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ROVER YSTAVAT ry ROVER FRIENDS FINLAND
Postiosoite
Pankki

PL 32 00421 Helsinki 42
KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040-3061

Hallitus

Kimmo Lirrnavuori puh.joht.
Kari Tossavainen varapuh.joht.
Juha Liukkonen sihteeri
Pekka Kastemaa rahastonhoit.
Arlo Pekkola
Tapio wiiiC varajiisen
Harri Immonen
Jyrki Lindeman

Tilintarkastajat

Rover ystlivlit
1. Kimmo Linnavuori
2. Juha Liukkonen
3. Kari & Eija Tossavainen
4. Ari Hirvonen
5. Esa Rahunen
6. Jukka Vainikainen
7. Pekka Korvenkontio
8. Arlo Pekkola
9. Tapio Wiik
10. Jyrki Lindeman
11. Harri Immonen
12. Esko Makelliinen
13. Matti Salmo
14. Pekka Kastemaa
15. Marja Leena Pesonen
16. Sten von Hellens
17. Bill Litonius
18. Seppo Ylinen
19. Seppo Mattila
20. Jyri Jarvenkyla
21. J uhani Laakkonen
22. Jukka Linnavuori
23. Mikael Nuorivaara
24. Thomas Aiopaeus
25. Niilo Valkonen
26. Jaakko Korjamo
27. HOgue J ungner
28. Harri Mlintynen
29. Mikko Waltari
30. Eero Waltari
31. Keijo Karimliki
32. Tapani Lintula
33. Henrik FagerstrOm
34. Ari Sintonen
35. Ari Saarinen
36. Reijo Karjalainen
37. R. Plirnlinen
38. Ilkka A. Pulkkinen
39. Sinikka Heinola
40. YrjO Verkkoranta
41. Antero Vliislinen
42. Erkki Niskanen
43. Antero Vainio
44. Seppo Tamminen
45 . Erkki Marto
46. Vaino Verneri Immonen
47. Paavo Narvli
240.
241.
242.
243.
244.
245 .
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253 .
254.

Reijo Miettinen
Kaj Koskinen
Joel Reponen
Kurt Hilden
Jarmo Kuittinen
Teppo Lauri
Dan Ronnberg
Timo Saarikko
Risto Peltokangas
Martti Heiskanen
Mikko Heikkinen
Matti Saastamoinen
Mikko Lastumaki
Raimo Huhta
Heimo Mankinen

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
5S.
59.
60.
61.
62.
63 .
64.
65 .
66.
67 .
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

"Ammlin Autosl!.hkO"
Raimo Lehtimliki
Vesa Lahehna
Aulis Ansalehto
Allan Raunio
Hasse Pettersson
Eero Lehto
Peter Wirbergh
Erkki LOnnstrOm
Esko Penttinen
Raimo Immonen
Lasse Vahtera
Kari Hakala
Eila Kuusinen
Markku Kulo
Aivar Saukko
Harald G Kraatz
Esko Aho
Vesa Liukkonen
Sakari Poutanen
Kalevi Hentilli
Hannu Moilanen
Jouko T. Suominen
Aarne Inkinen
Jaakko Perko
Leo Aalto
Pentti Oksa
Maj Totterman
Malcohn Brown
Markus PerkiO
Torbjorn Nordb1ad
Tuomo Veli Vainio
Veikko Karppinen
Reijo Varila
Raimo Louhio
Tapani Laihonen
Marianne Falkenberg
Timo Heikkilli
Pertti NiinistO
Leif Winsten
Riitta Suominen
Lasse Naumanen
Leigh P1ester
Aarni Juntunen
Urpo Kartimo
Seppo Riihela
Leif Riipinen
Pentti Tormala

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Paimenhuilunpolku 6 A 9,00420 Hki 42,845617
Kissankapalanmaentie 5-7 C 06100 Porvoo 10, 143053,915-148555
Perustie 9 B 22 00330 Hki 33, 90-489 028, 893 049
Perustie 20 A 22, 00330 Hki 33, 480981
01590 Maisala, 824672
Laajaniityntie 10 C 36, 01620 Vantaa 62
Metslikyla 01810 Luhtajoki, 8795 656
Paloheinlintie 1, 00670 Hki 67

Erkki Kahila
Pipa Nygard
Tuulikki Tossavainen
Jaakko Jauro
Tapio Jalonen
Unto Mikkonen
Taisto Nikkinen
Hans-Olof Halen
Kari Juvonen
Matti Vatanen
Petri Tilli
Teemu Saarainen
Panu Harjanne
Seppo Yliisaari
Erkki Myllymliki
Hannu Siikarla
Jorma Arkela
Seppo J alava
Bengt FrOjd
Pirjo Godenhjelm-Immonen
Kari Halla
Kalervo Niskanen
Anja & Pertti Snellman
Risto Paunonen
Osmo KyttOnen
Osmo Salminen
Matti Ketola
Timo Siivonen
Matti Koivula
Paavo Eestilli
Hanne1e Leino
Urpo Hakulinen
Pentti Hlirmli
Jarmo Flirm
Anton Palander
Ilpo Martikainen
Bo Eriksson
Esko Hamalainen
Timo Haverinen
Paavo Erkkilli
Pertti Panula
Raine Lammela
Kari Ilomaki
Risto Vallinen
Ossi Ihalainen
Kari Ohman
Olof Moring
Eero Saloheimo

Myllypadont. 1 D 28 00920 Hki 92
Joupinmaenrinne 4 A 22 02760 Espoo 76
15540 VILLAHDE
Miekka 2 F 90 02600 Espoo 60
Ylitilantie 44 01800 KLAUKKALA
Lounaisvaylli 3 A 1 00200 Hki 20
Tehtaank. 368600 PIETARSAARI
Mustikkatie 03100 NUMMELA
63610 TUURI
Keskitie 4-6 02340 ESPOO 34
Ristolantie 12 A 6 00300 Hki 30
Pajalahti 72550 sAVIA
Mahlapolku 8 92160 SALOINEN
Kainuuntie 1 A 9 90140 OULU 14
Kuusela 87910 LINNANTAUS/KAJAANI

144. Esko Kynklilinniemi
145. Jouko Koskela
146. Reijo StenstrOm
147. Pertti Ahonen
148. Anssi Ahonen
149. Hannu Sievlinen
150. Jaakko Talvitie
151. Heli Reinikka & Heke Railo
152. Erkki Kinnunen
153. Pekka Jaske
154.
155. Ilkka Riislinen
156. Raimo Holopainen
157. Pekka Launiainen
15S. Hannu Hersti
159. Unto Jarvinen
160. Erkki Himanka
161. Ake Tjlider
162. Pentti Koskinen
163. Juhani Aro
164. Savoniinnan Varaosapalvelu
165. Kauko Nevala
166. Jorma Parhaniemi
167. Mikko Riislinen
168. Olli Verhomaa
169. Pekka Pullinen
170. Olof Hohnborg
171. Konsta GyllstrOm
172. Erik von Wendt
173. Jouko Hynninen
174. Jaakko Pohjantuuli
175. Pentti Bergh
176. Aivi Niemela
177. John Lundqvist
178. Ritva Blomqvist
179. Kalle E Aianen
180. Martti Mlikilli
lSI. Heikki Mantylli
182. Seppo Saartama
183. Reino Soholoff
184. Ove HlUlstrOm
185 . Sakari Kilpelliinen
186. Jarmo Kallio
187. Sven-Erik Wlirn
188. Pentti Pirilli
189. Rauno Salmi
190. Jari Kymlilainen
191. Rainer Westman

2000 -67
2000 -67
90 -57
LR -75

Range -75
3500 -73
75 -51
Range -76
2000 -66
100 -60

192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205 .
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213 .
214.
215.
216.
217.
218.
219.
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221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
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232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

Erkki Kasanen
Paavo Kokko
01avi Painilainen
Samuli Salanterli
Timo Ruoko1ainen
Y T Nissinen
J armo J alonen
Jan TlickenstrOm
Jouko Liukkonen
Esko Antikainen
Timo Kangasmaa
Harri Suokko
Heikki Soramliki
Jyrki Koskinen
Hakon BjOrkenheim
Rolf Nikus
Sami Muilu
Kimmo Kuusniemi
Ve1jekset Asplund
Jyrki Iso-Kouvola
Hannu Vlihtliri
Reijo Hirvonen
Jaakko Purola
Timo Sarainmaa
Paul Pilve
Jussi Sipilli
Matti Vesa
Eero Wuokko
Jarmo Koivunen
Aila Peltonen
Kari Jokinen
Raimo Vainionpaa
Jarmo Pispala
Eero Haapala
Antti Rikala
Sinikka Rainio
Pekka Rytikoski
Teuvo Varmola
Tauno Siivonen
B 0 IngA
Osmo Keskinen
Marja-Liisa Leimu
Arlo Karanko
Virpi & Karl Heikel
Keijo Karmo
Josef Hieke
Osmo Mlinnistii
Pentti Airo
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Joulupukin saapumiseen on vain muutama paiva. Arjen katketessa on kiva
muistella menneen vuoden tapahtumia. Varsinkin taman vuoden, joka on
olhit ihan hyva Rovervuosi. Tietenkin siksi, etta yhdistyksemme saama
vastaanotto on ollut sellainen, "josta vain unta nahda vois". Ja siksi, etta
monta hYvaa vanhaa Roveria on pelastunut - kymmenia kunnostusprojektia on ympari maata kaynnissa. Ja siksi, etta uusien autojen maahantu10 on elpymassa, tan.a vuonna tulee myydyksi noin 100 Roveria. Ja siksi,
etta mallistokin on kasvanut.
Kerhon hallituksen tonttuilusta mainittakoon vireillaan olevina hommina talla hetkella mm. ihan omat autovakuutus systeemit Y-Vakuutuksen
kanssa ja merkkiprojekti, joka saa kaytannon toteutuksen ensimmaiseksi
tarrana (kangasmerkista automerkkiin rahoituksen ym. jarjestyessa - siis
kaikki joukolla tarroja tilaamaan). Edelleen tutkitaan kirjamarkkinoita
siella sumujen saarella seka kerataan kuvia ja luetan postia.
Ensi vuoden tapahtumia on suunniteltu, kevattapaamispaikasta olisi kiva saada ehdotuksia (yksi tarjous on jo pyydetty). Joten jotakin on luvassa
jatkossakin.
Erikoisen hyvilla mielin haluankin kiittaa jaseniamme tasta vuodesta ja
toivottaa Uutta viela parempaa seka Rauhallista Joulua .

ROVER YSTAVAT-LEHTI
Rover Ystllvllt-yhdistyksen jllsenlehti
ja korkeamman ajokulttuurin
1I1inenkannattaja

- ilmestyy 4 kertaa vuodessa
- sisliltO on riippuvainen itsekunkin jllsenen ja
Rover-ystllvlln omasta aktiivisuudesta. Vuosittain
valittavat toimihenkiiOt ja tyOryhmllt tkevllt aina
parhaansa, mutta sokerina pohjalla on jllsenten
oma posli - oma juttu, tosi tai vllhemmlln tosi,
mielipide, kannanotto, kysymys, vastaus yms asia,
jossa Rover on merkittllvllnll aiheena.

Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia jllsenten vlllisenli tiedonvlllittlljllnll - tehkllllmme siitll mielenkiintoinen yhdessll. Poslia lehden toimitukseen voi osoittaa: Rover Ystllvllt, PL 32, 00421
HELSINKI 42.
- Lehdessll julkaistaan jllsenmatrikkeli osoitteineen, puhelinnumeroineen, sekll tiedot Roverautoista. ilmoita muutokset, lisllykset yms asiat
kerhon osoitteeseen vaikkapa postikortilla.
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Kuinka pistaytya
Bugatti-omistajien kokouksessa
ajaen sataa ja kymmenta Mallia
tunnissa.
Yllaolevalla otsakkeella oli vajaa kaksikymmenta vuotta sitten aloitettu kokosivun juttu amerikkalaisessa Car and
Drive -lehdessa. Otsakkeen jalkeen oli
kirjoittajan nimi, Ken Purdy, joka
osoittautui taman tekstin kaantajalle
tutuksi ja kiinnostavaksi nimeksi. Olin
ostanut vahan aiemmin amerikan mailta Purdyn kirjan "Kings of the Road"
ja sita kautta oppinut, etta Purdyn sanotaan tietavan "Suurista Autoista"
enemman kuin kukaan muu USA:ssa.
Purdy kirjoittaa artikkeleita katolisesta
lukemistosta aina Playboy'hin asti.
Laaja on skaala, mutta talla kertaa tarina oli siis autoalan lehdessa. Juttu kuuluu nain:

*****

neeksi varsin monen nopean kuljettajan
kyydissa. Tuona toukokuun aamuna
emme olleet matkanneet viittakaan mailia, kun me molemmat totesimme, etta
olemme seuraamassa jotain tavallisuudesta poikkeavaa ja tavatonta.
Urheiluautot saivat polyt, eivat pitaneet
Yhdeksankymmenen mailin matkalla
Britannian vapailla teilla Richie Ginther
ohitti vakio Roverilla jokaisen eteen tulleen auton ja brittiurheiluautoilijat eivat pida siita, etta heidan ohitseen ajetaan hekilOautolla. Paluumatkalla Lontoo seen myohemmin samana paivana
han teki jalleen samoin. Kukaan ei tavoittanut meitlL

Ginther matkalla

Jos Ginther olisi ajanut Ferraria, EMinulla on ollut kaksi 3 Itr Roveria,
enka koskaan ole pitanyt niita nopeina Jaguaria tai Aston Martinia, ajp olisi
autoina. Aarimmaisen mukavia kylla, ollut mielenkiintoinen, mutta ei jotain
!?isteliaita, miellyttavia, tyydytysta an- tavatonta. Sellaisilla ajoneuvoilla myos
tavia, mutta ei nopeita. Niilla saattaisi Jesse ja mina olisimme ohittaneet jokaipaasta sataaviitta tai sinne pain (169 sen. Talla kertaa kokemus kuitenkin oli
km/h), mika tietysti on kovempaa kuin tosi kiihoittava, kun ensi kertaa huoma980/0 meista koskaan ajaa, mutta niin- simme hammastyttavat voimavarat auhan kulkevat monet muutkin autot. Sit- tossa, jonka oli jo luullut tuntevansa.
ten, eraana sunnuntaina joku kuukausi Vuoden 1962 maailmanmestarin Grasitten, Richie Ginther, Jesse Alexander ham Hill'in tallitoverina Richie Ginther
ja mina lahdimme Lontoosta 90 mailin lukeutuu maailman 10-12 parhaan
paahan Gloucestershireen, Bugatti Ow- ajajan joukkoon, mutta painvastoin
ners -klubin makikilpailuun 3 Itr:n Ro- kuin monet nopeat ajajat, han on myos
ylivertainen testiajaja. Han tietaa mita
verilla, Richie ratissa.
tapahtuu maanrajassa, missa kumi kosSuurimman osan vuotta Britannian kettaa tieta.
teilla ei ole nopeusrajoituksia (toista se
on nyt tanaan) ja kun selvisimme Lon- Ainoa harmittava asia oli se, ettei mitoosta, Ginther asetti marssivauhdin ta- nulla ollut nauhuria mukanani . Tiuksaiseen 85-95 mph (137-153 km/h), kaan kaarteeseen tuItaessa Richie saatnopeuden kiivetessa toisinaan 105 tai toi sanoa "painamme sisaan jokseenkin
110 mailin tuntinopeuteen, joka on au- taytta ja huomaat, etta missa normaali
ton ehdoton huippu (177 km/h). Jesse auto aliohjautuisi suoraan tien yli metAlexander on ammattikuvaaja, joka on saan, tama ei tee sita. Jos se puskee hikuvannut vuosia Euroopan autourhei- venen, kaannan lisaa rattia, sensijaan
lua ja itse olen ajan mittaan tullut istu- etta lOysaisin, ja auto kulkee tasmalleen

kaarteen mukaan". Ja niin han teki
noin 90-95 mailin tuntinopeudella ilman merkkiakaan renkaiden valituksestao Kysyin Richielta, josko rengaspaineet olivat nostetut, renkaat tuntuivat
koviIta, ja han vastasi "enpa usko Ken,
niissa oli 1,8 kiloa, kun sain auton pari
viikkoa sitten, enka ole vilkaissut niita
sen koommin".
Josko hiustenleikkuu olisi tarpeen
Viiden, kuuden auton letkan ohittamiseksi lyhyella suoralla, autolla pitaisi
olla sahakka kiihtyvyys, sellainen 6 sekunttia nollasta kuuteenkymmeneen
mailiin tunnissa, joita tapaa yli 10 tuhannen taalan autoissa (eipa arvannut
kirjoittaja silloisia auton hintoja Suomessa, saati sitten nykyisia). Me ohitimme tusinoittain sellaisia jonoja taysin
turvallisesti. Ginther ajoi ne kiinni 110
mailia mittarissa, jalka kaasulla kunnes
jo erotimme takimmaisen ohjaajan
hiukset, josko ne olivat parturin tarpeessa ja sitten han paatti ohittaako vaiko ei. Jos ei, han survaisi Roverin suuret jarrut pohjaan ja liittyi kulkueen

Ginther ajon
jiilkeen

hannille. J os paatos oli ohittaa, han
vaihtoi kaistaa, kaasu edelleen pohjassa, kayttaen kiihdytyksen sijaan nopeuttaan. Ohitus oli kuin suihkukoneen
lahtO lentotukialuksen katapultista.
Hyvasti Hanna ja lapset
Sellaista menoa 180 mailia ja pari
kolme "tapahtumaa" oli jo vaistamatta
edessa, tavallisesti syysta, etta kanssaautoilijan etaisyydenarviointikyky pettaa, han luulee sinun lahestyvan 60 eika
100 mailia tunnissa. Ensin sadan kymmenen nopeudella joku tempaisi akisti
aivan eteemme ja toiseksi vastaantuleva
autoilija lahti ohittamaan kaarteessa.
Ensimmaisella kerralla Richie kaytti yhtaaikaisesti torvea, jarruja ja ohjausta
ja me selvitimme tilanteen. Toisella
kerralla han vain jollain keinolla taittoi
kaarteen tiukemmin ja antoi vastaantulevalle ohittajaparalle juuri puuttuvan
lisaleveyden omalta kaistaltaan, 18 tuumaa tai jotain sellaista, ja se riitti. Enjatkuu sivulla 15

RoverYstavat Range Rover on tehty edustamaan
kun tarvitaan, ja kulkemaan kaikkialla
missa tarvitaan. Kulkua vauhdittaa
uuden korkeapuristeisen Economy
V-8 -moottorin 92,6 kW (125 hV), ja
maastossa auttaa vahva vaanto 258 Nm
2500 r/min. Ja tama suorituskyky on
taloudellista, ECE-normin mukainen
kulutus 90 km/h tasaisella nopeudella
on 13,09 1/100 km ja 120 km/h nopeudella 16,441/100 km. SaastCi aikaisempaan on jopa 15-20 prosenttia.

Ajo-ominaisuudet? Ne ovat todellisen nelivetoisen maastoauton ominaisuudet, paitsi kaupungeissa ja moottoriteilla, jolloin paljastuu Range Roverin henkiloautomaisuus ja hoyhenenkevyt tehostettu ohjaus.
Mukavuus? Nyt vertaansa vailla
4-ovisessa mallissa, samoin tavaratilat.
Mokille mennessa ei tarvitse miettia
mita mukaan mahtuu.
Edustavuus? Se tekee Range Roverista erilaisen. Sisustus monine yksityis-
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kohtineen on uusittu, on pahkinapuuta
ja muutenkin hyvat materiaalit jopa
tavaratilassa. Ja tietysti alumiinipyorat.
Kestavyys? Siina Range Rover on
hintaluokkansa huipulla. Erillinen
runko ja ruostumaton alumiinikori ovat
lujia, pitkaikaisimpia ja turvallisia autorakenteita.
Jos tarvitset auton moneen kayttoon
- ja yhta sop ivan seka taloudellisen
jokaiseen kayttoon - olet valitsemassa
Range Roveria.
(iii[t""ijiiiir;;;;;;;;jP'i,"i'.] OY 515U-AUTO AB
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TESTISSA ROVER 100
THE ROVER Company Ltd. on englantilainen hyvien autojen valmistaja.
Sen monipuolisen tuotannon hen kiloautopuolella on kolme korkealaatuista
perhe- ja edustusautoa: Rover 80, Rover 100 ja Rover 3-Litre. Vankka tekotapa, hyvii viimeistely ja iiiineton kulku
ovat ne Roverin ominaisuudet, joiden
perusteella tehdas on saanut autoilijapiireissii hyviin maineen.
.•~ Perinteilleen uskollisena Rover on
siiilyttiinyt piirteensii malleissa 80 ja 100
samanlaisina liipi vuosien. 3-Litre-malli
edustaa hieman uudempaa suuntausta
ja on "veljiiiiin" suurempi. Nyt tarkasteIun kohteena oleva Rover 100 on uudenmallinen ja varustettu edessii olevin
levyjarruin.
Niin, Roverissa on jotakin kiehtovaa
sellaiselle asiantuntijalle, joka osaa antaa arvoa edellii mainituille hyville ominaisuuksille. Kun vieIii hintakin on varsin kohtuulIinen, on Rover saanut
maassammekin paljon ystiiviii ja ihailijoita vuosien varrella.
Koeajamastani Roverista jiii ensivaikutelmana mieleen ennen kaikkea vankka ja hieno kulku, josta saattoi nauttia
yhtii hyvin kaupunkiajossa kuin liikuttaessa pahoissa kelirikko-olosuhteissa.
Oikeamittaiset renkaat ovat teillemme
omiaan. Toisena merkittiiviinii seikkana
pidin hienoa ja hillittyii kojelautaa arvokkaine mittareineen. Mittarialustan

muodosti rauhalIinen suora musta levy,
johon oli hyvin sijoitettu tarkimmat tapaamani mittarit ja siiiitimet.
Hieno nahkaverhoilu ja nopeasti
liimpiiivii sisiitila tiiydensiviit positiivista
kiisitystiini Roverista. Varsin pitkiin pysiikoinninkiiiin aikana moottori ei mennettiinyt liimpoiiiin juuri nimeksikiiiin,
vaan oli tehokkaasti kiiytettiivissii heti
matkaa jatkettaessa.
Aiinettomiisti kiiyvii moottori mielIyttiivine vaihteineen oli sellaisenaan
myos eliimys. Kuusisylinterinen moottori seitsemiillii runkolaakerilla varustettuine kampiakseleineen on tosiaan
englantilaisen moottorirakennustaidon
mestariniiyte. Tiissii kohdassa oli miinuksena vain kaasupolkimen mekaniikassa ilmennyt pieni jiiykkyys aivan
tyhjiikiiyntiasennon tuntumassa.
--Roverin rakennetapa on raskas - sen
huomaa kaikesta, kuten ovien liikuttelusta ja ajosta kuoppaisilla teillii. Mutta
tiimii sana "raskas" on nyt sanottu nimenomaan positiivisessa mielessii. Roverilla ajaessaan ei mitenkiiiin malta 01la suorittamatta vertailuja tiimiin ja kevytvalmisteisten autojen viilillii. Tiedetiiiin, ettii katsastuksissa joudutaan piiivittiiin hylkiiiimiiiin kevytrakenteisia autoja jo 7-10 kiiyttovuoden jiilkeen.
Syynii on se, ettii ajokit ovat ruostuneet
haperoiksi ja vaarallisiksi. Nyt ajattelin, miltii Rover niiyttiiii aikanaan mo-

nien ikiiistensii rinnalla. Vastauksen arvannette! Suotta ei valmistaja ole rakentanut ylpeyttiiiin tukevalle rungolle
ja kiiyttiinyt 1,0 mm peltiii.
Makuasioista meillii itsekullakin on
omat mielipiteensii. Monet eiviit suostu
nimittiimiiiin Roverin piirteitii ihanteelIisiksi - en miniikiiiin - mutta niiden
rauhalIinen korskumaton arvokkuus ja
koko auton ikiiiin kuin "uhoavat" laatuominaisuudet saavat tiiyden hyviiksymiseni. Siksipii valitsinkin sen testaukseen.
Ajon aikana ei koriiiiiniii i1mennyt ja
moottorin melueristys oli erikoisen hyvii, samoin eristys muista ajomeluista.
Ja ihmekos tuo kun moottori on jo i1man eristyksiiikin iiiinetOn.
Tiimiin neliovisen perheauton ovien
sal vat on varustettu painoniippiiimin ja
sisiikyyniirnojien korkeutta etuovissa
voi siiiitiiii. Kyyniirtukia on niin etukuin takaistuimenkin keskellii sekii takana vielii sivuilla. Etuovia avattaessa
syttyy kojelautaan epiisuora sisiivalo.
Takaovien kohdalla on kummallakin
puolella oma valaisin piiiin korkeudella
auton takakulmissa. Niiillii valaisimilla
on tietysti myos sisiikatkaisijansa.
Sisiiverhoilu on aitoa nahkaa istuimien sivuosien ollessa samanviiristii tukevaa kangasta. Hienot plyyshimatot
peittiiviit lattiat. Niikyvyys kaikkiin
suuntiin on kohtalainen, joskin tuulilasi

RoverYst!vat on tavaIlista matalampi. Kurakelilla
tuulilasinpyyhkija toimii keskinkertaisella alueella juuri ikkunankorkeudesta
johtuen.
Moottori kaynnistyi kaikissa olosuhteissa hyvin, my6s ilman "ryyppya".
Kylma moottori tarvitsi tietysti, jaksaakseen alussa kayda kylmana, hieman
rikastetta eli ryypytinta. Kaytann611isena yksityiskohtana on tassa syyta mainita, etta kun moottori oli lammennyt
tarpeeksi, syttyi kojetauluun keltainen
halytin kertomaan etta on aika sulkea
choke eli ryyppy.
Vaihteiden valinta lattiamallisella
vaihdetangolla oli helppoa. Vaihteiden
synkronointi oli hyva 2-4-vaihteilla,
ykk6nen oli kiintea eli synkronoimaton.
Kytkimen ja jarrupolkimen toiminta oli
miellyttavaa, mutta kaasupoljin kangerteli hieman alkupisteessaan - vika,
joka on helposti poistettavissa.
Moottorin sitkeys vedossa oli erinomaisen hyva ja kiihtyvyys nykyaikaisia
vaatimuksia vastaava. Levyjarrut toimivat tehokkaasti eika mitaan kiinnipureutuvaa taipumusta tai kovuutta ilmennyt. Koko jarrutustapahtuma oli
miellyttavan saumaton ja tehokas.
Eri vaihteilla Rover saavutti seuraavat mittarilukemat:
Ykk6nen
50km/t
80km/t
Kakkonen
Kolmonen
116 km/t
Nelonen
150 km/t
Mittari oli "viisas" , tarkoituksellisesti sakoilta suoje1eva alapaassa ja ylanopeuksilla aivan tarkka: 60/57, 80177,
100/100, 120/120 ja 140/140. Niin, kukapa olisi uskonut, etta perheauto antaa totuudenmukaisimmat arvot! Onhan aivan yleista, etta korkealuokkaisillakin GT -autoilla on taipumusta melkoisiin virhenayttamiin juuri ylanopuk~illa.

Kiihtyvyys oli 4 henkil6n kuormalla
yhden kilometrin matkalla 38,8 sekuntia.
Rover kulki vakaan hallitusti, hienokseltaan aliohjautuvasti tasaisella
kiihdytyksella ja moottorijarrutuksella.
Voimakkaalla kiihdytyksella saadaan
takapy6rat irtoamaan tiesta ja auto hallittuun luisuun tiukoissa kaanteissa jos vain halutaan.
Matkatavaratilan koko on keskinkertainen ja varapy6ra matkatavaratilan
alia erillisessa osastossaan, jossa on
oma kansi. Matkatavaratilan sivuilla
ovat ty6kalut niita lukuunottamatta,
jotka on sijoitettu siistille pehmustetulle
"tarjottimelle" hansikaskotelon aile.
Konesuojus on lukittava ja se avautuu
sisalta.
Ja se mita nakyviin tulee konesuojuksen alta on to della silmanruokaa! Mittava 6-sylinterinen moottori apulaitteineen tayttaa melko tarkoin kaytettavissa olevan tilan. Tarkeimpiin huoltokohteisiin paasee kuitenkin hyvin kasiksi.

Kojelaudan harvinaisen runsaaseen varustukseen liittyy nain siisti kasity6kalujen tarjotin.
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nelja: kolme kardaaniakselistossa ja yksi polkimien akse1i11a. Jousituksen nivelissa on kaytetty kumiheloitusta, joten
aanieristys maasta on hyva. Kuningaspulteissa ja raidetangon nivelissa sijaitsevat taysin riittavat 6ljytilat. Nivelet
on suojattu kumisuojuksin, joiden sisaan on pakattu rasvaa pitkiksi ajoiksi.
Kuluvien kumihelojen uusimisen voi
suorittaa vaikkapa kerran vuodessa ja
koko juttu maksaa t6ineen ja tarveaineineen aIle 3.000 markkaa.
Kypsaan ikaan ehtinyt ja hyvan maun
omaava ostajapiiri, joka haIuaa ajaa
yksil611isen hienosti maksamatta silti
tarpeettomia ylihintoja, kohtaa Roverin
malleissa 80 ja 100 ihanneautonsa vuosikausiksi. Kasitykseni mukaan Rover
on auto, jota omistaja ei halua vaihtaa
toiseen merkkiin.
TEKNILLISET TIEDOT
Maallari 100: 6·sylinterinen, imuventtiilit kannessa, pakoventtiilit sivusso. Sylinterin liipimitta 77,3 mrn,
iskunpituus

92

mm,

iskutilavuus

2625 ksm, puristussuhde 7,8: 1. Teho
104 hv/4750 kierr/min. Suurin vaantamomentti . 19 kpm/l500 kierr/min.
Kytkin: Kuiva yksilevykytkin, lapimilia 230 mm.
Vaihteet: Nelja vaihdella eteen ja
yksi
tookse.
Valityssuhteet:
IV
.,30:1, III 5,92:1, II 8,78:1, 1
14,15: 1. Peruutusvoihde 12,77: 1.
Ohjau.: Kiertokuulakierukko seka
muuttuvo simpukan valitys. Ohious!>yaran lapimilla 432 mm. Kaantosa de 5,65 m.
Voimansiirto: Avoin, iaettu nivelokseli, keskustukilookereillo. Kartiokierukkohompainen vetopyorasta.
Jarrut:
EtupyorissCi suuritehoiset

Kojelaudan mittarien ja sen yhteydessa olevien katkaisijain ja saatimien seka
kaytt6laitteiden ohjekirjan mukainen
maara nousee 43:een. Moottorin 6ljymaaran voi lukea mittarista! Polttoainetankin varasaili6n kytkin on koje1audassa! Ajan kulumisen nakee sahk6kellosta, vain muutamia esimerkkeja mainitakseni. Lukuun 43 sisaltyvat my6s
ylivaihteen poisto- ja kytkentalaitteet,
joita testausautossa ei ollut, mutta ne
voi hankkia eri tilauksesta. Tarkka ja
taydellinen mittaristo on tosiaan esimerkillisen monipuolinen. Kierroslukumittaria siina ei ole, mutta mitaan naista nykyisista en haluaisi jattaa pois. Niiden kayttMn perehtyy ilman kasikirjaakin ja omistaja-ajaja oppii ne tuntemaan nopeasti.
Huollon helpottamiseksi Roverissa
on joukko teknillisesti korkeatasoisia
yksityiskohtia. Voitelupisteita on vain

levyjarrut, takona rumpujarrut. 5er-

votehostaia.
Jousitus: Edessa

vahvistetut kierukkajouset, tokono lehtijouset. Erillinen etuiousitus on Roverin erikois-

rokennello. Puolielliptiset takojouset
on koteloitu tiiviisiin rasvalla taytetlyihin suojuksiin. Edessa jo tokona
kaksitoimiset
vaimentimeto

teleskoop'pinesteiskun-

Renkaat: 6,40 xIS". Sisarenkaattomato

Paamitat: Akselivali 2,82 m, raideleveys edessa 1,33 m, tokono 1,31
m, pituus 4,53 m, leveys 1,67 m,
korkeus 1,60 m kuormiltamottomana.
Maavara 19 em kuormittamattomanao

Tilavuudet: Mooltorin oljy 8,5 I,
voihdelootikon aljy 2 I, tokasillon
aljy 1 '/2 I, joahdyltaja 12 I, politooinesailia 52 I.
Suoritusarvot: Huippunopeus 150
km/t.
Bensiininkulutus maontiella
10-11 1/100 km, kaupungissa 12-14
1/100 km.
" -Hinta: 1.250.000:-.

..J

Testin on laatinut Osmo Kalpala ja se
on julkaistu Moottori-lehdessa n:o
4/1961.

Rover "Satasta" on valmistettu ja maahantuotu seuraavasti:
1959-60
1960-61
1961-62

valmistettu tuotu Suomeen
6873 kpl 1959 2 kpl
5878 "
1960 8"
1961 49"
3870 "
~~~~:-:-~-,1:.;;9-:6:=-2~2~9-:-"~(naista

yht. 16.621 kpl

2 on rekisteroity 1963)

yht. 88 kpl

Rover ystaviita "Satasia" loytyy 10 yksiloa.
JL
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MANTSAL\N Mll'fINKI
Roveristien syystapaaminen pidettiin saan jalleen suo siess a kapinamaisemissa Mantsalan Kievari krillissa.
Tilaisuus sujui vapaasti keskustellen ohjelman hairitsematta. Olihan toki ongintaa ja tietokilpailu seka hyvaa ruokaakin. Pitopaikkaan kuuluu myoskin sangen ansiokas automuseo, johon tutustuttiin. Ja olihan pihalla ankkoja'seka lampaita.
Osallistujia oli noin 80, jotka saapuivat neljallakymmenelHi autolla! Olipa paikalla kolme Jakulaariakin, kerholaisten - jos alkaa sataa - kalustoa ilmeisesti. Sisu lainasi meille taas esittelyalltoaan, talla kertaa Vanden Plas mallia, joka aidolla nahkaverhoilulla ja puuosillaan osoitti olevansa oikea Rover.

.J
Tilaisuuden vanhin ja uusin. NE-28 oli tullut Pie1avedeita saakka ja ikaa autolla on kunnioitettavat 31 vuotta. APT- on SisuAuton esittelyauto ja sai aikaan katseita - viela jonakin paivana ...

Pisimmaita kun tulee palkittakoon! Matti Saastamoinen vastaanottaa uutta Roveriaan muistoksi.

Kunnostustyota tehdessaan oli Matti kerannyt hienon valokuvakertomuksen tyon vaiheista. Kansioon tutustuu parhaillaan
NiiIo Valkonen Toivakasta. Kansiosta olisi kiva julkaista valittuja paloja.

RoverYstavat Tama kuva kertoo, etta paikalla oli melkein kaikkia
Roverin malleja. Taustalla Kie~arin paarakennus,
jossa syotiin hyvat pihvit.

Niinkuin missikilpailuissa vanhat rouvat myos takaa.

P6-malleja on joka kokouksessa ollut eniten. Mallin suosio on se1vassa suosiossa, paikalla oli todella
juhlakuntoisia esimerkkeja. Taustalla pihatapahtumien dou - Eijan auto, josta ongittiin.

Keskuste1uryhmia syntyi ympari pihaa; pohditaankohan tassa jalkipolven kasvamista, vai tietokilpailu kysymyksia.

Maastureiden kauneimmat ryhmittyivat kaytavan
paahan.

9
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Ruostuuko Rangekin?

Range Roverin korin osista on alumiinia katon pintapelti, lokasuojat, eturintapelti (konepellin ja tuulilasin valissa
oleva osa), ovien pintapellit seka osa
konepellin tukiosista. Tata kaytettiin
mainoskeinona autojen myynnin alkuaikana hyvaan korroosiokestavyyteen
vedoten. Tottahan se osittain olikin, en
ole koskaan nahnyt puhkisyopynytta
Rangen kattoa, mutta asialla oli erittain
harmittavat seuraukset. Autot myytiin
ilman ruoste-estokasittelya unohtaen,
etta korin kantavat sisaosat ovat normaalia terasta. Sitapaitsi suojaamattomiin alumiiniosiinkin ilmestyy pistemaista syopymaa muutamassa vuodessa. Se mika Rangessa on lahes syopymatonta on sen runko, Yhtaan rungossa olevaa ruostevauriota en viela ole tavannut, vaikka vanhimmat autot maassam me tayttavat tana syksyna yksitoista
vuotta. Tahan varmasti perustuu sekin,
etta rekisterista poistuneiden Range Rovereiden maara on vain 6 % koko maahan tulleesta kannasta.
Korin arimmat ruostekohdat ovat takakansi, takaikkunan kehys, etusisalokasuojat, helmat seka korin takimmainen kiinnityspalkki.
Alumiiniosien syopymaa esiintyy ensimmaisena kohdissa, joissa teras ja
alumiini ovat vastakkain, etulokasuojan \dinnityskohdassa ja ovien alareunassa.
Kunnollisella ruoste-estokasittelylla,
varsinkin kun ensimmainen suojaus
tehdaan uuteen autoon, pystytaan vaurioitten syntymista hidastamaan aivan
ratkaisevalla tavalla. Re-kasittelya tilattaessa on syyta vaatia edellamainitun
takaikkunan kehyksen suojaus mukaan, silla normaalisti auto "tervat~ian" ikkunalinjasta alaspain. Lokasuoja - lokarit - ovat Rangessa hyva
sijoitus ei pe1kastaan suojausmielessa
vaan myoskin siksi, etta ne vahentavat

auto on kuuluvaa rengasmelua tuntuvasti.
Jo pahastikin ruostuneen Rangen pelastaminen on taysin mahdollista kiitos
runkorakenteen. Takakannesta joutuu
yleensa aloittamaan. Siita selviaa usein
pintapeltien vaihtamisella. varaosina
niita ei erikseen toimiteta (miksei saahan oviinkin), mutta varsinkin alaosa on helposti kanttikoneella tehtavissa.
Ainakin yhdet sabluunat loytyy Suomesta. Samoin oven alaosan pintapellin
voi tehda kun jatkosauma tehdaan niitaten ja peitetaan osin kumilistalla. Etulokasuojat ovat irroitettavissa pultein
(on kylla iso homma). Irtonaisena ne
voi hiekkapuhalluttaa ja korjata tarpeen mukaan. Sisaiokasuojan ylareunassa olevan palkin voi korvata profiiliputkella 30x50x2. Helmakotelon saa
korjattua yleensa vaihtamalla ulomman
pystytason ja alatason. Erityista huomiota kannattaa kiinnittaa kiinnityskorvakkeisiin, joilla kori tulee runkoon
kiinni. Varsinkin takapalkin korjauksen yhteydessa on syyta uusia nekin (niihin puuttuu katsastajakin).
Lokasuojien korjaus on vaikeampaa
materiaalista johtuen. Kayttotarkoituksesta ja vaatimustasosta riippuen menetelmat vaihtelevat os an uusimista - hitsaten tehtyyn korjaukseen tai keinoaineitten valilla.
Ruostevaurioitten korjaus on kallista
ja fusku tulee vastaan pian. Nain arvokkaan auton suojaus kannataa varmasti,
samoinkuin oikein mitoitetut mutta hyYin tehdyt korjaukset. Hyvin tehdylla
korjauksella haluan sanoa, etta rajataan tyo tilanteeseen (kukkaro + aika)
sopivaksi ja vaihdetaan tai koijataan
koko vauriokohta (esim. helma) kerrallao Se, etta auto kierretaan tulitikkuaskin kokoisilla lapuilla vahan joka paikasta ei sovi Roverin arvolle.

Etusisalokasuoja irtoaa kuvassa nakyvana kokonaisuutena. Nuolella merkitty palkki on muistettava autoa Suojatessa.

Rangen takapaassa on yhta osaa oleva
kantava kehikko, joka kiinnittyy pultein muuhun koriin. Kehikon alareunan palkkiin ja siina oleviin kiinnityspisteisiin (kori runkoon) ruostepeikko
iskee huolettoman autossa.

"Itse tehty" takakansi, jossa sisaosa
ja ylempi pintapelti ovat vanhoja, molemmin puolin hiekkapuhallettuja seka
suojamaalattuja. Alaosa on uutta. Kirjainten reiat on hitsattu umpeen ja
teksti korvattiin uudemman mallin tarrakirjaimilla.

RoverYstHvKt
Tietokilpailun tulokset
MantsaUtn kokoontumisen yhteydessa "juhlayleisolla" oli
tilaisuus mittailla tietojaan Rover asioissa. Kysymyspapereita meni kylla, mutta vastauksilla taytettyja palautettiin vahemman. Lieko ujous vaikeiden kysymysten edessa pannut
monet roveristit katkemaan kynttilansa vakan aIle!

14)
15)
16)

17)

18)
Kysymykset ja vastaukset, ne oikeat, alia lyhennetyssa muodossa:
Rover ystavien siihen mennessa ilmestynyt sivujerr
maara oli 94 sivua
2)
Jasenten yleisin korityyppi on P6
3)
Land Roveria on tehty kolme taytta vuosikymmenta
4)
Rover on valmistanut 426 580 polkupyoraa
5)
P4 tyyppia tehtiin 1950-64 valilla 130 342 kpl
6)
P5 vv 1959-53 yht. 69 175 kpl (3lrt 48548 ja 3Y2
20627)
7)
P6 vv 1962-76 yht. 327208 kpl
8)
SDI mallissa on 5 moottorivaihtoehtoa 2000,
2300, 2600, 3500 ja 2,5 litrainen diesel
9-13) Kysymykset liittyivat naytettyihin esineisiin, P4
pOlykapselin keskio, P6 mallin vastaava osa, Roveriin kuulumaton takalyhty (Jaguar MK II), P4
kasijarrun muovi (bake1iitti?) kahva seka puheenjohtajan nuijan koriste, P5 mallien coupe katossa
oleva merkki

19)

1)

ROVER YSTAVA:

20)
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Kerhomerkkiehdotuksia tuli kaikkiaan 40 kpl
Roverien tuonti Suomeen alkoi 1948
Rover on uranuurtaja turbiinimoottorien kehittamisessa, II maailmansodan aikana lentokonetta
varten ja myohemmin pisimmalle kehitetty henkilOautoturbiini on mylls Rover
Brittiautoissa ohjaus on oikealla. Kysymykseen,
onko kaasupoljin jarruun nahden vasemmalla vai
oikealla, on vain vastattava, oikealla kuten meillakin!
Land Roverin pienin nopeus sattui valille 1-2
km/h
SD 1 malleilla suurin nopeus oli 202 km/h, (nyt
vasta Mantsalan kokouksen jalkeen ilmestyi Vitesse 217 km/h)
Kysymys kuka tuli kokoukseen kauimpaa ratkesi
jo paikan paalla, Matti Saastamoinen Savialta
ajeli loistavan sievalla 1950 kykloopillaan yli 400
Tietovisan tulokset pisteina:

1.

2.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
6.
6.

Tapio Jalonen
13 pist.
Eero ja Kaarina Waltari
9 "
Poutaset
8
Pekka Korvenkontio & von Bonsdorfit
8 "
Ilkka Pulkkinen
7
Perkiot, isa ja poika
7 "
Valkoset
6
Aila ja Pauli Peltonen
3 "
Matti Saastamoinen
3 "
Sten von Hellens
3

JASENKAAVAKE

Nimi ____________________________________________________________________________________
Uihiosoite ___________________________________________________________________________
Postinumero ja postitoimipaikka ___________________________________________________________
Puhelinnumero, koti _________________________

ty6 ______________________________________

ta-UTO/ AUTOT
Tyyppi

Valmistenumero _______________________________

Vuosimalli _______________________________

Rekisteritunnus _______________________________

Vari ____________________________________________________________________________________
Muuten (auton alkupera, historia, aikaisempi rek.tunnus), lisavarusteet, ajokilometrimaara, kunto jne)
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Autoilija, enaa Sinun ei
tarvitse ottaa laaturiskia,
jos haluat korvata kalliin alkutuotteella.
UNIPARTedullisemmalla
on valikoima
peraisosan
varaosia ja tarvikkeita
lahes kaikkiin automerkkeihin. UNIPART on merkkituote, ykkbnen Euroopassa.
Jokainen UNIPARTosa on vahintaan
yhta hyva kuin
alkuperainen,
mutta lahes aina
edullisempi.

IIIii

1111111111

PARAS
OSA
AUTOSSASI

UNIPART Suomessa
puh.541155

lid 0 111
Oy Sisu-Auto Ab

.

J

RoverYstHvat - 13
Uusi Rover Vitesse
Tiimiin syksyn suuressa Birminghamin autoniiyttelyssii ei
esitetty tiiysin uusia autoja, ainakaan seIIaisia, jotka niikyisiviit joskus suomalaisessa Iiikenteessii. Mielenkiintoisia uusia versioita entisistii maIIeista oIi esitteiIIii sitiikin enemmiin. Meitii kiinnostava oIi Roverin vetonaula, Vitesse, jonka esitepaketin brittiystiiviimme Roger Brewster liihetti joululehteiimme varten. Thank you.
Rover on voittanut nyt kaksi kertaa periikkiiin RAC'n
rata-autoilun mestaruuden suurimmassa henkiloautoluokassa, ja Vitessen kehittiimisessii on hyOdynnetty saatuja
kilpailukokemuksia.
Tutun V8:n kaasuttajat ovat viiistyneet ruiskutussysteemin tieItii, joka muiden ehostusten myotii on nostimut tehon 190 bhp:n, huipputehon kierrosluvun pysyessii silti miltei ennaIIaan, 5280 rmp. Voimansiirrossa kiiytetiiiin
5-vaihteista vaihdelaatikkoa.
Suorituskyky on niiiIIii eviiiIIii tosi raju, huippunopeus n.

Alustaa on modifioitu vastaamaan uusia voimavaroja
IaskemaIIa jousitusta ja jiiykentiimiiIIii sitii samoin kuin iskunvaimennustakin. KevytmetaIIivanteet ovat kokoa 6Y2 x
15" ja niiIle on asennettu mataiaprofiiIiset teriisvyorenkaat
205160 VR x 15. larrulevyt edessii ovat nyt tuuletetut ja varustettu neljiiIIii miinniiIIii, edessii on Iisiiksi jarruputkistoja
tuplaten.
Varusteluun kuuluvat tavanomaiset huippumaIIin vakiovarusteet: siihkokiiyttOinen teriiskattoluukku, siihkoIIii toimivat ikkunat, keskeislukitus, siivylasit, "tietokone" kojelaudassa jne. KojeIauta ja ovilistat ovat piihkiniipuuta ja istuimet erityisesti tiihiin maIIiin suunniteIIut tavanomaisista
koverretummat, koviIIa kaarrenopeuksiIIa kun pitiiii pysyii
penkiIIii liikoja ponnistelematta.
Kulutuslukemat ovat pysyneet suorituskykyyn niihden
ilahduttavan alhaisina, tasaiseIIa 90 km/h 7,5 litraa sadaIIe,
tasaiseIIa 120 km/h 9,4 ja vaihtelevassa kaupunkiliikenteessii 15,3 litraa sadaIIa kilometriIIii.
Mainoslause esitteen lopussa on korkealentoisesti, mutta
todenniikoisesti totuudenmukaisesti muotoiltu" ... auto
huippujohtajiIIe, jotka haluavat Ientiiii ja ensimmiiisessii
luokassa" .

217 km/h ja kiihtyvyys 0-97 km/h vie vain 7,1 sekunttia, ai-

ka, jota edes Iegendaarinen Ferrari Dino ei pysty alittamaan.

KTT
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LAND-ROVER
KUVASATOA

BiIlin I-sarjan 86" Lantti vm. 1955 varustettuna mm.
capstan-vinssiIla ja pirtealla 2 'l4 litran moottoriIla. Kyydissa mm. Ari, Kimmo ja ratissa Juha. Mika onkaan mukavampaa kuin avo-Lantikka kesahelteella!

Fagerstromin Henkka kyyditsemassa kauniimman sukupuolen Rover Ystavia syysajoissa Mantsalan. Ajokki on
109" 1975 varustettuna mahtaviIla 9.00-'-16 renkaiIla.

Kuvassa siviili- ja kilpailukayttoon muunnettu 88' , sotilasversio ns. 'liz-ton lightweight'. Mallia myydaan uutena ainoas!.aan sotilaskayttMn paaasiassa NATO-joukoille, mutta yhJaamavarastoilta kaytosta poistetut yksilot siirtyvat siviiliin. Tyyppi on yksi suosituimmista harrastajien keskuudes sa Englannissa. Suomesta tallaisia ei tiettavasti ole. Sivuikkunasta
kurkistaa
monivuotinen
Land-Roverharrastaja Kari Juvonen, jonka kuva-albumista tama ja viereinen kuva; ovat.

Sihteerin Land-Rover 80' , vm 1950 harvinaisella MullinerkoriIla. Talla korityypilla Lantikkaa valmistettiin vuosina
1948-51 651 kpl. Kuvassa on meneiIlaan maastoominaisuuksien testaus ennen auton purkamista entisointia
varten, johon palataan lahemmin projektin edistyessa.

Nousiaisten lilutomuseon, 'Lippaliiterin' Land-Rover 86' ,
paloauto vm. 1953/54. Lantikan paloautoversio oli
50-luvulla sangen suosittu ja monet niista ovat kaytoss a vieIa tanakin paivana.

80" Lantikasta tehty maastokilpuri. Huomioi vankat turvakaaret, fIippi-keula ja pulleat renkaat. Suosittu moottorivaihtoehto tallaisissa "raasereissa" on Roverin V8. Kuva
on Iuonnollisesti Englannista, meiIlahan tallainen harrastus.
toiminta on vasta Iapsen kengissa.
BL&JL
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Saunailta vakuutusasioiden merkeissa
Y-vakuutus oli kutsunut Rover YstaviU
viettamaan saunailtaa 22.10 yhti6n paakonttoriin Ita-Pasilaan. Paikalla oli
ilahduttavan suuri joukko kerhon jasenia, kaikenkaikkiaan 24, joista monet
"ensikertalaisia". Viihtyisa illanvietto
aloitettiin isantien esityksilla mm. uudesta tieliikennelaista ja autoilijan vakuutusturvasta. Keskustelu lampeni vireaksi ja vivahderikkaaksi, kun paastiin
kysymykseen
Kasko-vakuutuksista.
Kohtuullisena ei pidetty sita, etta iakkaamman esim. 70-luvun alun Roverin
taysvakuutusmaksu on sarna kuin uuden auton, mutta korvaus ei kuitenkaan

ole kuin murto-osa vastaavasta "taystuhop" sattuessa. Korvaus maaraytyy ns
kayvan arvon perusteella, minka maarittaminen taas monasti tapahtuu "harmaiden hallien ritareiden" (autotrokareiden) arvioiden pohjalta. Ongelmana
nahtiin my6s se, etta 15 vuotta vanhempiin autoihin on vaikeata, lahes mahdotonta saada taysvakuutus ja ta1l6inkin
arvon maarittaminen on ongelmallista.
Keskustelua jatkettiin illan edetessa viela saunassakin. Saunomisen lomassa
katseltiin dia-kuvia kerhon ajoista ja
nautittiin isantien erinomaisista tarjoiluista. Oli mukavaa! Kiitos isannille!

PS. Saunaillassa kayty mielipiteenvaihto on kantamassa hedelmaa; neuvotteluja on kayty Y-vakuutuksen kanssa tavoitteena "mittatilausty6na" tehty
taysvakuutus kerhon jasenille. Vakuutusmaksu maaraytyisi ajokille katsotun
arvon perusteella ja tama arvo taas
maarattaisiin vakuutusyhti6n ja kerhon
yhteisty6na. Asiasta tarkemmin seuraavas sa lehdessa.
JL

Kuinka pistiiytyii • • •
jatkoa sivulta 4

"

simmainen tapaus tuntui vakavalta jarkytyksen paikalta, jalkimmainen "hyvasti Hanna ja lapset" -tilanteelta. Kuitenkaan kumpikaan kerta ei silti pelastyttanyt (kuitenkin ihmettelemme milta
nuo vastaantulijat nykyisin nayttavat
uusine saikayksesta harmaantuneine
hiuksineen) silla tuntui siM, etta Richie
pystyy tekemaan mita haluaa autollaan
ja etta autossa oli vastinetta kaikkeen,
mita han puolestaan silta vaati.
Matka pani hammastelemaan kahdella tapaa: Gintherin rentouttavaa ja
miellyttavaa otetta, hanen virtuoosimaista tekniikkaansa seka Roverin ihmeteltavaa herkkyytta, vakavuutta aaritilanteessa seka varsinkin sen oivallisia
jarruja.
Mikaan Rover ei ole sellainen kuin
siita paalta katsoen luulisi. Silla voit
ajaa varoen, vaikkapa siihen tapaan
ltuin vanhan kartanonherran kuljettaja
ajaa viedessaan jouluna vuokratilallisilIe sarkyvia joululahjoja, joita on takapenkki pullollaan. Silla voit oppia ajamaan kuin Richie Ginther ja pyyhkaista
ohi kaiken eteen sattuvan liikenteen. Sinusta se vain on kiinni.

••••
Artikkelin alareunassa sitten oli pikku-pikkuriikkisella tekstilla "Rover
Motor Co. of North America, Ltd", eli
kyseessa oli maksettu juttu. Toisaalta,
kaipa ne journalistit ja heidan juttunsa
ovat aina maksettuja, millapa muulla
hekaan perheensa elattaisivat. Tassa tarinassa on yhdentekevaa kuka jutun
maksoi, Ken Purdy tunnustautui jo ensi
lauseessa olevansa Roveristi, eli oikea
Rover ystava.

KIT

Tommoses se Crace kuoll
Tapahtui kerran, kun Romuluksen parempi puolisko nousi Roverista ulos ja
meni R-kipsaan hankkimaan jotakin
tuiki tarpeellista. Kunnon turkulainen
seisoi kipsalla ja lausui sanat: "Tommoses se Crace kuoli. " Tietysti tama oli
hieman hatkahdyttava kommentti,
mutta juttu jatkui: "Kyl se 0 hieano auto. Noit kakstonnissii nakyy kyl Turus,
mut se 0 vahii harvinaisempi toi kolme
ja pualtonnine. Eiks tol 0 oikke hyva
ajaa? Kuis se simmottis sit toi Crace
meni?"
Sinansa ihan aiheellinen kysymys.
Onnettomuuksia sattuu aina, ja useimmiten suurin syy onnettomuuteen on ratin ja selkanojan valis sa. Tai toisella tavalla sanottuna: korvien valissa. Emme
koskaan paase tilanteeseen, etta onnettomuuksia ei sattuisi, mutt a aina voimme vahentaa turhien onnettomuuksien
maaraa: ajamalla paremmin, ottamalla
toiset ihmiset paremmin huomioon ja
pitamalla automme teknisesti moitteettomassa kunnossa. Taman pitaisi olla
jokaisen Rover-ystavan tahtaimessa.
Jotkut Roverit ovat melkein korvaamattomia, mutt a kaikki ne ovat autoja,
jotka todella erottuvat joukosta. Jo se
antaa meille syyn oUa kaahaamatta
vaan pikemminkin nayttaa esimerkkia
muille autoilijoille. Liikenneturvallisuus olkoon meidan ohjenuoramme.

Korvien valissa ovat my6s asenteet,
ja niissa on paljon parantamisen varaa.
On nimittain tullut joskus otettua se
oma R mukaan tuonne sen synnyinsijoille. Ja kylla pelotti, kun tien vaaraa
puolta alettiin ajaa. Mutta akkia siihen
tottui, kun varsinkin paikallisvaesWn
liikennekulttuuri on toista luokkaa kuin
mihin Suomessa on totuttu. Onko asia
todella niin, etta meidan taytyy odottaa
viela 20 vuotta ennenkuin liikenne taalla sujuu yhta hyvin kuin siella?
Tuli vaan Lontoon ruuhkasta mieleen
eras tilanne, kun oli ollut jonkinasteinen pieni onnettomuus ja kaksikaistainen ajovayla muuttuikin yhtakkia yksikaistaiseksi. Suuri oli Romuluksen
hiimmastys, kun kummaltakin kaistalta
ajettiin vuoron peraan eteenpain eika
kumpikaan kaistoista pysahtynyt. Ajatelkaa tilannetta hiirmalaisen jaarapaisesti. Kylla asia on etta taalla ajetaan
hampaat kirskuen. Perkele, kun verot
on maksettu, niin minapo*a ajan. Naapuri hoitakoon itse omat asiansa.
Korvien vallii lissaa! Kylla me tarvitsemme yhteisymmarrysta liikenteeseen.
Emmek6 me roveristit voisi ottaa tehtavaksemme olla esimerkkina muille ja
my6s silla tavalla vaalia parempaa ajokulttuuria?
Romulus

KERHOSHOPPI
KERHOMERKKI - TARRA!!
Rover Ystavat-merkista on teetetty
hieno nelivarinen silkkipainotarra.
Merkkia on saatavissa neljana versiona:
n:o 1. "ROVER
YSTAVAT"
-tekstilla, ulkopuolinen tarra
n:o 2. "ROVER
YSTAVAT"
-tekstilla, kiinitys lasin sisapuolelle
n:o 3. "ROVER FRIENDS FINLAND", ulkopuolinen tarra
n:o 4. "ROVER FRIENDS FINLAND", kiinnitys lasin sisapuolelle
Tarran hinta on 5 mk/kpl ja tilaaminen kay seuraavasti: Maksa pankkisiirtona yhdistyksen tilille KOPEspoo - luvanmalmi 143040-3061 ko.
summa lisattyna postituskuluilla = 2
mk ja merkitse selkeasti kuinka monta mitakin tyyppia haluat. Merkkeja
on saatavissa my6s hallituksen jaseniha.

*

Vanhoja jasenlehden numeroita (1181,
2/81, 1182, 2/82, 3/82) on viela saatavis sa hintaan Ii 10 mk.
>I<

*

*

Englannista tuUeet kirjat on postitettu
tilaajille. Varastossa on vieia 1 kpl Taylorin "The Postwar Rover P4 and P5",
136 sivua, 60 mk. Uusi tilaus tehdaan
taas kunhan varauksia saadaan riittavasti. "The ROVER STORY":n hinta
on 100 mk, 185 sivua. Seuraavassa erassa tilataan my6s Robsonin kirjaa "The
Range Rover, Land-Rover", 187 sivua,
hinta no in 100 mk. Varaukset postikortilla kerhon osoitteeseen tai puhelimitse
sihteerille.

*

*

*

Rover 75:en 6ljypuhdistajan sovitekappaleet on niinikaan postituksessa, hinta
50mk.

*

Huollamm~ja kotjlamme

ROVER·jaJAGUAR·autot
kaikkitqallit~
UUSlmpaan.
" . .. . . . . .~l"IIL

MARKKINAT
MYYDAAN
P5 Coupen kuljettan puoleisen (vasen)
etuoven tiiviste.
p.915-148555

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

>I<

*

*

kannentiiviste
Land-Rover sarja
(kupari)
L-R 1948-54 61jynpuhdistin
L-R sarja I, II, II A (III) kaytetyt
kampiakseiit ym.
p. 6924597
Huippukuntoinen Rover 75 vm 1958,
valkoinen.
p.824672
Vanhoja asusteita mobilistiajoihin ostetaan ja myydaan. IDA & IGAR, Vuorikatu 3, Vanha Porvoo.
p.915-141146
P4:een ohjausapusimpukan helat,
vilkku- ja parkkilampun laseja
P5:een etulokasuojat (kayt.)
P6 (uudempi malli py6reilla mittareilla 1971-76):
rattilukko (rattiakseli seuraa mukana), mittarit,ovenkahvoja, 4 kpl
p61ykapseleita
luha Liukkonen
p.9O-893049
Range Rover, ainutlaatuinen automaatti, kattoluukku, ohjaustehostin ym.
p.824672
OSTETAAN
Land-Rover 1960 lyhyt: jarrurummut
Leo Koskinen
p.931-710110

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3500 (P6) konepellin Rover-merkki, kasijarrukahvan suojakumi, 4 kpl levypy6ria, takaistuinten paantuet.
Kalervo Niskanen
p. 971-220 376 (ty6) klo 7.00-16.00

ARVOISA ROVER- JA JAGUAR-AUTOILIJAI
Hyvakin auto tarvitsee huoltoa ja kunnostusta - ja useimmissa tapauksissa asia kannallaa jallM asianlunlijan hoidellavaksi.
KARAASI on Espoossa, Juvanmalmin leollisuusalueella loimiva ROVER· ja JAGUAR·
autojen erikoiskorjaamo, jonka palvelumuotoja ovat mm:
MMraBikaishuollo1
Kolari· ja ruoslevaurioillen ko~auksel
Moollori· ja voimansiirtolailleiden korjauksel erikoistyOkaluilla
Usavarusleiden asennuksel, kulen kalloluukul, ilmasloinlilaitteel jne.
Uusien ja kaylettyjen aulojen myynli

o
o
o
o
o

VARAOSA
PALVELU
Varastossamme
jatkuvasti uusia
ROVER· ja Jaguar·osia,
runsaasti erikoisuuksia

vanhemmista maUeista

KARAASlKY
KIMMO LlNNAVUORI
ESPOO, JUVANMALMIN TEOLLISUUSALUE, PUH. 90-845617
noin 200 m Kehli 1II:lta Juvan leollisuuskalua.
Katso HfHsingin puh-luenelon karttasivu 33, ruutu 84-42 .

osia L-R vm 1950:een (ks. kuva sivulla 14)
L-R sarja II: lyhyt pick-up-katto,
vara-osa-autokin kiinnostaisi
Rangen vakioperia (voin my6s vaihtaa 3,9: 1 tai 4,7:1 valitteisiin periin,
yksittain tai parina)
Rover ja Land-Rover esitteita ja kirjallisuutta (my6s vaihdan)
luha Liukkonen
p.9O-893049
P5 Salooniin etuovien tiivisteet.
p.915-148555
Land-Rover takaluukku tai ovi
Land-Rover kirjallisuutta (huonompikuntoistakin)
L-R vinssi seka muita lisalaitteita
p.6924597

