettyä aluetta. 

Lisäksi Haikon kartanosta saa myös maittavan lounaan ja kahvit, (omalla kustannuksella 

tietysti).

Tapahtumalla on kolme kohokohtaa, joita ei kannata unohtaa.

* Tekninen k ilpailu,kuka on onnistunut parhaiten entisöimään silmäteränsä niin teknisesti 

kuin ulkonäöllisesti. (MG tai Triumph)

* Yleisön suosikk iaut o,kaikki rannalla olevat saavat antaa äänensä omasta mielestään 

kauneimmalle tai muulla tavoin ansioituneelle autolle. (MG tai Triumph)

* Rocker  Cover  Race,eli venttiilikoppa-autokilpailu.

Palkinnot parhaille kaikissa kilpailuissa jaetaan noin. klo 12.30



Engine Prot ect ion & Rest orat ion

Ohjelmallinen Kehäkessa 18.11.2921. Tällä kertaa Ari 

Leppänen oli järjestänyt Jyrki Norppo RSV:stä 

kertomaan meille kaiken heidän erikois nesteestä, jota 

voidaan lisätä moottoriöljyyn. Tarkoituksena on 

vähentää kitkaa liikkuvien osien välillä moottorissa, 

mikä lisää moottorin suorituskykyä ja vähentää 

polttoaineen kulutusta. Hänen esitelmä oli 

mielenkiintoinen ja kattava, ja hän selitti, että kun 

katsot erilaisia ??pintoja mikroskoopilla, huomaat, että 

ne eivät ole niin sileitä kuin miltä ne näyttävät, RSV 

kehittämä erikoisneste on suunniteltu täyttämään 

pienet  nano kuopat ja kohoumat heidän nesteellä. 

Hän suosittelee, että suhteellisen uudessa moottorissa 

yksi pullo RVS:tä riittää; jos moottori on kuitenkin 

vanha ja kulunut, voidaan tarvita kaksi pulloa. Toimenpide on hyvin suoraviivainen - 

lämmitä moottoria 15-20 minuuttia, kaada RSV neste ja aja jälleen puoli tuntia, ja siinä 

kaikki mitä tarvitaan.

Olisi mielenkiintoista mitata 

moottorin puristus ja kirjata 

tarkka polttoaineenkulutus, 

lisätä tämä neste ja mitata 

uudestaan kesän jälkeen ja 

katsoa,  onko mitään eroa. 

PS. Kuten me kaikki 

tiedämme, Ari Leppänen on 

järjestänyt näitä Kehäkessan mielenkiintoisia ohjelmallisia iltoja eri firmojen kanssa jo 

vuosia. Hän kuitenkin ilmoitti haluavansa jäädä eläkkeelle ja että tämän olisi hänen 

viimeinen järjestämä Kehäkessan  ohjelmallinen ilta.  Minä vain epäilen, että Arin 

kaltaiset ihmiset tottuneet organisoimaan eivät koskaan jää eläkkeelle, katsotaan 

kuinka käy.

Rauno



Viimevuosisadan alussa lontoolaisen suutarin poika George Herbert Skinner oli isänsä Lilley & 
Skinner- nimisen jalkinetehtaan palveluksessa, kun sinne tilattiin Ranskasta Lèon Bollèe 
merkkinen ajoneuvo. Nuorukaista ilmeisesti kiinnosti mekaniikka, koska hän haki helmikuussa 
1905 patenttia täysin uudenlaiselle kaasuttimelle. 

Patentti myönnettiin tammikuussa 1906 tälle vaakaimuiselle ja muuttuvakurkkuiselle 
kaasuttimelle, jossa liikkuva kartion muotoinen neula annosteli polttoainetta. Polttomoottorien 
aikakausi oli vasta aluillaan maailmassa ja niinpä Skinnersin kaksi veljeäkin vihkiytyi alalle, 
jolloin he perustivat yhtiön Skinners Union, jonka tuotemerkkinä oli The Union Carburettor 
merkkinen kaasutin.

Pian kaasuttimen merkiksi vaihtui The SU carburettor.

Näissä ennen ensimmäistä maailmansotaa valmistetuissa kaasuttimissa oli liikkuva nahkainen 
palje, joka sääteli imuaukon kurkkua. Sodan jälkeen palje korvattiin messinkisellä männällä. 
Mutta kun suutarin lapsista oli kyse, niin suuttimen tiivisteet valmistettiin nahkasta vielä vuosia 
eteenpäin.

1920-luku oli autoteollisuuden kiivasta kasvun aikaa, ja yhtiöstäkin oli tullut The SU

Company, Limited. Suuremmat kuviotkin olivat kiinnostuneita tästä Skinnersin veljesten 
yhtiöstä, sillä 20-luvun loppupuolilla William Morris osti yhtiön ja se omistajaksi tuli 
autonvalmistaja Morris Motors.

Kehitys jatkui, 1932 SU alkoi valmistamaan kaasuttimia lentokoneisiin. Seuraavana vuonna 
tuotantoon tuli sähkötoiminen polttoainepumppu malli L, joka on tuotannossa vielä tänäkin 
päivänä!

Vuonna 1936 yhtiö muutti jälleen nimeä. Nyt se oli SU Carburettors Ltd. muodossa. Seuraavana 
vuonna tuotantoon tuli H-sarjan kaasutin, joita löytyi koosta 1 1/8" aina kahteen tuumaan asti. 
Iso kehitys tapahtui vuonna 1938, kun alipainemäntään tuli hydraulinen vaimennus eli öljy 
hidastamaan nopeissa kiihdytyksissä mäntää.

Toinen maailmansota työllisti yhtiötä ensisijaisesti lentokoneiden kaasuttimien ja 
polttoainepumppujen valmistamisessa. Sodan kestäessä yhtiöllä oli kehitteillä polttoaineen 
ruiskutuslaitteisto lentokonemoottoriin, mutta se luisui sodan loputtua amerikkalaisen 
Simmonds Injector Pump yhtiön haltuun.



Vuonna 1947 Morriksen johdossa oli Lordi Nuffield, jolloin loppui yhteistyö Skinnersin suvun 
kanssa. Kehitys kuitenkin jatkui kaasuttimien kanssa, sillä vuonna 1948 kaasuttimet 
valmistettiin alumiinipainevaluna korvaten sinkki ja messinki valut. Muoviosia ilmestyi vuonna 
1954 neulaventtiiliin ja nailoninen koho HS- mallin kaasuttimiin vuonna 1963. Ensimmäinen 
mekaaninen polttoainepumppu ja automaattinen ryyppy ilmestyi SU:lta vuonna 1967. 
Kaasutinyhtiö siirtyi BMC:n loputtua British Leylandin osaksi vuonna 1968. Hyvä uudistus tuli 
myös vuonna 1969, kun neulan kiinnitys muuttui jousikuormitteiseksi. Se vähensi alipaineesta 
johtuvaa neulan kulumista. Samaan aikaan ilmestyi kaasuläppiin moottorijarrutusta varten 
venttiili. Wax-stat säätösuutin kehiteltiin vuonna 1971, mikä muutti suuttimen asentoa 
lämpötilan mukaan. Kylmänä seos oli rikkaampi ja lämmetessä seos laiheni. Uusi HIF tyyppinen 
SU kaasutin tuli markkinoille vuonna 1972. Siinä seos säätyi myös lämpötilan mukaan. 1975 
ilmestyi Wax-stat-suuttimet HS 4 ja 6 malleihin. Seuraavana vuonna oli joihinkin malleihin 
saatavana laakeroituja läppäakseleita.

Kun Leylandin autoteollisuus mureni Englannissa, niin SU:sta tuli SU Butec -niminen 
kaasuttimien huolto- ja varaosayksikkö. Sen alaisuudessa kehittyi vielä kaasutinversio 
HIF44E vuonna 1982, jossa oli elektroniikkaakin mukana ainakin 
kylmäkäynnistyksessä.

Muutaman vuoden kuluttua kaasutinyhtiö sulautui Austin Rover Fuel Groupiin ja 
huoltopuoli kulkeutui Burlen Services:n alaisuuteen, joka oli ollut kehittelemässä SU:n 
kanssa kaasuttimia jo 1974 energiakriisistä alkaen. Nimi muuttui siten vuonna 1986 
Burlen Fuel Systemiksi.

Viimeiset SU kaasuttimet asennettiin Mini ja Maesto -malleihin vuonna 1995, joten 
siihen loppui SU- kaasuttimien pitkä taru, joka kesti yhdeksänkymmentä vuotta.

Nykyään kaasutinmerkkiä ylläpitää Burlen Fuel Systems Ltd., joka tuottaa osia ja 
huoltaa kaasuttimia harrastusautoihin Englannissa.

1950-luvulla syntyi SU:lle kilpailija. Triumph autotehdas joutui maksamaan 
huomattavasti kovemman hinnan kaasuttimista Morris yhtymään kuuluneelle SU:lle 
kuin BMC:n omat automerkit. Silloinen Triumph yhtymän suunnitteluinsinööri Harry 
Webster pisti aluilleen samalla periaatteella toimivan kaasuttimen tuotantoon. Ero 
SU:hun oli se, että siinä oli alipainemännässä tiivisteenä kuminen kalvo. Kaasutin sai 
nimekseen Stromberg. Ensimmäinen automalli, mihin Strombergin kaasuttimet 
asennettiin, oli TR 4 vuoden 1962 lopussa. Autoteollisuuden yhdistyttyä Englannissa 
British Leylandiksi, niin Strombergin piti hävitä ja SU:n jäädä kaasutinvalmistajaksi. 
Siksi Triumph- merkkikin siirtyi 70-luvulla takaisin SU:n käyttäjäksi.



Japanilaisella Hitachilla oli lisenssisopimus SU:n kanssa. He valmistivat kaasuttimia 
muutamiin Datsun malleihin Hitachi- merkkisenä.

Suurin ongelma SU-kaasuttimissa on se, että niiden rungot ovat käytössä kuluneet 
läppäakselin kohdalta väljäksi. Tämä aiheuttaa sen, että polttoaineseos jää laihalle 
imun kasvaessa moottorissa. Siten tyhjäkäyntiseosta on rikastettava moottorin 
toimiessa myös suurilla kierroksilla. Vanhemmissa, ennen vuotta 1978 
käyttöönotetuissa ajoneuvoissa se onnistuu, mutta uudemmissa tulee hankaluuksia 
päästömittausten kanssa katsastuksessa. Ainoa ongelman poistamiseen on korjata 
kaasutin uusimalla läppäakseli ja holkittamalla kaasuttimen runko tai uusia runko 
kokonaan. Jälkimmäinen vaihtoehto on kallis operaatio, mutta onnistuu, kun uusia 
runkoja on alettu valamaan uudestaan.

Seoksen säätämistä nykykorjaamot myös välttävät kiitettävästi. Onnella voi jonkun 
osaajan löytää.

Jorma Kölhi

Julkaistu Keulakuva-lehdessä 2/2011 



Nyt on kerholla, lippiksiä joissa on embroidered MG Car Club merkki, hinta 20? plus 
postimaksu tai Haikon Picnic tapahtumassa ilman postimaksua, tai kankainen MG 
merkki liimapohjalla 2,5? kpl

http://www.mgcc.fi/kauppa.html 

 Kerhon jäsent en ost o ja m yynt i i lm oit uksia.
 Lähetä ilmoitus Raunolle osoitteella rauno.halme@gmail.com 

Näin ajokauden alussa vähän muiden Klassiko autokerhojen tapahtumia

SAHK:n  Äit ienpäivä Espoon Automuseolla 8.5. Klo.10-14 

AHS:n  Helat orst aiajot  26.5. 

Vapaam uot oisia kokoont um isia Tiistai-iltaisin kesäkuussa 7.6, 14.6, 21.6. ja 28.6. klo 

17.00 Espoon Automuseolla, Bodomintie 35, 02740 Espoo.

SAHK:n Valt akunnall iset  Ret keilyajot  10.-11.6  Lähtö klo 9 Turun 
Messukeskuksen parkkialueelta. Järjestäjä: Turun Seudun Mobilistit

Savonlinnan Ret keilyajot  11.6. Järjestäjä: Savonlinnan Moottorikerho.  

Mobil ist i-i l t a  Tiistaina 5.7. Klassikkoajoneuvojen kesäkokoontuminen Vääksyn 
Kanavalla

Vapaam uot oisia kokoont um isia mobiileilla  Tiistai-iltaisin heinäkuussa 5.7, 12.7, 

19.7. ja 26.7. klo 17.00 Kahvila-Ravintola Hiidenpirtillä, Turuntie 917, 09630 Lohja.

Vapaam uot oisia kokoont um isia mobiileilla Tiistai-iltaisin elokuussa 2.8, 9.8, 16.8, 

23.8. ja 30.8. klo 17.00 Hotelli Gustavelundissa, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula. 

HURU-UKOT Sunnuntaina 7.8. klo 11.00 HUOM. uusi paikka: Gumbostrand Konst 

& Form, Vainuddintie 72-28, 01150 Söderkulla.  Vm. 1955 ja sitä vanhemmille 
ajoneuvoille.

AHS:n  Suviajot  II It ä-Suom en k ier ros Torstai - Sunnuntai 18.-21.8. 

Ilmoittautuminen on 30.6.Mennessä

http://www.mgcc.fi/kauppa.html
https://www.facebook.com/mobilisti.ilta/


Puheenjoht aja: 
Rauno Halme, 050-5722252 
rauno.halme@gmail.com

Muut  hal l i t uk sen jäsenet  (2022): 

- Niemenpalo Mart t i (vph)

- Ruuska Kauko (siht .) 

- Silvast i-Lundell Marja

- Honkanen Mikko 

- Gratschew Jani 

- Ellenberg Johan 

Jäsenek si  l i i t t ym inen: 

Maksa vuoden 2021 jäsenmaksu 25,-  alla 

olevalle kerhon t ilille  ja olet  jäsen.  Muista 

ilmoit taa nimesi ja osoit teesi joko maksun 

lisät iedoissa tai sähköpost illa.

Pank k i t i l i : 

MG Car Club Finland

NORDEA FI12 10113000 2073 98 

BIC NDEAFIHH

Kot isivu: www.mgcc.f i

Facebook : facebook.com/ 

MGCarClubFinland

Osoi t t eenm uut ok set : Kauko Ruuska 

mgcc.f inland@gmail.com

Brit t isport t i-leht i kootaan 

talkooperiaat teella. Tavoit teena on lisätä 

lehden teossa mukana olevien yhteisöjen 

ja harrastajien yhteishen- keä, t iedot taa 

alan tapahtumista sekä julkaista niin 

hyödyllisiä kuin viihteellisiä jut tuja auto- 

harrastuksen piir istä.

Painopaikka: 

Picaset  Oy, Helsinki

ISSN 2243-3198

M.G. Car Club of Finland ry tait taa lehden 

saadusta aineistosta ja toim it taa aineiston 

painoon. Br it t isport t i pyrkii hankkimaan 

jut tuja sekä MGCCF:n jäsenistöltä, et tä 

yhteistyössä muiden yhteisöjen ja 

kir joit tajien kanssa. Ilmestymistavoite on 

neljä numeroa vuodessa, m ikä toteutuu, 

jos aineistoa on saatavilla.

Tässä lehdessä ju lk aist u t  m iel ipi t eet  

ovat  k i r joi t t aj ien om ia, eivätkä 

vält tämät tä samoja kuin M.G.Car Club of 

Finland r .y:n hallituksen. Kaikki m ielipiteet  

kuitenkin julkaistaan.

Brit t isport in ilmoitushinnat  sovitaan 

tapauskohtaisest i. Harrastukseen selväst i 

liit t yvät  ilmoitukset  pääsevät  lehteen 

pääsääntöisest i veloitukset ta, jos t ilaa vain 

r iit tää.

Mater iaalin toim itusosoite: 

Rauno Halme mgcc.f inland@gmail.com  

Seuraava leht i  i lm est yy:  

Syyskuu 2022

Aineistopäivä: 28.7.2022



Haikon Picnik  12.6.2022  10.00 - 13.00   Haikkoont ie 114, Porvoo 
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