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RoverYstävät -

Tämän lehden ilmestyessä täyttyy kolme vuotta siitä, kun Rover Ystävien syntysanat lausuttiin. Rovereiden omintakeisuus ja jokin muu selittämätön henki on liittänyt yhteen arvaamattoman nopeasti ja runsaasti
näihin autoihin kiintyneitä ihmisiä; meitä on jo hyvän joukon viidettä sataa jäsentä ympäri Suomea. Mukana olemiseen löytyy hyviä syitä, vähimpänä ei varmaan se, että roveristit yleensäkin ovat ihmisinä kiinnostavia ja
ystävien keskinäinen kanssakäyminen on koettu miellyttäväksi ja antoisaksi. Jäsenten tärkein yhdysside, lehti, on löytänyt alusta alkaen linjansa.
Se tarjoaa monipuolisesti tietoja, taitoja ja taustoja ystävämme Roverin
parhaaksi, auton, joka ei ole yksinkertaisin hoidettava, mutta ei vastavuoroisesti myöskään muiden autojen arkiseen massaan häviävä.
Rover Ystävät on pyrkinyt kerran vuodessa tavoittamaan kaikki
Suomen roveristit, niinpä lehden tämä numero on lähetetty lähes kolmelle
tuhannelle autorekisteriin merkityn Roverin omistajalle. Toivottavasti tämä johtaa yhä useampaan tuttavuuteen roveristienkesken. Lehden suuren
painoksen ovat mahdollistaneet, ilman että on järkytetty yhdistyksen taloutta, kaupalliset ilmoitukset ja usealta taholta saatu tuki. Auttajille lausumme kiitoksemme.
Edellisessä lehdessä puhuttiin nurkkakuntaisuuden välttämisestä ja
yhdistyksen aktiviteettien jakamisesta pitkin ja poikin maatamme. Rover
Ystävien suurin yksittäinen tapahtuma, kaksi päiväinen vuosiajo toukokuun viimeisenä viikonloppuna Paimiossa noudattaa tätä "hajasijoituksen" linjaa. Järjestelyt ovat Turun seudulla asuvien Ystävien harteilla. Kesän ja parhaan matkailukauden koettaessa, toivon kaikille antoisia ja turvallisia Rover-matkoja kauniissa Suomessamme. Paimion retkestä on hyvä
aloittaa, tavatkaamme runsaslukuisina siellä.
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RoverYstävät

·.
JASENEKSI
KERHOSHOPPI
ROVER YSTÄVIIN?LEHDET:
Rover Ystävien jäsenmäärä on yhä
edelleen voimakkaassa nousussa ja
todennäköisesti tämäkin lehti joutuu
jäsenyydestä kiinnostuneen Roverharrastajan käsiin. Jos olet siis kiinnostunut jäsenyydestä, täytä huolellisesti lehden välissä oleva jäsenkaavake mahdollisuuksien mukaan
kaikilta osin ja postita se. Huom. jäsenyys ei edellytä au ton omistamista,
kiinnostus Rover-autoihin on riittävä peruste liittyä kerhoon. Lehden
välissä on myös maksulomake, jolla
suoritat jäsen- ja liittymismaksut.
Liittymismaksu, joka maksetaan
vain liityttäessä, on 50 markkaa ja
jäsenmaksu vuodelle 1984 75 markkaa. Huomaa, jos liityt älä unohda
liittymismaksua äläkä nimeäsi .Ja
osoitettasi maksulapusta! Samalla
maksulapulla voit tilata kerhon lehtiä ja tarroja, niistä on ohjeet muualla lehdessä.
Jos sinulla on kysyttävää kerhon
toiminnasta soittele allekirjoittaneelle puh. 90-805 3593 tai muille
hallituksen jäsenille.

Vanhoja kerholehtiä on vielä rajoitetusti saatavilla. Lehdet 1/83 ja 2/83
ovat valitettavasti loppuunmyydyt.
Tilatessasi lehtiä merkitse selvästi
LEHDEN NUMERO! Lehtien hinta
on 10 markkaa/kpl.

TARRAn
Kaikkia tarroja on vielä jäljellä ja
nyt kesäksi niitä on syytä tilata,jotta
Roverisi olisi asianmukaisessa kunnossa.
Tarrojen hinta on viisi markkaa/
kpl. Tarratyypit ovat:
1. ROVER YSTÄVÄT .................. .
ulkopuolinen tarra
2. ROVER YSTÄVÄT .................. .
lasin sisäpuolinen tarra
3. ROVER FRIENDS .................. ..
ulkopuolinen tarra
4. ROVER FRIENDS .................. ..
lasin sisäpuolinen tarra

VAUNUMERKEISTÄ
Vaunumerkkien valmistus ehti valitettavasti venähtää odotettua pitemmälle kevääseen, mutta nyt
voimme huokaista helpotuksesta.
Sillä merkit ovat luvatttu valmiiksi
siten, että ne ovat ensimmäisen kerran jaossa vuosiajoissa Paimiossa.
Joten merkin varanneet kaikki joukolla Paimioon saattamaan ajokki
viimeistellysti ajokuntoon !
Vaunumerkki on metallinen auton keulaan tarkoitettu kerhotunnus. Merkki on 1: l tarramerkin kokoinenja näköinen paitsi sininen väri korvautuu mustalla. Merkki on
valmiiksi varustettu kiinnityksellä.
Merkkiä myydään varausjärjestyksessä, joten älä maksa ennenkuin
olet saanut merkin. Merkkejä on vielä muutama varaamatta. Merkin
hinta on 100 markkaa.
P. K-Kontio

TAPAHTUMAKALENTERI 1984
Muistin virkistämiseksi loppuvuoden tapahtumien päivämäärät, jotka on siis syytä merkitä muistiin sinne allakan puolelle

P. K-kontio

UUDET JÄSENET
(ajalta 1.2. -

•

"

1.4.1984)

410. Markku Mehto vuori
KulOlajantie 1 C 40340 J yväs kylä
402. Saima Ka lati e
Nyhkäläntie 12·14 03620 Karkkila
403. Ingvar Äkerbe rg
Pispalan va ltatie 134 B 6 33270 Tampe re
404. Clas Palmberg
52920 Vo ikoski
405. Marlli Nurm iah o
Aulangontie 81 13220 Hämeenlinna
406. Jukka HartelI
el o Berglund Siilitie II B 00800 Helsinki
407 . Perlli Ka rhinen
83450 Vaivio
408. Stig· Erik Lönnberg
01150 Sö derkulla Hangelb y
409. Harri & J yri Kein ä nen
Suvelantie 9 02760 Espoo
4 10. Kari Sintoinen
Aumakatu 15 15700 Lahti
4 11. Reijo Mäki·Uuro
61710 Pe ntinmäki
412. Kari Laurila
Sorsanri e 19 01800 Klaukkala
413. Markku Aalto
414. Jouko Ahtiainen
93500 Outokumpu
415. Tapio Onkinen
Mänt yp o lk u 7 02400 Kirkk o nummi
416. Jyri Li ste
Myllärintie 27 A 3 96400 Rovaniemi
41 7. Risto Ylä-Kapee
34410 Murole
418. Leif Thoren
Bulevardi 15 00120 Helsinki
419. Heikki Tolvila
Hämee npuislO 51 A 9 33200 Tampere
420. Erkki Jalonen
Pinomäki 28540 Pori

26-27.5
2.9.
20.10.
15.11.
1.12.

VUOSIAJO: PAIMIO
SYYSAJO
SYYSTAPAAMINEN
KERHOILTA: HELSINKI
JOULUJUHLA

Syksyn tapahtumien paikat selviävät lähempänä syksyä. Vielä
olisi mahdollisuus sopia niiden tapahtumisesta siellä kotinurkillakin, jos järjestely halukkaita vain löytyisi.
TURUN PAIKALLISKOKOUKSETovatjoka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Tarkemmat tiedot Turun yhteysmies: Matti Koivula
Lisäksi Rover Ystävät osallistuvat toki aktiivisesti valtakunnassa kesänaikana järjestettäviin en harrasteautotapahtumiin:
mm.
- LAHDEN II MOBIILIAJOT JA NÄ YTTEL Y 5-6.5.
- SA-HK:N VALTAKUNNALLISET RETKEILYAJOT
JYVÄSKYLÄ 2-3.6.
- FORSSAN HARRASTEAUTO PICK-NICK 5.8.

KESKI - SUOMALAISET
Perustetaanko Keski-Suomeen oma paikalliskerho. Ota yhteyttä Niilo Valkonen, puh. työ 941-871405, puh. koti 941-871501,
osoite Kanervakuja 41660 Toivakka.
Jäsen numero 25

RoverYstävät
TERVE
.. .. ..TAAS
TAALTA
TURUSTA
Kevät on vaan kummasti käsillä ja
kesäkin melkein - kuu kiurusta kesään jne ...
Jotenkin tuntuu, että aika karkaa
käsistä (aika yleinen huomio luulen).
Juurihan mietimme täällä Turussa,
että kevätajoon on aikaa runsaasti,
joten tehdään huolellista työtä ja tutustutaan kohteisiin kunnolla nyt
kuitenkin tuntuu siltä että aika käy
vähiin ja tilanne tiukkenee.
Niin niistä tutustumisista piti kertoa. Helmikuun lopulla yksi kaunis
sunnuntai päivä oli päätetty käyttää
tutustumalla Kustavin lomakeskukseen. Niinpä kun mainittu päivä
koitti oli kolme autoa suuntaamassa
keulaansa kohti Kustavia ja ilma oli
todella kaunis, pakkasta sopivasti ja
auringonpaiste kuin tilauksesta.
Kierrettiin paikka ja tutustuttiin
siinä samalla Kustavin keskustan
kahviopalveluihin.
Sen jälkeen köröteltiin Uuteenkaupunkiin , jossa on avattu hiljakkoin uusi siisti automuseo . Asialla
ovat olleet Turun mobilistit ja tulos
on todella siisti ja tasokas . Ompa joku Roveristikin ollut aktiivisesti
edesauttamassa kyseisen museon aikaansaamista Saabin tehtaan kupeelle. Jos poikkeilette Uudessakaupungissa niin poiketkaa ihmeessä katsomaan hienosti entisöityjä
ajoneuvoja. Erikoisuutena mukana
oli Saab-osasto, jossa oli ainakin
••minulle uutta katseltavaa Saabin
vaiheilta .
Kokoontumisia on ollut Kustavin
keika n jälkeen tasaiseen tahtiin ja
Motelli Valtatie 1:nen veti loppujen
lopuksi pidemmän korren kevätajojen pitopaikkana lähinnä korkean
palvelutasonsa takia . Varsinkin kokeneemmat Roveristit olivat varauksetta Paimion kannalla .
Valtatie I :ssä onkin poikettu useamman kerran erilaisilla porukoilla.
Pieniltä kommelluksilta ei ole täysin
vältytty, mutta se kai kuuluu vähän
joka hommaan. Nyt kuitenkin järjesteJypuolen hommat ovat hans kassa kuten sanotaan ja kenttä selvä.
Viimeisin kokoontuminen tätä
kirjoitettaessa oli 11.4. jolloin kerhon johtoporukka Helsingistä oli
antamassa oman panoksensa järjestelyihin , lähinnä lopullisen ohjelman
lukkoon lyömiseksi.

KUUKAUSIKOKOUKSIA
Keskiviikkoiltana helmikuussa , tarkemmin sanottuna 29. päivänä, kokoontui 19 roveristia Haagaan, Tolarin koululle . Illan mittaan vapaamuotoisessa kokouksessa , sellaiseksihan kuukausi tapaamiset on tarkoitettu , rupateltiin kaikenkirjavista
asioista . Kerrattiin vuosikokouksessa käsiteltyä lulevaa toimintaa, puhuttiin tekniikasta ja kuultiin mm.
viimeiset kuumat huhut ja todet Rovereista ja Englannista; Juha Liukkonen oli näet juuri palannut "tutkimusmatkalta" saarivaltakunnasta. Illalla oli myös varsinainen tietopakettikin, kävimme talvisäässä tutkimassa Jorma Perttulan täyteenlas-

tatun auton, jossa oli useamman sortin puhelinta, pienen korjaamon
työkalut, paarit ym. Takaisin sisälle
lämpimään pullakahvin pariin palattuamme saimme selvityksen vapaaehtoisesta tiepalvelutoiminnasta,
historiikista, laajuudesta, periaatteista ja tapahtuneista sattumuksista
pulaanjoutuneita autettaessa. Helppo Perttulan oli puhua tutusta aiheesta, hän näet on Autoliiton tiepalvelun nokkamies Itäisellä Uudellamaalla. Kiitos esityksestä! Toivottavasti meillä Rover Ystävilläkin
löytyy jotain annettavaa tällaiseen
pyyteettömään auttamistyöhön.

Aurinkoisena lauantaina, maaliskuun 24. päivänä, taivutteli Paavo
Nurmen pronssinen patsas jäykkiä
niskojaan koettaen selvittää juurelleen kertyneen arvokkaan joukon
aikeita . Rover Ystävät ne siinä kokoontuivat kevättalven retkelle.
Komeassa kulkueessa jätimme Helsingin, autoja taisi olla yhtä vaille
kaksikymmentä ja jonon kärjessä
luotsasi Kastemaan Pekka P4 autollaan. Matka johti miehet , naiset ja
lapset Svartvikin automuseolle , joka

ainutkertaisen hyvin entisöityine autoineen oli avattu kesken talven roveristeja varten. L. Zenjunga, joka
on entisöinyt suurimman osan näytteillä olevasta kalustosta, oli itse
paikalla uteliaiden kysymyksiin vastaamassa. Tavallisesti vaikea asia,
tapahtumaan osallistujien määrä,
selvisi tällä kertaa helposti, kun kerho hoiti pääsylippuasiat, väkeä oli
tasan 60 henkeä - ja sen lisäksi lukuisia erirotuisia koiria. Kun tietopuolinen ravinto oli nautittu museossa , siirryttiin pysäköintialueelle
moitteettomalle hernerokka-aterialle. Talvi-ilma oli juuri ja juuri pakkasen puolella ja kerrankin limonaadia kului vain pari pulloa; tarjolla ollut kuuma mehu teki nyt sen
paremmin kauppansa.

Paimion kokoontumisesta on juttua muualla tässä lehdessä , joten eipä tällä kertaa muuta kuin hyvää kevään jatkoa ja tavataan viimeistään
26.5. Paimiossa.

MK.
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Kolme kovaa konsonanttia:

RALL Y, RACING,
ROVER
Rover tuo useille asioihin perehtymättö mille "Matti Meikäläis-autoilijoille" mieleen jotain tätimäistä, tai
tasa-arvon nimessä, ukkomaista.
Rover on itse osin syypää tähän, onhan tehtaan tuotannossa viimeisen
puolen vuosisadan ollut johtavana
linjana tähdätä ensisijassa laatuun.
Mallistot ovat sen seurauksena olleet
lähempänä loisteliasta , äänetöntä
eikä kovinkaan halpaa "edustusautoa " kuin jokamiehelle tarkoitettua
massatuotetta. Toisaalta Roverin
historiassa on kaikkina aikoina ollut
urheilullisia sivuhaaroja,jotka poikkeavat tuosta tasaisen arvokkaasta
yleislinjasta.
Ensi vuonna tulee täyteen 80 vuotta siitä, kun Rover aloitti kilpailutoiminnan TT-ajoissa ja jo 1907 se
saavutti ensi kertaa TT-voiton. Luotettavuuttaja Suuren Matkailuauton
eli Gran Turismo'n mainetta kasvatettiin mm. voittamalla 1930 Rivieraita läpi Ranskan kiitävä pikajuna,
"Blue Train". Arvata saattaa, että
Roverin tie ei ollut niin siloinen kuin
kiskoilla kulkevan kilpailijansa. Neljäkymmentäluvulla Roverin alustoille rakenneltiin puhtaita "monopostoja" eli yhden istuttavia kilpaautoja, menestyksekkäitäkin kaiken
lisäksi.
Runsas kaksikymmentä vuotta
sitten Roverin tuotanto oli P4 ja PS
mallien varassa ja nämä raskaat upeat ajoneuvot tuskin saattavt ajatuksia autourheiluun. Väärin ajateltu. Tämänkin kirjoittaja joutui, kun

muutakaan ei ollut saatavissa, tekemään P-4:llä ratoja metsiin ST-ajoja
varten ... ja katso , Roverilla pääsi parasta kyytiä mutapaikoista , mihin
useimmat sport merkillä varustetut
kilpailevat merkit juuttuivat. Aika
traktori, ja niin kai ajateltiin tehtaallakin. Kuusikymmenluvun alussa ei
PS, 3 l malli, ollut tarpeeksi hyvä
tekopainosuhteeltaan lyödäkseen Cooperit tai tehtaan Cortinat sun muut
niiden aseilla ja niiden valitsemalla
areenalla , mutta mitä vaikeammat
olosuhteet ja mitä pitempi ralli, sitä
enemmän tulivat Roverin edut esiin.
RaIIeista vaikeim paan, Safari ralliin
Rover osallistui menestyksellä, ei
voittaen, mutta kärjessä pysyen.
Spa-Sofia-Liege -rallin eli Belgiasta
Bulgariaan ja takaisin takametsien
teitä 96 tunnissa, sen Eurooppalaisista kisoista kalustolle kovimman,
ison luokan voitto koristaa 3-litraisen konepeltiä. RAC-rallissa PS:t tekivät jäähyväisnäytöksen: S auton
joukkue osallistui ja tuli myös perille, sinänsä näyttävää, mutta varsinainen mainos tehtaalle olikin se, että Roverit pidättäytyivät huoItojoukkueista! Kukin auto kuljetti
mukanaan mahdollisesti tarvittavan
varaosavaraston. Jos oikein muistan, sen ajan mainoksissa puhuttiin
vahingoista yhteensä: yksi pyöränIaakeri ja matkamittarin vaijeri.
Luotettavuus, silläkin on merkitystä, palkinnot näet jaetaan vain maaliin päässeiden kesken.

Frank Lockhart'in Rover Special kilpa-auto
Rover 2000, P6, oli hetken tehtaan
tukemana ralli poluilla. Tulokset olivat tyydyttäviä, sellaiseksi kai voi
sanoa täysikokoisen henkilöauton
kolmatta sijaa (ja luokkavoittoa)
Alppirallissa vain Austin Healey'nja
Alfa Romeon karatessa edelle.
Eräässä kovimmista Monte Carlo
ralleista, silloin, kun Timo Mäkinen
voitti, Roverin edelle lisäksi ehti
Moss Carlsson ja kolme täysiveristä
urheiluautoa. Saavutuksen arvoa
nostaa myös se , että 237:sta lähteneestä perille selvisi vain 22.
Kuusikymmentäluvulla Rover näytti, että turbiiniautojen kehitystyö,
jossa Rover on ykkönen, oli viety
käyttökel poiseen tulokseen, RoverBRM selvitti Le Mans'in 24 tuntia,
ensimmäisenä turbiiniautona ajojen
historiassa. Sinänsä turbiinimoottori oli väärässä seurassa, sen paras
käyttö lie raskaan rahtiveturin voimanlähteenä eikä vaihtelevia nopeuksia ja tehoja vaativassa rata-autoilussa.

Rover 2000 Monte Carlo rallissa

Pl

Englannin autoteollisuudessa al- - kamppailemaan matkailuautojen Eukoi alamäki kuusikymmentäluvun roopan mestaruudesta, Rover yllätti
lopulla ja vaikka Roverilla meni koko kaartin ja kiiruhti voittoon mukavasti se joutui fuusioiden myl- kuten se oli tehnytjo 1907. Perinteet ,
Iäkkään , joita hallitusvalta ohjaili ne perinteet!
KariTT
"kansallisessa katastrofi tilanteessa ".
Leylandin yhteyteen joutuminen ja
sittemmin autoteollisuuden kansallistaminen tappoi muille tehtaitle
vaarallisen hyviä Rover suunnitelmia kuin liukuhihnalta, mukana
mm. jo "napinpainallusta" vaille
valmiita uutuusmallien tuotantolinjoja. Urheiluautojen maailma menetti paljon , kun keskimoottorinen
P6BS ylhäältä tulleella käskyllä jätettiin viime tingassa pois tuotannosta , olisi kuulema syönyt muiden urheiluautojen, MG:n, Triumphin ja
.; ennenkaikkea Jaguarin markkinat...
ja olisi varmaan sen tehnytkin.
Runsas kymmenen vuotta meni
haparoidessa, ennenkuin nyt kahdeksankymmenluvulla Roverilla on
taas vakava ote autourheiluun.
Muutaman vuoden peräkkäin on
Rover Vitesse voittanut Englannin
mestaruuden radalla, ja täysin ylivoimaisesti. Vitesset ovat nyt tulossa
ralleihin ja kun lisäksi Roverin V8
moottorista sahattu V6 tulee lennättämään loppuvuodesta nelivetoisia
MG .Metroja, on brittien tarkoitus
viimeinkin palauttaa ralliautoilun
valtikka saarivaltakuntaan. Kierros
on täysi kun muistamme, että Silverstonen TTajossa, jossa viime syksynä BMW ja Jaguar asettuivat

RoverYstävät
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Rover-BRM Le Mans'issa. Jackie
Stewart ohjaimissa

Silverstone TT 1983 (EM)
Soper johtaa Roverilla lähdössä, järjestys oli sama myös maalissa.
----------------------------------------------------------------------------------------------~
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TM koeajaa

ROVER 75

Rover "75" henkilöauto , varsinkin
viimeiseen lokeroon, jolloin etuissen mallit 1952-53, ovat jo jokaiselle
tuimen selkä on hyvin lähellä takaistuimen reunaa. Näkyvyys sensijaan
meikäläiselle tutut. Niitähän on viion erikoisen hyvä, mm. kaareva tuume aikoina saatu runsaasti maahan.
lilasi lisää sitä melkoisesti. Istuimen
Tämän hillityn, rauhallisen näköisen
asento on vartaloIle erittäin mukava,
englantilaisen laatuauton "kurssi"
on maassamme korkealla automies- vaunun sisustus ja toppaus kaiken
ten keskuudessa eikä suinkaan suottunnustuksen ansaitseva, aistikas ja
ta. Allekirjoittanut, joka jo runsaasti
käytännöllinen. Istuimien päälliset
yli vuoden on päivittäin ajanut Ro- ja ovien suojukset ovat lujapintaista
keinonahkaa, joka aikaamyöten vever-autolla, koettaa oheisessa antaa
nyy, mutta tämä haittahan on poispeittelemättömän kuvan tästä ajotettavissa irtopäällisillä. Lattia on
neuvosta. Yleensä automies aina
ajaa sillä "maailman parhaalla", vuorattu paksulla huovalla ja erikseen on saatavissa myös kumimattomutta koetamme pitää itsemme tästä
synnistä puhtaana ja perustaa tes- ja,jotka on helppo pitää puhtaana.
Vaunun ajo-ominaisuudet ovat
tauksemme tosiasioihin.
Rover on 6-sylinterinen , 75 hevossuurenmoiset. Isojen vaunujen tavoimainen englantilainen "Ioistoaupaan se erinomaisen jousituksensa
ansiosta kulkee kuin laiva eli niiailee
to" , kuten tavataan sanoa. Kotimaassaan se on rekisteröity 6 hengelmiellyttävästi kuopissa. Sanottavasti
le, meillä vain viidelle. Tavarasäiliö ei maantien jatkokuoppia eli "nion tilava,jonka ansiosta se on todelmismiehen kiharaa' huomaa, ohlinen perhevaunu. Tavaratilaa avat- jauspyörä vain tutisee heikosti käsissä, mutta minkäänlaisia vatsahytkytaessa syntyy automaattinen valaistyksen oireita ei huomaa. Roverissa
tus, joka helpottaa tietysti pimeässä.
on pitkälle keihitetty erillinen etuNosturi ja käsipumppu on sijoitettu
tavaratilaan. Kumimatto peittää lat- jousitus, spiraali. Puolielliptiset takatiaa. Pitkäjalkaisen kuljettajan vuok- jouset ovat koteloidut suojuksiin,
täytetyt rasvalla ja tiiviisti suljetut.
si ei takaistuimella kuitenkaan ole
Edessä ja takana ovat molempiin
liian väljiä tiloja, seikka ,joka haittaa
pitkillä matkoilla . Etuistuin nimit- suuntiin vaikuttavat teleskooppi-istäin on siirrettävä ja allekirjoitta- . kunvaimentajat , jotka vaativat aikamoisen kuopan pohjaan Iyödäkneen, pitkien jalkojen vuoksi vieläpä

seen. Lisäksi on Roverissa käytetty
kumiholkkeja tärinän vaimentamiseksi. Näitä on sijoitettu kaikkiin
paikkoihin, missä se vain on mahdollista. Kumiosat kestävät kaikenla atuisissa olosu hteissa eivätkä vaadi esim. voitelua. Mm. moottori on
kiinnitetty kumilevylle ja sekä jousien että iskunvaimentajien holkit
ovat kumia . Mainittakoon, että näiden kumi osien ansiosta on alustassa
jäljellä ainoastaan neljä voitelunippeliä.

Peruutusvalo.

Istuimien selkänojasta laskeutuu
kyynärn oja t.

~

Varapyöräsäiliö tavara tilan alla.

Rover "75" moottori.

Koje/auta on yksinkertainen, mutta
asianmukainen.

RoverYstävät
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Alusta.

Ohjaus on erikoisen miellyttävä.
vaihdetankoa siirtää asennosta toiKiertokuulakosketus -, keirukka ja seen kytkintä käyttämättä. Vaihteita
muuttuva simpukan välitys tekevät on neljä eteenpäin sekä tietysti peohjauksen kevyeksi ja varmaksi.
ruutusvaihde. Vaihdelaatikko on
Kääntösäde on 5,65 m.
täysin synkronisoitu. Kytkin on puoKojetaulu on melko täydellinen.
lestaan kuiva yksilevykytkin.
Rover-auton runko on erittäin
Normaalisten seikkojen toteamisen
lisäksi voimme siitä saada selville vankaa kotelopalkkia . Itsessään
mm. öljyn määrän moottorissa sa- vaunu on liian matala meikäläisille
moinkuin merkkivalo ilmoittaa mil- kyläteille, sillä tien keskellä olevat
loin kylmästartin (ryypyn) käyttö on kivet saattavat kolhia hyvinkin usein
tarpeetont,!. Bensiinisäiliö sisältää auton pohjaa. Kiinnijäämisen vaara
viiden litran varatankin, joka kytke- siis on olemassa, samoin voi bensiitään kojetaulusta. Kello täydentää nitankki vaurioitua.
Öljyn vaihto Rover-autoissa suopähkinäpuusta valmistettua kojetaulua, jonka alapuolella välittö- ritetaan vain joka 5000:n ajokilometmästi ovat vapaakytkimen säätö- rin jälkeen. Tämä on suurten öljytipyörä sekä vakiovarustesiin kuuluva lavuuksien ansiota. Mm. moottorin
lämmityslaite kylmää ja lämmintä öljy tilavuus on 8,51. Polttoainesäiliö
ilmaa varten. Tämä pitää mm . tuuli- on myös tilava, peräti 521. Polttoailasin talvella jäästä vapaana puhal- neen pumppu toimii sähköllä ja on
tamaIla siihen lämmintä. Sisustan sijoitettu auton tavarasäiliöön. Säherikoisuuksista mainitsemme vielä köpumppu ei ole käytännössä osoitsekä etu- että takaistuimella olevat tautunut hyväksi, koska sen kärjet
alaslaskevat kyynärtuet ja pähkinä- ovat arkoja "palamiselle".
Pimeässä peruutttamista on Ropuusta valmistetut ikkunoiden puitverissa helpotettu sikäli, että autoteet , jotka varmasti eivät kolise.
mattinen peruutusvalo syttyy takana
Yleensäkään ei Rover kolise eikä
moottorin ääni johda sisälle. Moot- . peruutusvaihdetta käytettäessä . Täs•. tori tässä autossa onkin erikoislaa- tä on suurta hyötyä pimeillä maantuinen. Se on yhdistetty kansi- ja si- teillä. Vaunun 12 V sähköjärjestelmä
vuventtiilikone, pitkän kehityksen toimii moitteettomasti, vaikkakin
tuote. Patentoitu venttiilikoneisto akku on sijoitettu hiukan hankalasti
antaa räjähdystilalle tehokkaan takaistuimen alle.
Muista Rover-auton erikoisuukmuodon. Venttiilikansi on kevytmesista mainittakoon vielä seuraavat:
tallia. Sylinterin läpimitta 65,2 mm,
iskun pituus 105 mm, iskutilavuus Ohjaamosta käsin lukittava kone2, 103 1. Puristussuhde on 7,25 : 1. Teho tulikin jo alussa mainituksi, siis
75 hv. Parhaiten rullaa moottori uudella polttoaineseoksella, bentylillä.
Valitettavasti sitä ei kuitenkaan ole
saatavissa juuri muualla kuin Helsingissä, mutta voidaan tietysti sopivasti sekoittaa lentokonebensiiniä,
100 okt., ja tavallista. Bensiinin kulutus on n. 111/100 km, mutta olen
hyvissä olosuhteissa päässyt aina 9
litraan..saakka tehokkaan vapaakytkimen käytön avulla. Vapaakytkin
kytkee moottorin vapaalle heti, kun
kaasu on poistettu ja tällöin voidaan

pelti, automaattisesti alkuasentoon
palaavat tuulilasinpyyhkijät, erillinen kotelo matkatavaratilan alapuolella vara pyörää varten, kumilla
päällystetyt polkimet, kaksoiskaasutin, sisältä lukittava bensiiniaukon
kansi ja ruostumattoman alumiiniseoksen käyttö korin tärkeimmissä
osissa. Nämä seikat ovat tärkeitä
hyvän auton syntymiselle.
Auton huippunopeus on n.
140 km/t, suositeltava matkanopeus
75-95 km/t. Viimeksimainittu luku
tarkoittaa niitä harvoja suoria teitä
Suomessa. Stradoillahan voi päästellä sen kuin tahtoo mikäli ei välitä
taloudellisesta ajosta.
Vaunun mitat: Akseliväli 2,82 m,
raideväli edessä 1,32 m, takana
1,31 m, kokonaispituus 4,58 m, leveys 1,67 m, maavara 181 mm, korkeus 1,61 m. Paino 1490 kg. Renkaat
6.00"- 15".
Rover-auton mukana seuraa huoltovälineiden laatikko, joka on sijotettu etuistuimen alle. Tähän kumilla vuorattuun "kolinavapaaseen" koteloon on sijoitettu hyvin
valitut huoltovälineet aina ilmanpainemittaria myöten.
Pääedustaja, Oy SAT-Myynti Ab,
Helsinki. Hinta nykyisin n. 800.000,Rover autojen huolto: VaraosatiIanne melko hyvä, mutta ainakin allekirjoittaneen kohdalla työ hutiloitua ja osittain huolimatonta.

R.T.
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LAND-RO VER:
Sitten Land-Roverin ensiesittelyn
Amsterdamin Motor Showssa heinäkuussa 1948 on se säilynyt uskomattoman muuttumattomana kuluneiden
36 vuoden aikana. Ehkä voidaan sanoa, että "satakymppi" (katso Rov.
Yst. 1/83) on ensimmäinen todella
erillainen Lantikka, vaikka maailmalla Lantikasta on kuulemma esiintynyt
15000 eri variaatiota. Lantikan pitkäikäisyys on legenda, mutta tekeekö
pitkä rupeama siitä epäluotettavan
kaupan käytettynä.
Jos sinun harrastuksesi on purkaa
Lantikka atomeiksi ja koota se sitten
entistä ehommaksi, älä lue pitemmälle, sillä tämä kirjoitus ei ole sinulle
tarkoitettu. Kirjoituksen tarkoitus on
tavoittaa ne, jotka ovat aikeissa ostaa
elämänsä ensimmäisen Land Roverin.
Ensiksi muutamia muistettavia
asioita Land Roverista yleensä . Lantikka on ensisijaisesti rakennettu
työkoneeksija sellaisena sitä on mitä
todennäköisemmin käytettykin . Niinpä esimerkiksi allekirjoittaneen
"109" vm -75 on ollut IVO:n voimalinjojen linjausautona Kopparnäsissä ja sen runsaasta sadas tatu hannesta ajokilometristä suurin osa on kulunut maastossa, mikä tosiasiassa
kasvattaa kilometrimäärää. On siis
selvää , että Lantikat eroavat käytettyinä tässä suhteessa esimerkiksi
Range Rovereista, jota ehkä enintään on saatettu käyttää kärryn vetäjänä pikitiellä.
Lisäksi sinun on muistettava , että
ei ole olemassa halpaa Land Roveria
- niinkuin ei juuri muutakaan halpaa autoa. On varsin todennäköistä ,
että ostaessasi halvan käytetyn ,
maksat siitä jälkikäteen. Joten kun
ryhdyt kauppaan, maksa Lantikasta
mahdollisuuksiesi mukaan riittävästi, mutta säästä taskun pohjalle vielä
jokunen tuhat lappunen , sillä hyvän
tuurin lisäksi tulet niitäkin tarvitsemaan. Muista, Land Rover on ehkä
maailman paras ajoneuvo , siis miksi
joku haluaa myydä sellaista . Kaikki
ei ole kultaa mikä kiiltää, joten ensimmäinen ei välttämättä ole se paras.

PELIN SÄÄNNÖT
ENSIKERTALAISELLE
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Kirjoittajan 109" lähes työn alkuasemiin saatettuna. Kone remonttia, äänieristeitä, uutta väriä, verhoilua ja sitten tielle takaisin. Sitten joskus.
I

Lähes aina Lantikka näyttää
ikäänsä nähden pinnoiltaan harvinaisen siistiItä yksinkertaisesti siksi,
että itse pintapellit eivät ruostu ja
siihen harhaan on helppo sortua itsekunkin, joka on ajellut ikänsä
ruosteisella kopperolla. Mutta vastoin ehkä yleistä uskomusta Lantikkakin voi ruostua!
Ennen kaikkea osta kuntoa älä
ikää. Iällä on tosin merkitystä, jos
asetat tietyille ominaisuuksille erityispainoa , sillä ajomukavuus on parantunut Lantikassakin ajan myötä
(katso Rov.Yst. 2/83). Toisaalta on
pidettävä mielessä, että perhekäyttöön hankittava Lantikka vaatii ehkä joitain pikku lisäyksiä , lähinnä
turvallisuutta lisäämään, lämmitykseen ja äänieristykseen. Tietysti nämä osaltaan ovat makuasioitakin.

ALUSTA
Alusta on ehdottomasti oleellisin
osa. Ajoneuvon arvo perustuu varsin
suurelta osalta alustan kuntoon.
Vaikka mikä muu paikka olisi laukeamaisillaan, mutta alusta on hyvä ,
ei kauppaa kannata hylätä suoralta
kädeltä.

Alustan tarkastaminen tulee aloittaa takaa. Jos poikittainen takapalkki on alkuperäinen ja hyvässä
kunnossa, on hyvin todennäköistä ,
että muukin alusta on kunnossa .
Muttajos se on ruosteinen vaihdettu
on alusta syytä tutkia tarkkaan, sillä
jos se on läpiruosteessa takaa on se
sitä yleensä muualtakin.

Takapalkki kunnossa , siirry eteenpäin: takajousien kiinnityspisteet.
Jos ruuvimeisseli ei tässäkään kohtaa uppoa alustaan, tulee pisteitä lisää. Seuraavaksi sivupalkit: kunnossa/ruosteiset vai vaihdetut? Vaihto
on helppo huomata, sillä sivupalkit
ovat kiinnitetty taustalevyyn, joka
puolestaan on hitsattu alustaan. Jos
kaikki sivupalkit on vaihdettu ole
entistä tarkempi, huolellisesti tehdyt
korjaukset ovat ok, mutta hutiloimalla tehdystä työstä on usein
enemmänkin haittaa kuin hyötyä .
Keulassa tarkasta erityisesti etujou-

,;

sien kiinnityspisteet ja alustan etuosa, Lopuksi huolellinen yleissilmäys pitkittäispalkkeihin,

ta on hyvä artikkeli julkaistu Rover
Ystävissä 2/83,johon on hyvä tutustua,

RINTAPELTI

KONE

Rintapelti on tavallista peltiä ja se
ruostuu ennen kaikkea .Etlkatilasta,

Epäkuntoinen kone antaa myös
ajattelmisen aihetta, sillä sen korjaus
kuluttaa varmasti niitä raskaalla
raadannalla ansaittuja pennosia,
Tosin Lantikan koneet tekevät pitkän päivätyÖn ennen kuin tuottavat
vakavia (arvokkaita) ongelmia,
Konetyypeistä on selvää, että dieselon paljon ajavalIe kulutuksen
kannalta edullisempi kuin vastaava
bensakone. Dieselillä tuollainen
10 1/100 km on mel ko vakiollinen ja
68 I tankilla on jopa paineltu yli
700 km taipaleita . Bensakone puolestaan kuluttanee ajotavasta riippuen 15 I ja reilusti enemmänkin,
mutta eipä ole dieselveroa ja onpa
liukkaanpaa menoa. Lisäksi on
muistettava, että bensakone perustuu dieselin rakenteille, joten sen
kestävyys on suorastaan ylimitoitettu. Ei dieselkään voi pitää epäluotettavana, tuskinpa siinä mitään sen
kummenpaa esiintyy, mutta kiihdytettäessä esiintyvä musta savu viittaa
ruiskutuspumpun häiriöihin.
Vaikka Lantikka onkin ennenkaikkea hyötykäyttöön tarkoitettu
ei se silti tarkoita sitä, että sen kone
saisi olla erityisen kovaääninen.
Päinvastoin sen tulisi kehrätä hyvinkin hiljaa ja pehmeästi varsinkin,
kun kuulostelet sitä siinä auton ulkopuolella. Dieselkäyttöiset Lantikat ovat bensakoneita äänekkäämpiä, mutta sama taitaa koskea käyttäjiäkin. Koeajon aikana sinun on
sitten yritettävä kuunnella mahdollisia sivuääniä, mutta koska ajoneuvossa ei ole minkään valtakunnan
äänieristystä, ei tehtävä asiaanvihkiytymättömälle ole taatusti helppo.
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mistä se on helpohkosti korjattavissa. Paljon pahempaa on, jos ovitolpat ovat ruosteessa. Ovien putoaminen on tällöin se pienempi paha , sillä
on pidettävä mielessä , että rintapelti
pitää kasassa koko auton keulaosaa.
Rintapelti on kiinnitetty alustaan
neljästä kohtaa; kaksi näistä on ovipilareiden alapäässä . Jos tolpat ovat
pahasti ruosteessa, on niiden uusiminen työläs operaatio. On tosin
mainittava, että vaikeat tapaukset
ovat enemmänkin poikkeus kuin
sääntö .

ETUAKSELISTO
--

-- . - -

- -- --

Siinä ei nyt ole pintapuolisesti paljoakaan katsottavaa, mutta sisältö
onkin sitä arvokkaampaa. Silmämääräisesti voit tarkastaa sisempien
nivelkoppien pinnat, naarmuuntunut koppa kuluttaa stefan, mikä taas
ilmenee öljyvuotona pitkin akselin
ulkopintoja. Kulumatta eivät jää
myöskään olkatapinpesät, mikä ilmenee selvänä kolahteluna kuoppiin
ajettaessa, eturenkaiden epätasaisena kulumisena ja ajossa ohjauksen
epämääräisyytenä. Joten nosta auton keula ylös ja ravistele pyöriä sekä
ylhäältä että alhaalta. Etuakselistos-

" ... Niin siis mitä erityistä ääntä
sinä tarkoitat?"

RoverYstävät
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" Yllättävän hiljainen ikäisekseen.."

VAIHTEISTO
Vaihteisto tulee tarkastettua joka
tapauksessa. Se tapahtuu koeajon
aikana pääasiassa kuulostelemalla.
Laatikko on testattava lämpimänä,
eli kyllä sinun on sillä syytä lähes
peninkulman verran ajaa, sitten se
ilmaisee äänekkäästi onko siinä kuluneet laakerit. Tarkasta myös huolella pysyvätkö vaihteet päällä; paina
kaasua voimakkaasti ja hellitä, paina kaasua uudestaan voimakkaasti.
Toista tämä useasti ja muista: heikkoja lenkkejä ovat pakki ja ykkönen.
Vaihteistoviat ovat tyypillisiä II, IIA
ja III sarjan Lantikoille. On toki syytä kurkistaa tämänkin kohteen kohdalla auton alle ja etsiä öljyvuotoja.
Jos käsijarru on kateissa, on mahdollista, että se saa öljyvoitelua ulostuloakselin tiivisteen kautta.
Tässä vaiheessa varmasti tulet
huomaamaan, että tulet tarvitsemaan untuvatakkisi sijalle jotain toisen tyyppistä vaatetusta. Kaikki auton parissa tapahtuva työskentely on
enemmän tai vähemmän likaavaa,ja
tosiasia on, että Lantikka on täynnä
sitä maagista ainetta, joka saa perunatkin kasvamaan.
Vielä eräs tärkeä asia: onko katsomaasi autoon asennetty ylivaihde?
Se on aika arvokas, joten sen voisi
kuvitella korvaavan joukon pienempiä puutteita.

JOUSITUS

Tiellä tai maastossa jousituksen tulee olla tukeva. Jos meno on vellovaa

C>
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niin pidä huolta siitä, että se huomioidaan hinnassa, sillä jousien vaihto
on kuulemma ikimuistettava elämys.
Tarkista toki iskunvaimentimien
kunto samantien: onko ulkoisia vaurioita, vuotoja? Jousituksesta on
muuten huomioitava, että kuljettajan puolen tulee asettua hieman pelkääjän puolta korkeammalle ajoneuvon ollessa kuormittamaton.

KYTKIN JA JARRUT

Bensatankki on niinikään ruostuvaa tavaraa, joten sitäkään ei tule
aliarvioida. Tarkista tankin takaosasta kiinhikkeet ja alla olevat
saumat, löytyisikö niistä kosteusläikkiä. Muista, että myyjän todennäköisesti tietää polttoaineen vuotamisesta ja pitää tankin mahdollisimman tyhjänä.
Tietysti on syytä muistaa , että tietyt lisälaitteet ovat ajossa käytännöllisiä. Ylivaihde tuli jo aiemmin mainittua. Nykyisin yhä useammasta
Lantikasta löytyy myös napalukot,
jotka säästävät nekin menovettä.
Käytännölliselle puolelle asettuvat
myös vetokoukut , sivuaskelmat,

kattotelineet ja jopa vinssikin,jos sille löytyy käyttöä . Sitten on niitä ei
niin käytännöllisiä, mutta niin tarpeellisia kuten esim. karja-aurat, 10kasuojien levennykset ete. Jos vaikka vielä olisi Rover Ystävä tarrakin
jo valmiina! Joissakin Lantikoissa
on jopa radiokin!

LOPUKSI
On syytä muistaa, että aina käytetyn
auton osto ei ole onnenkauppaa.
Varsinkin Rovereiden kohdalla ystävien piiristä löytyy riittävästi asiantuntijoita niin ammattimaISIa
kuin harrastelijoita, että ei tarvitse
mennä yksin metsään. Good hunting.
P. K.-kontio

Tarkasta kytkin vetämällä käsijarru
päälle ja painamalla samanaikaisesti
jarrua ja kaasua, kun ylin vaihde on
kytkettynä. Jos kone ei siitä tokene,
on jotain vialla. Kytkimen samoin
kuin pitämättömienjarrujenkin korjaaminen ei ole mikään ongelma, ellei nyt raha sattumalta ole ongelma.

MUUTA TÄRKEÄÄ
Ruostevaurioista tyypillisimpiä Lantikoille ovat ovien ikkunakarmien
ala osien ruostuminen. Pahimmassa
tapauksessa ne ovat käytännöllisesti
katsoen poikki. Ovien runkokehykset ruostuvat ikävästi sisäpuolelta,ja
Mutta ei hyvältä näytä varapj:kaan tallissa; 25-vuotish uolto käynnissä. on
jos niissä on verhoilua ei ruostumi- pääsiäinen ja vuosiajoihin pitäisi päästä.
nen näy.
I
/"",

"TIETOKILPAILU
Tarkkasilmäisten iloksi ja saamattomien suruksi pieni
pähkinä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan arvopalkinnot: vanhalle jäsenelle kuitataan v. 8S-jäsenmaksu ja uudelle v. 84 jäsen maksu + liittymismaksu, joten
lukemaan vaan ja vastauksia postittamaan
(esim. jäsenkaavakkeella tai posti kortilla
PL 32, 00421 HKl)
HUOM. 15.5. mennessä!

KYSYMYKSET:
1) Minkä ikäinen on Rover Ystävät ry?
2) Merkki on Rover, mutta mikä on malli?
3) Entä tässä, Rover tietysti, mutta malli?

RoverYstävät
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ROVER YSTÄVIEN VUOSIAJO 26.-27.5.1984
Yhdistyksen kevätajo järjestetään
tällä kertaa Paimiossa Motelli Valtatien I:n monipuolisissa tiloissa.
Valtatie 1 on Varsinaissuomen
tunnetuimpia seminaari- ja levähdyspaikkoja, jossa on mahdollisuus
harrastaa monenmoisia kerhotapahtumaan liittyviä asioita. Kevätretki
on nyt ensimmäistä kertaa ennen
koulujen loppumista , joten perhejuhlia ei tarvitse siirtää - siis kaikki
joukolla mukaan Paimioon.

OHJELMA
Lauantai 26.5.
10.00-10.30 Kokoontuminen Hakanit Oy:llä (opastus)
- tulo kahvit
10.30Perheajo
- pieniä leikkimielisiä
tehtäviä
- ajokohteita mm:
Kuusiston Linnan rauniot, Pukkilan Kartano vaunumuseoineen
16.00
Saapuminen Motelliin,
autojen järjestely paraatikentälle, vaun umerkkien jako
17.00-19.00 Sauna , vapaata toimintaa paraatikentällä, autojen ihailua,
huulenheittoa, parin
mielenkiintoisen Roverin esittely
19.00
Ilallinen, palkintojen
jako, Englannin konsulin puheenvuoro jne
Lapsille videoita ja ohjelmaa, lastenkaitsija
on.

..

Sunnuntai 27.5.

8.00-

9.30 Aamiainen, aamu-uinti
10.00- 12.00 Maasto-ajo kävelymatkan päässä olevalla
hiekkakuopalla, lasten

iVo,<"-'I-.)IT
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ohjelmaa, kuntopolku
rastitehtävineen
12.00- 12.30 Kirpputori
12.30-13.30 Kerhokokous
13.30Lounas,
Näkemiin
HUOM! Diakuvat mukaan kuten
myös rompetta kirpputorilIe!

PAKETTIVAIHTOEHDOT
1. Koko paketti 260 mk hengeltä,
majoitus 2-hengen huoneessa
sisältää: illallinen, yöpyminen,
aamu-uinti, kahviaamiainen ja
lounas .

2. Asuntovaunupaketti 172 mk
hengeltä, lapset 4-12 v. 59.50 mk
hengeltä.
sisältää: illallinen, asuntovaunupaikka, aamu-uinti, kahviaamiainen ja lounas.
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4. Illallinen 83 mk hengeltä
sisältää: katkarapusalaatti, Stras-·
burgilainen pippuripihvi, vihreä
salaatti, pariisinperunat , kotijäätelö
5. Illalli nen la pset 0-12 v. 25 mk
hengeltä .
sisältää : Wienerleike, kotijäätelö
- ruokajuomana maito sisältyy
hintaan
6. Lounas seisovasta pöydästä lapset 0-4 v. veloituksetta, lapset 412 v. 25 mk hengeltä.
7. Lisävuode 50 mk hengeltä sisältäen aamu-uinnin ja kahviaamiaisen
Illallisen hintaan ei sisälly ruokajuomia, lounaalla sisältyvät maito,
piimä tai kotikalja. Palvelupalkkiot
sisältyvät kaikkiin hintoihin.
Maksutapa: jokainen itse.

3. Illallinen ja lounas 133 mk hengeltä

Varaukset tulee tehdä suoraan Hotelli Valtatie l:een puh. 921-732 666 VIIMEISTÄÄN 15.5.
mennessä (myös pelkästään ruokailuun osallistuvat). Myöhemmin tehdyllä varauksella mahtuu
mukaan, mikäli hotellissa on tilaa.
15.5. mennessä tulee myös lähettää jäsenkaavakkeen yhteydessä oleva iImoittautumislomake
kerholle.

Vuosiajoa koskevissa kysymyksissä yhteyshenkilönä on Kyösti Huunonen, puh. 921-461 580.

TERVETULOA PAIMIOON!

"

-OFF ROAD CENl
on Land ja Range Rover-harrastajien erikoisliike. Harrastajan näkökulma ja ongelmat ovat meille tulN
pitkäaikaisia Rover"entusiasteja". Asiantuntemuksemme on käytettävissänne: annamme mielellämme
teknisissä ongelmissa tai entisöintiin liittyvissä kysymyksissä. Osien ja lisävarusteiden mielekkäällä ~i
kannustamaan käyttöautojen kunnossapitoa ja tekemään mahdolliseksi harrasteauton edullisen yllä,
Varaosamme ovat pääasiassa alkuperäisosia, mutta olemme valinneet mukaan myös korkealaatuisia,~
ehtoja. Kaikilla osillamme on takuu. Erikoisuutenamme ovat lisävarusteet sekä vanhojen I Sarjan l
Tehokkaan englantilaisen toimittajaverkostomme ansiosta kykenemme toimittamaan myös vaikeal'
tehtaan toimituslistoilta poistetut osat.

ESIMERKKEJÄ
VALlKOIMISTAMME:
(hinnat 1.5.1984 alk.)

. .__~~<

Kaikki moottorin osat esim:

Land Rover
ALUSTA ja VOIMANSIIRTO
Takavetoakseli Srj 11-111 88,
II-IIB 109
Raidetangon pää
Ohjausisk unvaimenni n
Iskunvaimennin 88 (86)
Iskunvaimennin 109
Huohotin , akselisto Srj 1-111
Pyöränlaakeri , napa , sisempi
Pyörän laakeri , napa , ulompi
Navan stefa
Etunivelkopan stefa
Olkatapin alalaakeri
Jousipakat puslineen
Jousien U-pultit
Kardaanin suoja kumi

LISÄVARUSTEET:

MOOTTORI

330,100,195,225,240,16,100,80,25,45,80,400,-675,alk.35,30,-
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LANI
Press~
Nahk~

Vesipumppu Srj LIA-III
250,Pakosarja, Bens. 11-111
420,1000,Mäntäsarjat: Srj 11-111 2 1/ 4 Dsl
850,Mäntäsarjat: Srj 11-111 2 1/ 4 Bens.
Mäntäsarjat: Srj I 2 (rajoit. määrä) 800,80,Kansitiivisteet: 11-111 Dsl 2 1/ 4
60,Kansitiivisteet: 11-111 Bens
90,Kansitiivisteet: I Bens
Kansitiivisteet: II A 2,6 I
60,(myös Rover P4, P5)
135,Yläpään tiivistesarjat: Dsl 2 1/ 4
Srj 11-111 Bens
100,58,Hehkutulppa Dsl
Moottorin kumityyny Dsl
80,50,Moottorin Kumityyny Bens

Karjap
Karjap
Aurin~

Varapl
Sivual
Sotilal
LampI
LampI

Moottorin täyskunnostukseen tarvittava
osapaketti (männät, laakerit, tiivisteet jne)
edulliseen "ronttihintaan".
MYÖS VAIHTOMOOTTORIT.

RA~
RO~

Pakoputket useimpiin tyyppeihin.

Rungon korjausosat:

LR27
LR29

..

LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR
LR

10
27
6
7
8
9
29
44
54
54a
56
11

680,800,130,90,200,160,75,95,95,95,160,460,-

Vaihteisto-osat suoraan varastosta edullisin harrastajahinnoin

MYÖS VAIHTOLAATIKOT
Myös ovitolpat, poikkipalkit, jne.

JARRUT

MUUTA

Kaikki jarruosat esim:

Nopeusmittarin vaijeri Srj I-IIB
Nopeusmittarin vaijeri Srj 111
Lukkopesä kahdella avaimella
Täydelliset lukot, lukkosalpoja jne
Saranan korj.srj: tappi , kuula, jousi,
prikka, mutt .
Vaihdekepin suojuskumi
Maastokepin suojuskumi
Käsijarrun
Kaasupolkimen kumi
Jarru- ja kytkinpolkimien kumi
Ikkunoiden uralistat
Roiskeläpät
Ovien kumitiivisteet ym. ym. ym.

45,Jarruhihnasarja 80 , 86, 88
55,Jarruhihnasarja 109 etu
Jarruhihnasarja 109 taka
55,Käsijarruhihnat
30,210,Pyöräsyli nterit 86-88
210,Pyöräsylinterit 109 taka
170,Pyöräsylinterit 109 etu
IImausruuvi
6,Jarrurummun kiinnitysruuvi
2,Korjaussarjat, letkut, putket, rummut jne.

80,85,110,-

15,20,25,35,20,35,-

KYTKIN
PELTIOSAT
Kytkinlevy 91 / 2"
Kytkinasetelma Srj 111
Painelaakeri Srj 111

260,440,125,-

Normaalisti vetoakselit, etuperä ja etukardaani pyörivät turhaan mukana vaikkei
neliveto ole kytkettynä. Etuvedonvapauttajilla nämä saadaan vaivattomasti kytkettyä lepoon. Vähentää ko osien (yli 100
osaa) kulumista, polttoainetta ja keventää
menoa. Hinta 580,-. (Vain Land Rover)
HUOM! Napalukot myös 110:iin.

VAIHTEISTO
LRll

Etuvedonvapauttajat (Napalukot)

Varastossa laaja vali koima uusia ja käytettyjä peltiosia kaikkiin malleihin.

•

YLIVAIHl
Fairey-ylivaihteet ovat saal
suosion Land ja Range Rover
kuudessa ympäri maailmaa
100000 kpl)

* Välityssuhteen muutos LR 27,8 % RR 22,
* Vähentää moottorin ja vaihteiston kulun
* Toimii kaikilla vaihteilla
* Yksinkertainen ja nopea asennus
* Polttoaineen säästö 10 - 15 %
* Alempi melutaso
* Land Rover Ltd:n hyväksymät

LAND ROVER 4.100,RANGE ROVER 4.900,Olemme Fa irey Winches Lim ited:n valtuuttama m
teitten lisäksi Faireyltå löytyvät myös vinssit i
Toyotaan ja Jeepiin)

ER

olemmehan itse
leuvoja ja vinkkejä
tatasolla pyrimme
:lon.
lokeampia vaihtond Roverien osat.
saatavissa olevat

1,

I

MAASTO-ROVERI E'N
VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET
* Asiantunteva palvelu
* Nopeat toimitukset, myös lähettäen
(Rover Ystäville yli 300 mk:n arvoiset lähetykset
rahtivapaasti postitse, linja-autolla tai junalla)
* Edulliset harrastajahinnat

RANGERDVER
ROVER
ALUSTA

Itot sekä kattokaarisarjat

tti srj 118-111 keskiöineen
330,.kuri
750,.kuri lampunsuojuksilla
850,ippa
285,rän suoja pussi
250,llauta
325,,aiIin lisäpuskurit
190,-/kpl
suojat eteen
130,-/pari
srj 118-lI!
suojat taakse ja
II-IIA eteen
100,-/pari
, myös käytettyjä
I peilirwarsia
torin ,,' nnussarjat
t ja e oisvanteet
myös 8.90x16
ym.

iE
R

* Karjapuskurit: 3 eri mallia, 1100 -1500,-

Raidetangon pää
Ohjausiskunvaimenn in
Nivelkopan iso stefa
Pitkittäistukivarren kumihela,
etupää
Pitkittäistukivarren kumi hela,
takapää
Poikittaistuen kumihela
Ohjausvarsi (simpukan alapäähän)
Ohjausvarsi, tehostettu ohjaus
Etujousi, Heavy duty

* Kylkikumilistasarjat sekä 2 että 4-oviseen

"Range Rover"-teksteillä
myös Wood&Picketin sarja eteen ja taakse * Vinssit, myös renkaat, vanteet, Turbot,
* Lokasuojien levikesarjat:
täysi Safari-varustus, pohjapanssarit,
lasikuitu tai kumi, 750,- sarja
lisätankit ym. ym.
* Etuspoileri 950,-

ttaneet suuren
Itoilijoiden kesIsenneUu lähes

100,195,120,70,16,50
35,700,900,250,-

Taka-akselisto:

* Lampunsuojat: Plexiä eteen 450,- pari,

EET

%

Etuakselisto:

Pitkittäistukivarren kumityyny,
etupaä
Pitkittäistukivarren kumihela,
takapää
Kolmiotuen pallonivel
Kolmiotuen kumihela
Takajousi, Heavy Outy
Iskunvaimennin
(alkuper. Woodhead)
(Säädettävä, apujousi lIa varustettu
vaimennin tulossa)

125,27,50
245,56,275,290,-

Pyöränlaakerit, stefat jne.

JARRUT
Jarrupalat
Jarrulevyt
Käsijarruh ihnat
Jarrusylinterien männät,
kumit jne

150,-/akseli
430,50,-/sarja

MOOTTORIV8

LAND ROVEREITA
DIESELlT:
109 STW -74, ajettu 90000 km
täyskunnostettu vaihteisto,
huoltokirja
109 STW -74
109 STW -64
109 Pick Up -71 erikoi.nen
puulavalla, takavinssillä

MYYDÄÄNIV AIHDETAAN
88 STW -74

Nokka-akseli
Hydr,venttiilinnostaja
Keinuvipuakseli
Nokkaketju
Ketjupyörä nokka-akseliin
Tiivistesarja

950,50,385,136,125,325,-

8ENSA:
109 STW -75, erittäin hyvä, ajettu
125000 km, huoltokirja
109 STW -69 2,616 sylinterinen
moottori, harvinainen, hieno
109 STW -70

Moottorin yläpään korjauspaketti: nokkaakseli, nostajat, keinuvipuakselit, nokkaketju, ketjupyörä ja tiivistesarja (yht.
3.106,-)
PAKETTIHINTAAN 2.700,-!

LAND ROVEREITA OSTETAAN, KAIKKI KIINNOSTAVAT

HU OM! Meiltä myös V8-moottorin viritysosat: kaasuttimet, imusarjat, nokka-akselit, 2-kärkijakajat jne.

MUUTA
Nopeusmittarin vaijeri
Vilkunlasit, etu
Vilkunlasit, taka
Vilkunlasit, taka-sivu
Takapalkki
Takaluukun korjauspeltisrj
"Range Rover"-tarrat konepeltiin ja takaluukkuun (kuten
uusimmissa malleissa)
Nahkaratti keskiöineen
Vaihdelaatikko-osat, jne.

100,270,260,120,485,395,-

95,-/kpl
330,-

16 -
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HANKKISINKO MUSEOAJONEUVON?
Vielä nykyäänkin on maamme autonomistajien keskuudessa vallalla se käsitys, että auto on "valtion lypsylehmä". Kuitenkin on
ilolla tervehdittävä sitä edistystä, jota on viime vuosina tämän
käsityksen korjaamiseksi tapahtunut. Suomalainen ajoneuvokulttuuri on saanut lisäväriä museoajoneuvo-käsitteen syntymisen
myötä. Tämän artikkelin tarkoituksena on kertoa maamme museoajoneuvotominnasta. Lisänä on ajankohtaista tietoa tulli- ja verorintamalta.
Auton keksimisestä on kunut pyöreästi ottaen sata vuotta. Suomeen ensimmäinen "hevoseton vaunu" tuli
vuosisadan vaihteessa. Vasta vuonna 1959 synnytettiin Suomen Automobiili- Historiallinen Klubi- Finlands AutomobilHistoriska r.y . vaalimaan katoavaa, vanhaa ajoneuvokultuuria. Valtio on virallisesti tunnustanut tämän aatteenja sen myötä
museoajoneuvot vuodesta 1978 läh tien. Tällä hetkellä museoajorreuvorekisterissä on noin 700 moottoriajoneuvoa ja SA-HK:n jäsenmäärä
lähentelee 1300. Moottoriajoneuvohistoriallisia kerhoja lienee lähes
kolmekymmentä ja automuseoitakin noin kymmenen. Maassamme
ilmestyy parikin alan lehteä ja aiheesta on kirjoitettu kaksi tai kolme
kirjaa. Paljon on tälläkin saralla menetetty siksi, että ollaan "myöhäisherännäisiä" , mutta varsin tyydyttäväksi lienee tilanne kehittynyt.

Museoajoneuvosäädökset
Liikenneministeriö on vuonna 1977
antanut ohjeet kunnostettujen ajo•. neuvojen rekisteröimisestä. Liikenneministeriön tärkein, museoajoneuvoja koskeva päätös n:o 93 on
annettu 1.2. 1980. Siinä määritellään,
mitä tarkoitetaan museoajoneuvolla, entistämisellä, kanta-ajoneuvolla
ja entistämistodistuksella. Lisäksi
täsmennetään katsastusta , ajoneuvon laitteita ja varusteita, sekä rekisteröintiä koskevia määräyksiä. Tätä
päätöstä saa ostaa Valtion painatuskeskuksesta ja lainata yhdistyksemme kirjastosta/sihteeriltä tai P4
ja museoajoneuvoyhdysmieheltä. Museoajoneuvo määritellään seuraavasti: vähintään 25 vuotta vanha
moottoriaj oneu vo, joka on säilytetty
alkuperäistä vastaavassa kunnossa
ja asussa tai entistetty asianmukaisesti. Yhdistyksemme jäsenillä on
tiettävästi kahdeksalla museoaj0neuvo, ikänsä puolesta mahdollisia
aihioita lienee yli viisikymmentä.

Artikkelin lisänä olevat kuvat ovat
Matti Saastamoisen. Matti hankki
ensimmäisen Roverinsa keväällä 1975
(14332342) ja toisen kesällä 1976
(14331261). NE-28 on rakennettu roverimaisen huipputarkasti käyttämällä hyväksi näiden kahden auton osia,
mm. kori on koottu yhdistämällä
kummankin auton korit.

Rover purkuvaiheessa

Museoajoneuvojen
tarkastustoiminta
Museoajoneuvojen tarkastustoimintaa suorittavat: Jussi Juurikkala,
SA-HK r.y. ja Autohistoriallinen
seura r.y . Jossain päin Suomea, mm.
pääkaupunkiseudulla, järJestetään
joka kuukauden ensimmäisenä tiistai-iltana tarkastustilaisuuksia ja
toisaalla taas tarkastajat käyvät jopa
museoajoneuvoehdokkaan luona.
Luettelo SA-HK:n museoajoneuvotarkastajista löytyy yhdistyksemme kirjastosta tai museoajoneuvoyhdysmieheltämme. Jos ehdokas sitten hyväksytään tarkastuksessa, allekirjoittavat tarkastajat entistämistodistuksen, jonak jälkeen muutoksia museoajoneuvoon ei saa tehdä.
Tällä "voimapaperilla" m useoajoneuvo sitten rekisteröidään; sen
jälkeen voi ryhtyä "herkuttelemaan". Tässä vaiheessa alkaa todennäköisesti tuntua siltä, että vuosien uhraukset kantavat hedelmää.
Aivan valtaosa suomalaisista hymyillen. Herkuttelu- eli ajopäiviä ei
kalenterivuodessa saa kertyä 30
enempää. Hyväksyttyjen museoajoneuvojen tavallinen katsastus tapahtuu heinäkuussa. Liikennevakuu-

tusmaksu on 1/12 erikoisautojen tariffiluokan (EO) alueryhmä 8:n mukaisesta perusmaksusta. Lisäksi
ajoneuvon tiettyjä helpotuksia: esimerkiksi suunta viitat sallitaan, talvella ei tarvitse käyttää nastarenkaitaja mm. Kykloopin valonheittimen
käyttö sallitaan jne.

Museoajoneuvoon
hyväksyttävät poikkeukset
Hyväksyttäviä poikkeuksia, joit tarvinnee huomioida entistämistyön
edistyessä saattaa olla mm. seuraavat:

Moottori
Jos alkuperäinen on hävinnyt tai
niin pahasti rikkoutunut, ettei siitä
saa "kalua", voidaan saman vuosimalIin samanlainen moottori hyväksyä. Luonnollisesti hyväksytään ne
moottorivaihtoehdot, jotka ovat olleet tehtaalla käytössä. Esimerkiksi
kuitenkaan P4:n 80:n moottoria ei
saa ilman todella perusteellisia selvityksiä ja toimenpiteitä asentaa 75:n
rungolle.

RoverYstävät Tau lukko 1. Yleisimmät rekisterissä olevat yli 25-vuotiaat henkilöautot merkeittäin.
Merkki

kpl

1.

Volkswagen

278

2.

Ford

270

3. Mercedes-Benz 255
4.

Chevrolet

5. Jeep

80

6.

Opel

79

7.

Volvo

71

8. Morris
9.

;\~

88

Citroen

59
58

10. Land-Rover
11. Peugeot
12. Austin

49

13. Rover

48

51
50

Renkaat ja vanteet
Yleinen linja on se, että rengaskoon
pitää olla alkuperäinen. Vyörenkaat
eivät ole enne 60-lukua valmistetuissa ajoneuvoissa suositeltavia.

Varustelu
Kaikki kyseisenä aikakautena tarjolla olleet lisävarusteet sekä korvaavat
laitteet ovat hyväksyttäviä ja niiden
"aitous" on pystyttävä tarvittaessa
todistamaan kirjallisilla näy töillä
tarkastustilaisuudessa. Ei pidä käyttää nykyaikaisia letkuliittimiä, sähköliittimiä eikä räikeän värisiä muovipäälysteisiä sähköjohtoja ja vaije•. reita . Naamiointia varten lienee
usein tarpeen kääntyä asiantuntevan
kaverin tai ammattilaisen puoleen.

Esimerkiksi muovijohtojen naamiointi 'mustalla tekstiilieristysnauhalla on hyväksyttävää vaikka ei kuitenkaan rovermaisen kestävä ratkaisu. Suuntaviitat ovat vanhoihin Rovereihin sopivia. Jos kuitenkin haluat laittaa vilkut, niin käytä aikakauden mukaisia Iyhtyjäja katkaisijoita. Muista kiinnittää huomiota
myös peilien, Iyhtyjen, kahvojen,
heijastimien, katkaisijoiden ym alkuperäisyyteen. Käytä ainakin alkuperäisen kaltaisia, ei nyky kamaa.
Maalaus: Pyrkimys alkuperäisiin värityksiin. Voidaan hyväksyä myös
muita asiallisia, k.o. aikakautena
käytettyjä värit yksiä. Maalin laatu
on vapaasti valittavissa. Sellu värin
sijaan voidaan käyttää akryylimaaleja ja muista soveltuvia laatuja.
Suuri helpotus monelle Rover Ystävälle maaliongelmissa on oikean
ratkaisun löytyminen koodilIe, jolla
esimerkiksi P4:n värivaihtoehdot on
määritelty korjaamokäsikirjassa: esimerkiksi LC.I Belco, Markoon Lake ... 300 line 07439. Asiantuntevia
maalikauppoja lienee maassa useitakin ja ainakin ATOY:ta ja Pintaväriä Helsingissä voi suositella.
Korit: Liikenneministeriön kannanoton mukaan (1980) korin pitää olla
koritehtaan valmistma. Rajanveto
voi joskus olla vaikeaa. Esimerkiksi
Rolls-Royce, jossa on uusi pakettikori - kauniisti tehty ja tyyliltään
vuosimalliin sopiva, valmistettu Englannissa. Tätä eivät viranomaiset
kuitenkaan hyväksyneet museoajoneuvoksi. Ajattelivat kai, ettei RR
mitenkään sovi hyötyajoneuvoksi?
Eikä ollut esitettävänä mitään todisteita, että k.o. kori olisi ollut koritehtaan tekemä. SA-HK r.y:n käsityk-

Kahdesta aihiosta koottu kori, josta maali on poistet tu hiomalla
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sen mukaan ja autohistoriallisestikin
ajateilen ovat museoajoneuvoksi
kelpuutettavia kaikki erikoiskorilla
varustetut ajoneuvot, kuten paloautot, pakettiautot ym:t. Hyvä vertailuesimerkki on "kioskiauto", rakennettu 1927-28 Chevroletin alustalle kyseisenä aikakautena Suomessa. Lieneekö minkään koritehtaan
tekemä, mutta miten merkittävä historiallinen esimerkki myymäläauto
edeltäjästä? Pakettiautoina käytettiin paljon "poikkisahatuista" henkilöautoista tehtyjä, avolavalla varustettuja ajoneuvoja. Niitä tuli
käyttöön varsinkin kriisiaikoina,jolloin ajoneuvojen saanti oli vaikeaa.
Ne ovat merkittävä osa suomalaista
autoilun historiaa. Yleensä on todettava, että Rovereita on suhteelisen
harvoin käytettyem. tarkoituksiin,
lieneekö kenelläkään Rover Ystävällä yhtään tällaista, edes tiedossakaan? Jos tällainen löytyy olisi siitä
mielenkiintoista saada tieto yhdistyksemme P4 ja museoajoneuvoyhdysmiehelle.
Verhoilu: Jos verhoilu on säilynyt
riiin hyvänä, että sen pesemällä,
paikkaamalla ja parsimalla saa riittävän siistiksi, kannattaa harkita.alkuperäisen säilyttämistä. Kun verhoilu joudutaan uusimaan kokonaan tai osittain, syntyy vaikeuksia
materiaalin hankkimisessa. Periaatteena on tässäkin pidettävä, että
lopputulos on alkuperäisen kaltainen. Plyyshinä hyväksytään samankaltainen nykymateriaalista valmistettu plyyshi, värisävyn on oltava
mahdollisimman lähellä alkuperäis~
tä. Riittävän korkealaatuisen plyyshin maahantuojia maasta kyllä löytyy, esim Orient-Occident, Espoossa. Mattoja on saatavissa valmiiksi

Kori on saanut ensimmäisen maalikerroksen

~
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tehtyinä sarjoina Englannista ja samoin nahkan ei pitäisi olla suurikaan
ongelma. Kaikki kankaat voivat olla
periaatteessa nykymateriaalia, kunhan ne ovat alkuperäisen kaltaisia .
Nahan sijasta ei hyväksytä keinonahkaa, eikä päinvastoin . Begamoidin sijasta hyväksytään nykyaikainen muovikangas, kunhan se on kuvioitaan alkuperäisen kaltainen.
Saumaukset, punokset, napitukset yms:t verhoilutekniset yksityiskohdat tulee tehdä aluperäisen mukaisesti.

Sisustusosia tehtiin talvi-iltoina koko
perheen voimin valmiiksi asennusta
varten

Kaikkia yllälueteltuja poikkeuksia ei voida hyväksyä samaan ajoneuvoon, koska ilmiasu silloin kär•. sii. Poikkeuksia hyväksytään 2-4
kappaletta. Jos niitä on enemmän ,
silloin museoajoneuvotarkastaja kehottaa korjaamaan. Poikkeuksia
hyväksytään lähinnä harvinaisiin ja
vaikeisiin koteisiin . "Helpoille"
kohteille, 50-lukuisile ja kohta 60lukuisille käytetään tiheämpää seulaa, huomioiden tietenkin myös että
50-60-luvuilla oli vaikeita kohteita.
Nytpä edellisestä innostunut Rover Ystävä tarttuu tuumasta toimeen
ja hankkii kanta-ajoneuvon tms .
romu Roverin. Luonnollisesti maastamme löytyy paljonkin osia , mutta
epäilemättä monta kirjettä tulee kirjoitettua Englantiinkin. Kunnostus
ja entistämistyö hyvin suoritettuna
ei ole "halpaa huvia", eikä se tapahdu "yhdessä yössä". Ruostetta tulee
maistettua monenakin yönä ja alan
harrastajien keskuudessa keskustellaankin yleisesti käsitteestä "kym-

~
menen vuoden projekti". Tässäpä
hieman "öljyä laineille".

Korjattu, muutettu tai
rakennettu Rover
Erään vaihtoehdon kunnostuspulmien ratkaisemiseksi tarjoaa Liikenneministeriön päätös 1044/81
vaurioituneen auton kunnostamisestaja auton kokoamisesta osista,joka
on annettu 23. joulukuuta 1981. Tässä päätöksessä noudatetaan ns.
50% :n sääntöä, jossa sanotaan, että
maassamme jo rekisteröity kantaauto on se henkilöautoyksilö, josta
peräisin olevat osat muodostavat
kunnostetusta autosta enemmän
kuin 50%. Sitten määritellään korjattu auto, rakennettu auto ja varaosa-auto. Loput 50% auton osista
määritellään päätöksen liitteenä
olevan taulukon mukaisesti. Autosta
ei siten välttämättä ikänsäkään puolesta tule museoajoneuvoa, vaan virallisestikin KORJATTU AUTO,
KORJATTU JA MUUTETTU
AUTO, RAKENNETTU AUTO tai
RAKENNETTU JA MUUTETTU
AUTO. Näin yhteistyössä katsastusviranomaisten kanssa korjattava
tai muutettava auto muuttuu Autoverolain 2 §:n toisen momentin mukaisesti, joten autoveroa ei maahantuotavista "autonnäköisistä" käytetyistä osista tarvitse maksaa. Parhaassa tapauksessa maksetaan tullia
ja tasausveroa vajaat kymmenen
prosenttia CIF-arvosta (ostohinta +
rahti + vakuutukset), ynnä 20% liikevaihtoveroa. Virallisesti KORJATTU AUTO-merkintä poistetaan
kolmen vuoden kuluttua rekisteristä. Muut merkinnät säilyvät rekisteriotteessa. Autorekisterikeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita
kunnostettujen ja koottujen autojen
katsastamisesta ja rekisteröimisestä.

Vanha Rover Englannista
Nykyisin on kuitenkin myös Rover
Ystäville tarjolla vaihtoehto yli 25
vuotta vanhan maahantuomiseksi
vaikkapa Englannista .

Aikaisempi käytäntö
Kun Suomeen tuodaan auto ulkomailta, tullauksen yhteydessä kannetaan monenlaista maksua: tullia,
tuonnintasausveroa, liikevaihtoveroa ja autoveroa. Näistä suurin oli
autovero, joka oli noin puolitoista

kertaa auton ostohinta rahteineen.
Usein autovero on ollut yli 100000,markkaa riippumatta siitä oliko auto uusi tai käytetty. Varsin kitkeränmakusia tapapauksia on vuosien
varrella esiintynyt ja silloinen käytäntö johtikin siihen, että pettyneet
omistajat myivät korvaamatonta kalustoa Suomesta pois, kun taas meille tuotiin muutamia vanhoja ajoneuvoyksilöitä ja ruosteisia osia
kohtuuttomilta tuntuvin kokonaiskustannuksin. Normaali käytäntö
käytettyjen ajoneuvojen kohdalla oli
se , että vero nousi 90% eli melkein
samaan kuin vastaavan uuden ajoneuvon vero. Tämä on ollut varsin
kohtuutonta, mikäli maahan on tuotu joku vanha, ulkomailta halvalla
ostettu romu.

Uusien ohjeiden tulkinta
Edellämainittuun käytäntöön on
tullut muutos vuoden 1983 alkupuolella, sillä tullikamareissa on otettu
käyttöön Tullihallituksen sovellutusohje 25 vuotta vanhojen tai sitä
vielä vanhempien ajoneuvojen verotuskäytännöstä. Tämä ohje on syntynyt selvempien sääntöjen puutteesta. Harrastajat ovat "vaivan ne et
ja työllistäneet" Tullihallitusta vaikeilla kysymyksillään: Mikä on Locomobilea tai Lanchesteria vastaava
nykyauto, joiden autoverosta pitäisi
laskea kyseisen vanhuksen autovero? (Kyseisiä automerkkejähän ei ole
valmistettu lähimmän 20 vuoden aikana.) Aikaisemmin on käytäntönä
ollut, että vuonna 1940 ja sitä ennen
valmistettujen ajoneuvojen veron
laskemisen perustaksi on otettu
hankintahinta. Tämä on ollut vain
käytäntö . Laissa ei ole mitään mainintaa tästä vuodesta.
Uuden sovellutuksen syntyyn on
tiettävästi eniten vaikuttanut se, että
on ollut useinkin miltein mahdotonta löytää vastaa\(aa uutta ajoneuvoa
verotuksen lähtökohdaksi. Tänä
vuonna voi siis tuoda vuonna 31.12.
1959 tai sitä ennen valmistetun auton
tai moottoripyörän aikaisempaan
verrattuna kohtuullisin kustannuksin, koska auto ja moottoripyöräveron laskemisen perustana käytetään
hankinathintaa eikä vastaavan uuden ajoneuvon veroa. On syytä
huomauttaa, että toistaiseksi on
olemassa ainoastaan tulliviranomaisten käyttöä varten olevat ohjeet ,
vaikka saamamme tiedon mukaan
lisäys tästä asiasta onkin tulossa au-
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Nyrkkisääritönä voidaan pitää sitä, että maksut on noin 1,9 kertaa
CIF-hinta. Tullilta voi ja kannattaa
tiedustella yksityiskohdista myös
puhelimitse.

Auto maahan ilman tullia ja
veroja

Kuvassa on runko korjattuna, hiekkapuhallettuna ja maalattuna
toverolakiin. Ohjeissa puhutaan sellaisista kovin vanhoista ajoneuvoista
(museoajoneuvoista),joiden kohdalla olisi kohtuuttoman vaikeata määritellä vastaavaa uutta ajoneuvoa veron laskemiseksi.
Kokemukset näiden uusien ohjeiden tulkinnasta ovat vielä vähäisiä
mutta muutamia äskettäin Englan~
nistakin tuotuja 50-luvun alun urheilullisempia "kiitokaluja" on tiettävästi tuotu maamme harrastajille.
Mannereurooppalaisia ja amerikkalaisia autoyksilöitä on myös äskettäin havainnoitu mm. Eteläsatamassa Helsingissä.
Vaikka ohjeissa mainitaan museoajoneuvot, ei ole olemassa mitään
pakkoa suorittaa museoajoneuvotarkastusta. Laitteen ei tarvitse
myöskään olla aivan alkuperäisessä
kunnossa, eikä myöskään entisöity.
On tärkeää, että oleellisimmat osat
ovat oikeata vuosikertaa, mutta
esimerkiksi uudempi moottori tai
' -erikosvanteet eivät ilmeisesti vaikuta
asiaan. Kovin pitkälle rakennettu
ajoneuvo käsitellään erikseen tulli viranomaisten harkinnan mukaan.
Sen jälkeen, kun ajoneuvo on saatu
rekisteriin, ei ole mitään estettä sen
käyttämiselle, kuten museoajoneuvoksi katsastettujen kohdalla on, jollei sitä sellaiseksi muuta. Tullausta
varten pitää voida osoittaa valmistusvuosi, ostohinta ja rahtikustannukset oikeiksi. Tulli saattaa myös
pyytää vuosimallista tai esitetystä
kauppahinnasta asiantuntijalausunnon, Selvien kauppalaskujen ja rahtikuittien lisäksi tullaukseen tarvitaan myös Suomen Pankin valuuttavientilupa ostohintaa varten sekä
mahdollista ulkomailla maksettua
rahtia varten. SP:n luvat saat pankiltasi. Autoja tai varaosia ei saa ostaa
esimerkiksi matkavaluutalla,jota on
myönnetty matkakuluja varten.

ESIMERKKI
Yli 25 vuotta vanha Rover, joka on
ostettu Englannistaja tuotu ajamalla
Suomeen
(punnissa)
5.000 mk
ostohinta
500 mk
lautta- ja bensa
CIF-hinta

5.500 mk

tulli (6,6%)
tsv (2,6%)
autovero
Ivv (19,05%)

363
143
5.443
2.181
yhteensä

mk
mk
mk
mk

13.630 mk

Lähes kaikki pultit, mutteritja prikat
sähkösinkittiin

Muutoksia t].llli- ja ajoneuvoveroasioissa on siis runsaasti. Ajoneuvon
voi edelleen saada tuoduksi maahan
ilman maksuja muutamassa tapauksessa. Josjoku on asunut yli vuoden
ulkomailla, saa tuoda mukanaan ns.
muuttoauton. Vaatimuksena on, että auto on ollut siellä omistuksessa
tai omistukseen johtavassa hallinnassa Ua käytössä) vähintään vuoden ja että siellä työskennellen on
ansainnut rahat autoon sekä normaaliin elämiseen. Myös kotirouva
saa tuoda auton, mikäli miehen ansioiden voidaan osoittaa riittäneen
moiseen. Suomesta maksettava
palkka, päiväraha tai tutkimusta
varten myönnetty stipendi hyväksytään ulkomailla tapahtuviksi, auton
ostoon oikeuttaviksi ansioiksi. Vauvat ja koirat eivät saa tuoda autoa
tullitta.
Auton voi myös saada perintönä
tai testamentin kautta. Silloin siitä ei
mene mitään maksuja maahantuonnin yhteydessä. Auton pitää olla ollut rekisteröitynä vainajan nimiin.
Ennakkoperintä rinnastetaan lahjaan ja silloin jää maksettaviksi
kaikki tullit ja verot. Jotta tullauksesta selviäisi ilman tuntuvaa "lompakon kevennystä", mukana on oltava, kuolintodistus, sukuselvitys,
pesäselvitys, perunkirja ja jakokirja.
Jos joku harkitsee vanhan Roverin

Kone lähes valmiina vaihdelaatikon kanssa
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Safiiri ja Teräs
Töllötin on syöttänyt viime aikoina
sarjan, jota Romuluskin on tuijottanut kylmät väreet selkäpiissä. Aika
tekee sitä ja tätä; ja voi sentään,
kuinka jännää . Meitä ihmisiä kiehtovat usein henkimaailman asiat.
Koska emme ihan tiedä, mistä on
kysymys ja mitä jonkun ilmiön takana on , niin mielikuvitus pääsee
liikkeelle ja mitä ihanampia sensaatioita syntyy.

Kuva ei enempiä selittelyjä kaivanne ...
Mainittakoon, että Rover on nyt museoajoneuvokatsastettuja voittanut mm. II
palkinnon SA-HK 1983 entisöinnin /aatukilpailussa.

tuomista Suomeen edellä mainittuja
mahdollisuuksia apuna käyttäen , on
syytä kysyä neuvoa tullista ennen
maahantuontia.
Kuten ohessa esittämistämme
vaihtoehdoista selviää, nyt on myös
Rover Ystävillä mahdollisuus "virallisestikin" harrastaa kunnianarvoisia Rover vanhuksia ehkä entistä
helpommin. Tämä edellyttää luonnollisesti , että varat ja muut olosuhteet antavat siihen mahdollisuuden .
Mikään ei ole ilmaista ja rajallisia
ratkaisuja tehdään.. . mutta toivomme kuitenkin , että olemme kyenneet antamaan tämän artikkelin
lukijoille käsityksen siitä , mikä on
museoajoneuvo ja minkälaatuisiin
uhrauksiin täytyy olla valmis, jos
haaveensa aikoo toteuttaa. Ainahan
sitä voi ... ja pitääkin haaveilla! Valtiovallan suhtautuminen museoajo-

neuvoihin on selvästi myönteinen ja
toivoa sopii , että myös Rover Ystävistä löytyy paljon tämänkin esineellisen tapakulttuurin muodolle myönteistä henkeä. Kuitenkin on muistettava , että "vapaus velvoittaa". Autovero tms. -keinottelijat älkää vaivautuko , sillä ainakin me Rover Ystävät haluamme toimia hyvässä
hengessä!
PeRiKato
Lähteitä

Hyrysysy 11 1983
V8-MAGAZINE 3/83 , 7/82ja 5/80
Mobilisti 1984ja 3/83
Liikenneministeriön päätökset
n:rot 93/80, 1044/81 ja 150/83
Tullihallituksen sovellutusohje yli 25
vuotta vanhojen ajoneuvojen verotuskäytännöstä

Henkimaailman asioihin kuuluvat
myös eräät erittäin hienot roverismit, kuten esimerkiksi tuulilasipyyhkijöiden jQksokytkin P-6-malleissa. On varmasti tarvittu Safiirin
ja Teräksen aistit , jotta on voitu
konstruoida niin heino sähköispneumaattis-mekaaninen laite kuin
tämä iki-ihastuttava jaksokytkin.
Sakemannit pruukavat sanoa "miksi
tehdä yksinkertaiseksi, kun voi tehdä monimutkaiseksi". Tuntuu siltä ,
että insinööri , joka tämän laitteen
kehitti on varmasti ollut saksalaista
syntyperää. Toinen ihmeteltävä juttu on engelsmannien ihastus vipuihin. Ari taisi kerran sanoa: "J os siinä
on vipu, niin silloin se on englantilainen". Tutkikaa, ihmetelkää ja
ihailkaa niitä vipuja, joita P-6:sta
löytyy.
Henkimaailman asioihin kuuluvat
myös eräät erittäin hienot roverismit, kuten esimerkiksi tuulilasipyyhkijöiden jaksokytkin P-6-malleissa. On varmasti tarvittu Safiirin
ja Teräksen aistit, jotta on voitu
konstruoida niin heino sähköis-pneumaattis-mekaaninen laite kuin
tämä iki-ihastuttava jaksokytkin.
Sakemannit pruukavat sanoa "miksi
tehdä yksinkertaiseksi, kun voi tehdä monimutkaiseksi". Tuntuu siltä,
että insinööri, joka tämän laitteen
kehitti on varmasti ollut saksalaista
syntyperää. Toinen ihmeteltävä juttu on engelsmannien ihastus vipuihin. Ari taisi kerran sanoa: "Jos siinä
on vipu, niin silloin se on englantilainen". Tutkikaa, ihmetelkää ja
ihailkaa niitä vipuja, joita P-6:sta
löytyy.
Talvipakkasilla olin jo ihan varma , että yliluonnolliset voimat olivat
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liikkeellä. Ajelin hissunkissun pitkin
tietä , ja yhtäkkiä aloin ihmetellä,
miksi näkö kenttään ilmestyy viiru.
Yritin pyyhkäistä sen pois, mutta
halkeamahan se tietysti oli. Safiiri ja
Teräs olivat varmasti taas olleet paikalla , koska kiven iskua ei näkynyt.
Romuluksen parempi puolisko
uskoo myös vakaasti henkimaailman asioihin. Hän on aina ihmetellyt, miksi laivat, jotka ovat raudasta,
voivat pysyä pinnalla! Itse olen ed ellisesä elämässä ollut laivanrakennuksen kanssa tekemisissä ja minulle
on selitetty, että ne ovat laivaterästä,
sen takia ne pysyvät pinnalla. Ja selitys on mennyt perille, kun kerran
omilla silmillä näkee. Toinen maaginen juttu on minusta suihkukoneet. Tietysti ymmärrän hyvin, että
propellikone pääsee eteenpäin: Sehän leikkaa potkurin joka kierroksella siivun ilmaa ja siitähän kaikki
on kiinni. Mutta ne suihkarit. Trötöjä persuksissa tai siivissä, kamala
melu ja sitten mennään vaan. Vaikka
minäkin olen yrittänyt pitää kamalaa melua , niin en ole päässyt minnekään. Parempi puolisko kylläkin
väittää, että se johtuu hernerokasta.
Kevättä on ilmassaja talvi on taittunut. Kesätossut on tulossa P-6:een
taas alle ja meno senkun tasaantuu,
nimittäin, minulla on ollut vaikeuksia talvitossujen kanssa. Ne iki-ihanat kotimaiset ovat jostain syystä olleet taipuvaisia pattitautiin, eli patteja on tullut renkaan kylkeen,ja sitten
vaan pois ja roskikseen . Oliskohan
Safiirilla ja Teräksellä ollut osuutta
siihenkin. Toivon hartaasti, että
•. vaikka aika jyllää eteenpäin, niinjättäisitte Romuluksen rauhaan ainakin kesän ajaksi. Te olette huomattavasti uskottavampia silloin, kun
on pimeätä ja myrsky ulvoo seinän
takana. Hyvää Rover-kesää toivottaa Romulus kaikille lukijoille ja tietysti Safiirille ja Teräkselle ....
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Kytösuonlie 50
H:ki (Ruskeasuo)
puh. 419990

SlJORITAMME

Huollot,
korjaukset ja
peltityöt.

~-,

~
P.S . myös muut au tomerkit

KAAPELIKELLARI Tmi,
akut erikoishintaan,
Östersundom
90-877 7732
OFF ROAD CENTER OY
Alennukset tuotekohtaisia. Yli 300
markan arvoiset lähetykset rahtivapaasti postitse, linja-autolla tai junalla .
KARAASIKY
vakiohintaisista alkuperäisosista
- 15% , käytetyistä osista, tarjous- ja
tarviketavarasta sekä öljystä tapauksesta riippuen .
Alennussopimus SISU-AUTON
kanssa
Jäsenetumme paranivat jälleen tänä
keväänä Roverien maahantuojan Oy
Sisu-Auto Ab:n varaosa-osaston
kanssa tehdyn sopimuksen myötä.
Sisu-Auto haluaa osoittaa positiivisen asenteensa kerhoamme kohtaan,

Rover
Jaguar
Range~Rover

l.and-Rover
Morris

joka nyt konkretisoidaan 15 % alennuksella Roverin osista Rover Ystävät ry:n jäsenille. Alennusetu annetaan vain kerhon jäsenille ja SisuAutolle toimitetaan jäsenluettelot
asian kontrolloimiseksi. Jäsenkorttiasian valmistuttua voidaan tunnustus tehdä sillä. Jäsenmaksukutii kelpaa myöskin, ja pianhan vakioasiakas tulee tutuksi. Tehty sopimus
koskee siis vain Sisu-Auton omia
pisteitä, ei piirimyyjiä, joskin heille
lähettää Sisu suosituksen asian mukaan tulemiseksi. Asian kummi, varaosapäällikkö Pekka Simonen korosti myös, ettei sopimus ole ikuinen,
vaan asian luistaminen tarkastellaan
vuosittain ja korjataan tarpeen mukaan.
Kaikkiaan on tämä kädenojeenus
poikkeuksellista automaahantuojien
keskuudessa ja uskon jäsentemme
erottavan sitä muutoinkin kuin taloudellisessa mielessä.
KL

pintauälioy

ROMULUS

ALENNUKSIA YSTÄVILLE
Rover Ystäville myöntävät alennuksia seuraavat liikkeet:
PINTAVÄRI OY
ale 20-38%,
Helsinki
Lahti
Tampere

.'

90-715 125
918-510 112
931-29112

ALEKSANTERINKATU 37 33100 TAMPERE 10 PUH. 931-29 112
ALEKSIS KIVENKATU 32 00510 HELSINKI 51 PUH. 90-715 125
KARJALANKATU 21
15140 LAHTI 14
PUH. 918-510112

Permanal-Permacron automaalit
VHT -autokemikaalit
Metalflake ja Candy-värit
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ROVER HISTORIAA: KAASUTURBIINIMOOTTORIN ALKU
Toinen toiminto, johon Rover varjotehdasprojektien lisäksi sota-aikana
osallistui, oli kaasuturbiinimoottorin kehittäminen. Sodan alkuvaiheissa ei kyseistä moottoria pidetty
tärkeänä asiana, mutta hieman yllättäen , marraskuussa 1940, Ison-Britannian hallitus käänsi kelkkansa.
Todettiin, että Whittlen koneen kehittämi nen ja testaaminen oli suuri
kansallinen tehtävä,
Oli olemassa pieni yhtiö, Power
Jets , jolla oli suuri keksintö: kaasuturbiinimoottori, Yhtiön johtajana
toimi Frank Whittle, Hän oli myös
firman pääasiallinen omistaja . Power Jetsillä ei ollut kuitenkaan mahdollisuuksia moottorin edelleen kehittämiseen. Kuitenkin yhä useammat ymmärsivät, että kyseinen
moottori olisi mitä mainioin voimanlähde lentokoneisiin.
Tieto kaasuturbiinimoottorin merkitykses tä tuli myös maan hallituksen tietoon, Päätettiin satsata asiaan.
Se, miksi juuri Rover tuli osalliseksi
projektiin, on hieman hämärän peitossa. Olihan maassa paljon suurem piakin lentokonemoottoreiden
valmistajia kuin Rover , esimerkiksi
Bristol , Amstrong-Siddeley, Alvis,
puhumattakaan Rolls-Roycesta . Ilmeisesti kuitenkin Power Jetsin
osakkaalla J.C.B. Tinlingillä oli paljon osuutta asiaan , sillä hän oli Maurice Wilksin hyvä tuttava.
Ensinmäinen Roverilla kehitetty
kaasuturbiinimoottori oli aika lailla
suora kopio Whittlen W2:sta. Yhteistyö Lucasin kanssa oli läheistä ,
mutta siitä huolimatta sytytys- ja
polttoaineen syöttöjärjestelmien Iiittämisessä turbiineihin oli vaikeuksia. Itse asiassa siinä epäonnistuttiin
aluksi pahasti. Lisäksi väärinkäsitykset ja huono ilmapiiri Power Jetsin ja Roverin välillä loivat tilanteen,
jossa ei enää voitu puhua yhteistyöstä keksijän ja kehittäjän välillä.
W2 osoittautui olevan vakavasti
alitehoinen. Roveria pyydettiinkin
kehittämään Whittlen koneesta uutta versioita, W2B:tä. Se merkitsi sitä,
että jouduttiin tekemään melkoisia
muutoksia itse perusratkaisuihinkin.
Mm . turbiinilapojen muotoa ja mitoitusta muutettiin paljon.
Ensimmäinen W2B kävi Lancashiren tehtaalla lokakuussa 1941.
Whittle oli suutuksissaan tehdyistä
muutoksista. Hänestä hänen keksin-

töään ei oltu kehitetty, vaan sitä oltiin muutettu. Mikä sinänsä piti
paikkaansakin!
Seuraava vaihe oli se, että Rover
alkoi hallituksen pyynnöstä kehittää
jälleen uutta versioita , B26. Roverin
suunnittelijat tekivät johtopäätöksen, että Whittlen mallit W 1 ja W2
olivat aerodynaamisesti riittämättömät koneen vasta virta periaatteen
vuoksi. Roverin B26 toimi suoralla
lä pivirtausperiaatteella.
Edelleen sopimuksessa edellytettiin yhteistyötä Power Jetsin kanssa ,
mutta nyt kävi niin , ettei Whittleä
enää edes informoitu tehdyistä muutoksista.
B26 prototyyppi kävi ensimmäistä
kertaa marraskuussa 1942. Kone
osoittau tui olevan luotettava.
Tultiin vaiheeseen, jolloin maan
hallitus päätti kaasuturbiinimoottoreiden sarja tuotannosta , Nyt RollsRoyce puuttui peliin. Se ilmoitti olevansa kiinnostunut myös kaasuturbiinimoottorista. Tähän asti Rolls
oli paneutunut ainoastaan mäntämoottoreiden tuotantoon. Hallituksen, Roverin ja Rolls-Roycen välillä
päästiinkin helpolla sopimukseen:

Roll-Royce alk oi tuottaa ja kehittää
kyseistä moottoria. Vastavuoroisesti
Rover sai Rollsilta sopimukset ja
tehtaat valmistaa suuritehoisi a mäntämoottoreita, joita käytettiin pääasiassa tankeissa ja muissa raskaissa
sota-aj oneu voissa.
Ilmailuihmisten on hyvä tietää , että maailman ensimmäinen "tuotantosuihkukone" - Rolls-Royce Welland - perustuu autoyhtiön - Rover - suunnitelmaanja kehittämään
kaasuturbiinimoottoriin.
Roverin työ kyseisten moottoreiden kanssa ei kuitenkaan loppunut
tähän. Päin vastoin .. .
Lähde:
Graham Robson: The Rover Story
Kaj

Rover-kaasuturbiinimoottori
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Tarjous on voimassa toukokuun loppuun saakka, väri Primula yellow, normaalihinta 44.900,metalliväri 46.000,Austin Metro on suorituskykyinen ja taloudellinen perheauto. e1,31e 60 hv (44 kW) e 0-100 km/h 15,6 s.
e152 km/h e kulutus ECE-normi 5,4 1/100 km, 90 km/h e

KOEAJA SUORITUSKYKYINEN, ISO

AUSTIN~

MIIIO

Range Rover on entistäkin käytännöllisempi, ja
yhtaikaa sekä edustava että maastokelpoinen. Kulkua vauhdittaa uusi Economy V-8-moottori teholtaan 92,6 kW (125 hv). Kulutus on jopa 1520 prosenttia aikaisempaa pienempi, ECE-normin
mukaan 90 kmlh tasaisella nopeudella vain 13,09
1/100 km. Ja vieläkin pienempikulutuksista Rangea
saa: VM turbo-dieselillä varustettu herrasmiehen
säästövaihtoehto. Tule tutustumaan Range Roverin
muihinkin etuihin.

'Rover
..

VANDEN PLAS
Uusien lisäksi myös käytetyt autot
meiltä

Rover Van den Plas ensi silmäyksellä
- huolellisesti viimeistelty, tyylikkyydessään jäljittelemätön. Ja
ensi ajamalla
- tarkka tuntuma tiehen, kevyt ohjaus ja ketteryyttä.
Matkustajilla on hyvät oltavat. On mukavuutta ja tilaa - myös
matka- ja pikkutavaroille. Miellyttävän hiljaista kaikilla nopeuksilla
ja hienostunut sisustus.
Ajajalla on tieto siitä, että ominaisuudet riittävät kaikissa tilanteissa. Rover Vanden Plas on ajajan auto, ja sopivasti erilainen, sillä Rover tuntee vaativien asiakaspiirien toivomukset.

Rover
Range
Range
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover
Rover

3500 SD-1 Automatic
Rover e D V8
Rover 3 D V8
2000/2200 TC
2000 Te
2000 Automatic
3 L Mk 1
3,5 L P5B
100

Karaasi_
KIMMO LINNAVUORI

JUVAN TEOLLISUUSKATU 10 - 02920 ESPOO 92 - PUH 90-845617

..

-79
-79
-71
-73
-69
-68
-60
-69
-61
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MEILTA JA MUUALTA
ENGLANNIN UUTISIA
"TRIUMPH OUT,
ROVER IN"
Vasemmalla ensimmäinen Roverien
nimeä kantava Honda - austraalialainen Quintet. Alla olevako on seuraava askel - Rover 1300?

Helmikuun toisessa numerossa ennustelee MOTOR-lehti Austin-Rover-tehtaan tulevaisuuden kuvia.
Motorin mukaan on Triumph putoamassa kokonaan automerkkien kartalta , mikä sinänsä on vahinko, onhan Triumph vuosikymmenten ajan
kuulunut englantilaisvaunujen maineikkaaseen "katraaseen". Viimeaikoina tosin Triumphin nimi on ainoastaan koristanut englantilaistuneen Honda version, Acclaimin keulaa eikä todellista omaan suunnitteluun pohjau tuvaa mallia ole ollut
markkinoilla sitten TR7-urheiluautomalIin.
"Toisen tappio on toisen voitto"
eli kun Triumph katoaa, as tuu Rover

tilalle: Motorin mukaan on AustinRover aloittamassa kesä-heinäkuussa uuden pikku-Roverin valmistuksen. Uusi malli olisi englantilaistunut , hiljattain Tokion autonäyttelyssä esitelty Honda Ballade (liekö tuo
nyt sitten se malli, joka Suomeen tulee Civicinä). Uusi pikku-Roveri ei
suinkaan olisi ensimmäinen Roverin
nimeä kantava Honda, alettiinhan
viime vuonna Rover Quintetin valmistus Austraaliassa. Aussien Roverihan on sama vaunu kuin viisiovinen vastaavaa mallimerkintää kantava Honda.
Longbridgen tehtailla valmistettavan Pikku-Roverin moottorivaihtoehdoksi Hondan 1,3 litraisen rin-

nalle on arvioitu R-sarjan 1,6 litraista voimanlähdettä, samaa moottoria, joka tulee markk inoille uudes sa
Austin Montegossa. Rover 1600:n
vaihteisto lienee Vokswagenin viisinopeuksinen "aski".
Projekti XX, Roverin SD l :n korvaavaa mallia kehitellään käsikädessä Hondan kanssa. Auton, jonka
suunnittelu on jaettu yhtäsuurin
osuuksin Austin Roverin ja Hondan
kesken, on määrä tulla markkinoille
1986. Toivoa saattaa, että auto olisi
tunnistettavissa Roveriksi muutoinkin kuin pelkästään nimikyltistä.
JL

~--------------------~--------------------------------------------~ ~
il".

INTIAN RO VER
Maaliskuun PRACTICAL CLASSICS-lehti tietää kertoa , että Austin
Rover toimittaa Intiaan Standard
Motorsille Rovereita CKD-sarjoina
(completely knocked down) elikä
osina , joista intialaiset kokoavat itse
omat Roverinsa. Tämähän nyt ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä,
mutta kummastusta herättää väite,
että Projekti XX:n tullessa markkinoille 1986, siirretään SD l:n valmistukseen tarvittavat prässit ja koneet
Intiaan. Intiassa valmistettavia automalleja uusitaan tuiki harvoin, onhan 50-luvun Morris Oxford vieläkin
valmistuksessa, joten on mahdollista, että Rover SD1-mallia voi saada
vielä ensi vuosi tuhannellakin, tosin
"made in India".
JL

••
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ELAMANOHJEITA JA
MUUTAMIA HOITO-OHJEITA
Näin terveydenhoitoalan lakon aikana lienee paikallaan antaa muutamia yleisiä ohjeita elämiseksi ja
mikäli tauti pääsee iskemään , muutamia ensihoito-ohjeita. Ohjeet on
kerätty parista vanhasta kirjasesta:
Konsti elää kauwwan eli Tarpeellisia
ja hyödyllisiä neuvoja ja Ojjennusnuoria terwyden warjelemisexi ja
saada elää isohon ikähän (Waasa
1786) sekä Suomalaisen kirjallisuuden Seuran julkaisusta "Parantajat".
Joka tahtoo hyvin terveenä pysyä
ja kauan eleä pitkä ijälliseksi, se eläkööm kohtuullisessa juomassa, ruoassa, rakkauden harjoituksessa, kylvyssä eli saunassa kaymisessä, suo-

nen Iyönnissä , nukkumisessa, työssä, murheessa ja muissa asian-haaroissa. Vatsa on ihmisessä kuin pata ,
ja maksa niinkuin tuli sen alla, kun
se kiehuu ; sentähden pitää vatsa pidettämän lämpimänä, kävelemisen,
eli kätten työn eli ruumiin vaivaamisen kautta, vähän ennen ruualle menoa; että vatsa edeltä ylös lämpiää ,
ennen kuin ruokaa uudestaan nautitaan: Ruuan jälkeen ei pidä rutosti
työhön ruvettaman.
Kesällä syödään vähemmän, talvella enemmän; mutta ruuan väliin
juodaan vähän ja usein.
Harjaa eli kampaa usein pääsi, että aivon liiat höyryt ulos pääsevät.

C>

RoverYstävät Juopumus väkevistä juomista tekee ihmisen laiskaksi ja uneliaaksi ,
vahingoittaa vattanja matkaan saattaa aivoIle ja koko ruumiille paljon
pahaa.
Hapan olut, eli se kuin on prykätty
nahistuneistaja happamista maltaista, on sangen vahingollinen, samoin
se juoma, joka ei ole hyvin keitetty,
josta tulee pareita ja vatsan väänteitä. Aivan tuoreesta ja samiasta juomasta tulee kivi-tauti. Wesija maito,
kirnupiimä erittäinkin on luonnollisin ja terfeellisin juoma.
Uni eli nukkuminen on sangen
hyvä, kun se on kohtuullinen; sillä se
vaikuttaa terävän ymmärryksen,
hyvän muiston, ja keviän työn; vahvistaa ne luonnolliset voimat, saattaa ruumlln lihavaksi ja luonnon
lämpimäksi.
Mutta liikanainen nukkuminen ei
ole hyvä; sillä siitä kuivettuu ruumis,
ja lisää kinojaja sitkeitä märkyyksiä ,
keripukkia.
Älä pidä wettäs, tuulta ja muuta
luonolista tarvettas , vaan toimita ne
luonnon vaatimuksen perästä. Kivitaudit, pureet ja muut wiat tulevat ,
jos ei luontoa totella sen vaatiessa.
Kolme kappaletta, jos niistä vaarin
otetaan, pitävät terveenä: I :xi, pitää
jalkansa aina kuivana ja lämpimänä.
2:xi, että watta on auki luonnolliseen
persaukseen. 3:xi, että pää pidetään
kylmempänä kuin jalat. · Jalkain
märkyydestä ja huolimattomuudesta kuolee enin 05a ihmisiä.
Iloinen mieli ja tyytyväisyys lisää
ikää .
Merkit , joista tietää, jos joku elää
wanhaksi: Leviät rinnat, mutt ei ylös
kohonneet, hoikka watta; lihasuoni•. set reidet ja sääret karheilla karvoilla;
iso pää; tiivis ja luja iho ja nahka;
enemmän lihaa kuin lihavuutta; keviäja tasainen hengenveto , ettei rinta
nouse ylös; waltasuoni ei lyö lujemmin eli nopeemminjuostua eli kiivettyä ylös mäkeä; tasainen uni ettei
kaikista napsahduksista herää; että
pian nukkuu; syö wahwat atriat,ja ei
usein käy tarpeillaan; kowa tarwes ,
mutta oikialla ajalla; iloinen ja leikkinen, joka ei pane kaikkia mielelleen; ei murehdi turhia; on hilpeä ja
liikkuva .
Mutta ne jotka ovat kovin wirkut,
käyvät nopeasti ja tekevät ylen hilpeästi, eivät elä niin kauan kuin ne ,
jotka ovat werkkaiset.
Ne joilla on hyvä terveys ja eivät
liiku paljon tulevat viimein lihaviksi .
Ruoka sulaa pikemmin yhen iloisen,
kuin murheellisen tykönä, sen tähden syödessä pitää olla siivoja
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ROVERYSTÄVÄ~VAKUUTUS
Rover Ystävät solmi toukokuussa
1983 Yrittäjäinvakuutus-Fennian kanssa autovakuutussopimuksen, joka
tarjoaa jäsenistölle kaksi huomattavaa etua.
Ensinnäkin vakuutuskohteitten
eli autojen arvo sovitaan etukäteen
vakuutusta tehtäessä. Tällä pyritään
parantamaan vakuutusturvaa suurehkon vahingon tai täystuhon sattuessa. Kun arvo on sovittu etukäteen ei korvaus tilanteessa olla sattumanvaraisen "Ionkalta" -arvioitten armoilla. Erityisesti palo- tai
varkaus ta pa uksissa etukäteisarvonmäärityksestä on suunnaton apu.
Toiseksi vanhempien autojen vakuutusmaksut tasoitettiin niiden arvoa vastaaviksi. Ärtymystähän on
aina herättänyt se, että auton arvon
putoaminen eI vaikuta vakuutusmaksuihin, korvauksiin kylläkin.
Rover Ystävät-Vakuutuksessa Roverit on jaettu kolmeen mallikohtaiseen ryhmään ja nämä arvoluokkiin,
joitten mukaan maksut määräytyvät. Sopimuksen ulkopuolella ovat
viittä vuotta nuoremmat Roverit ja
SD-mallisto. Näiden kohdalla normaali autovakuutus antaa kohtuullisen vakuutussuojan.
Vakuutusmaksut määräytyvät seuraavien arvoluokkien mukaan :
Land Rover
alle 15.000 mk
15.000 - 25.000 mk
25.000 - 35.000 mk
Range Rover
alle 20.000 mk
20.000 - 30.000 mk
30.000 - 40.000 mk
40.000 - 50.000 mk
P3, P4, PS, P6
alle 15.000 mk
15.000 - 25.000 mk
25.000 - 40.000 mk
40.000 - 50.000 mk

puheita.
Mikäli kuitenkin tauti pääsee yllättämään, niin silmätautiin voidaan
suositella lämmintä, vasta tissistä
lypsettyä lehmän maitoa silmään niin
monta kertaa , kuin vain voipi.
Luiden kolotukseen. Ennen jyrinpäivää pannaan kusiaispesään viinapullo; siitä sitten otetaan suuhun tipoittain ja myös voidellaan.
Mikäli ylläolevat ohjeet eivät auta
suositellaan pikaista kääntymystä
lääkärin puoleen.
Terveisin jäsen n:o 13.

Rover Ystävät-Vakuutus myönnetään vain kerhon jäsenille. Ajoneuvon arvon määrittämiseksi kerhon puolesta Juha Liukkonen tai
Kimmo Linnavuori suorittavat omistajan kanssa tarkastuksen,jossa täytetään vakuutushakemus ja arviointilomake. Arvon määrittämisen perusteina käytetään mm. seuraavia
kohtia: auton ikä, käyttökunto, siisteys, mallien väliset hintaerot, entisöinti, säilyminen (alkuperäisyys
tms.), lisävarustus. Perusteita painotetaan eri malleissa eri tavoin.
Vakuutus käsittää joko
a) normaalin kaikenvaravakuutuksen (eli kasko-, täysvakuutuksen), joka sisältää vaunuvahinko-, kolari-, hirvivahinko-, palo-,
varkaus- ja oikeusturvavakuutukset ei kuitenkaan autopalveluvakuutusta.
b) hirvivahinko-, palo-, varkaus- ja
oikeusturva vakuutukset niinikään
ilman autopalveluvakuutusta.
Omavastuuluokkia on kaksi:
omavastuu 2500 mk ilman bonusetua tai 500 mk bonusetuisuuksin.
Uutta vakuutusmaksutaulukkoa
ei tällä kertaa lähetetä vaan maksut
selviävät ottamalla yhteys emo vakuutusasiamiehiin.
Jos autosi vakuutssuoja on vielä
epätäydellinen, on aika ottaa yhteys
Juhaan tai Kimmoon ja selvittää,
mitä Rover Ystävät-Vakuutus sinulle tarjoaisi. Vakuutusta arvioitaessa
on syytä painottaa auton arvon ennalta määräämisen merkitystä, samoinkuin myös harrastelijaystävällistä vakuutsten hinnoittelua, jota
alentaa vielä vakuutusyhtiön perheturvajärjestelmän alennusetu. Tässä
sinulle jäsenetu, joka saattaa olla sinulle korvaamaton.

ULKOLAISET
PERHEVIERAILUT
Englantilaisen P-4 Drivers Guild'in
lehdessä taannoin kerrottiin monen
sikäläisen jäsenen olevan kiinnostunut mannermaalla asuvien roveristien tapaamisesta siten, että he ottaisivat Englannissa pistäytyviä harrastajia joksikin aikaa perheisiinsä.
Vastavuoroisesti toivoivat he joskus
saavansa kyläillä samalla periaatteella ollessaan itse ulkomailla. Mikäli matkailevien jäsentemme keskuudessa on kiinnostusta asiaan, yhteys hallitukseen ja koetamme penkoa osoitteet esille.

ALKUPERÄISOSA ON AINA ALKUPERÄISOSA
Alkuperäiset Rover osat pitävät ROVERI51 ROVERINA. Ne sopivat varmasti ja takaavat käyttövarmuuden. Alkuperäiset
kulutusosat myydään UNIPART nimikkeellä. Unipart on merkkitavara jonka laatuun voit luottaa.

UNIPART
'---_ _ _--' PARAS OSA AUTOSSASI

UNIPART -sarjasta saat:
jarrupalat, ja -kengät, kytkinasetelmat, kytkinlevyt ja
painelaakerit, pyöränlaakerit ja tiivisteet, iskunvaimentimet, virranjakajankannet, kondensaattorit, pyörijät ja katkojankärjet, sytytystulpat ja -puolat, polttimot,
pyyhkijänsulat, öljyn- ja ilmansuodattimet, jäähdyttimen korkit, termostaatit ja tiivisteet, tuulettimen hihnat, vesipumput, akut, korjaamotarvikkeet, öljyt ja
pakkasnesteet, jarru- ja kytkinnesteet, lisävarusteet,
autonhoitotuotteet.

SISU-AUTO OSALLISTUU
HARRASTUKSIIN .
SISUPISTEISTÄ
ROVER YSTÄVILLE
VARAOSAT
ROVEREIHIN

1S%:N

ALENNUKSELLA

[1ft ti i IJ OY SISU-AUTO AB
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RoverYstävät SISÄLL YSL UETTELO
1/81-1/84
Hieman myöhäissyntyiscnä ajatuksena "keksittiin" si·
sällysluetlelon välttämättömyys jUllujcn koossa pysymiscksi. No parempi myöhään ku.in ei milloinkaan.
All a oleva luetteloon siis kooste tähän mennessä ilmestyneistä lehdistäja saattaa hakea vielä muotojaan, mulla ehkä ne tarpeelliset jutut lö ytyvät näinkin.

Kevätsauna
Auranto lan retki
Mänläsälän miitinki
Saunailta vakuutusasioiden merkeissä
Vuoden -83 toiminnasta (vuosiko-

kous -83)

TESTIT. TYYPIT. VINKIT. UUTISET .ete.
P4:
Vara rengas tiukassa
Öljyasiaa se iskav it osesta
P4 Wipak ö lj ysuodin
Uusi Rover 75 (testi)

2/8 1

1/82

Stop press!

13
14
7
9

16

Asiaa ö ljynvaihdosta
Epämääräisyyttä ohjauksessa

2/82

Testissä Rover 100

4/82

6

Paljonko P4:nen kuluttaa satasella?
P4:sen sisäti lojen kohennuksesta

3/83
4/83

18
18

P5:
Rover 3.5 (tyypit)
Kuninkaallisia uutisia..

2/81

10

1/82
2/82

15
22

Epämääräisyyttä ohjauksess.a
Kuinka pistäytyä Bugatti-omistajien ..
Rover 3-litre (testi)

P6:
Rover 3500- Vm 1968 (testi)
Lasikattoinen Rover
Rover P6 - Hyvä ostos käytettynä?

22
22

4/82
2/83

1/81

9

1/82

16
19

Rover 2000 (testi)

2/82
1/83

Avoautot Rover 2000
Postilaatikko

2/83

13
16

Rovcr 2200 TC TM-.yypit

1/84

8

Rover Vanden Plas
Vertailutesti
Rover uudistuu
Uusi Rover Vitesse
Postilaatikko
Rover 3500 (testi)

1/81
1/82

15
7

4/82
2/83
3/83

12
13
16
8

1/81

15

2/82

11
12
13

Land Rover 109 V8

3/82

Land Rover kuvasatoa

4/8

Missä on kiva 011 •... (L-R 110)

1/83

14
8

2/83
4/83

12
6

Land Roverin etuakselistosta: olka-

t.pit..
Land Rover SWB (testi)
Land Roverien sukupuu
Land Rover uutisia
Land Roverin suurimmat kilpailijat

10
19
1/84

13

RANGE ROVER:
Range Rover uutisia
Pika Rover

~'"]ohtokunnan maastoauto
Saksalaisten sanomaa
Range Rover ehostettuna
Range Rover ja dieseli!
Range Roverin akselistosta ..
Ruostuuko Rangekin?
Range Rover 3D STW 2400 SO Tur-

1/81
2/81
2/82

4/82

~

21"

Postilaatikko
Meiltä ja muualta

1/84

15
IJ

6
8
15
17
25
10
10
16
10

YLEISET VINKIT. UUTISET etc.
Kokemuks iani jalo puun lakkauksesta ja .
1/81
Onko takajousesi pa inuneet?
2/81
BSF ja BSC kierretyökaluja
V8 öljynpaineista
Unipart öljynsuod3ttimet Rovereihin
Nahkanruokaa
Käsikirjat
1/82
Vakuutuksista
Automaattista öljyn vaihtoa
Mutterit
Kirjaesiltely "Post-War Rover P4 and

PS'·
Roverin mallistoa -82
Rover Ystävät -vakuutus

2/82
2/83

Lyhyest i

1/83

Postilaatikko

2/83

3/83
Englannin uutisia
3/83
Romuluksen pikkukikat
Roverin nahkaistuinten uudistamisesta 1/84

14
4
6
12
12

4/83

Pikkujoulu 10.12.1983

8
13
14

1/84

4
4

Mikä lehdelle nimeksi
Rover Ystävät ry:n säännöt

1/81

13
17

2181
2/82

15
27

Mikä merkiksi?
Nimeksi tuli Rover Ystävät
Millä Rover ystävät ajavat .,
Kerhomerkki
Rover ystävien Roverit
Kerhomerkki
Jäsenasiaa
Tietokilpailun tulokset

2/8 1

11
16

1/82
2/82
2/82
3/82
4/82

II
23
21
II
11

Vuoden 1983 toiminnasta

1/83

* * *

KERHOPALSTA

Mistä Rover ystäviä löytyy
Jäsenkaavake & jäsenmaksut 1983
Odotuksia & toivomuksia
Alennuksia ystäville
Englannin matka
Kerhopalsta
Turun alueen kerhopalsta
Rover ystävät ja ATK
Englannin matka kesäkuussa 1985
Jäsenkortti & jäsenmaksut 1984
Tervehdys Suo·men Turusta

4
10
II

2/83

4

3/83

18
11

4/83

4

1/84
1/84

MUUT KERHOT
Suomi-Camp -81

1/81·

The Land Rover series one club
Ulkolaisia kerholehtiä
Rover P4 Drivers Guild: Overdrive
Rover Club Schweiz - Sveitsin Rover-K lubi
Muutamia kesän 1983 harrasteautotapahtumia
Land Rover tapahtumia Norjassa
Meiltä ja muualta

2/81
1/82

2/81
2/82

3182

8
9. 14
16
18
10
18
12

7
13
4

4

3/83

1/84

16
17
II

Myydään halvalla hyväkuntoinen
Lantikan bensamoottori.
Puh. 931-620 503/Kyösti.

* * *
ROVER 2200 TC -73
Hyväkuntoinen. Sininen, vaalealla
nahkaverhoilulla. Moottorilla ajettu
n. 100000 km. Lisävarusteet: Piranha, sähkötuuletin, sumu- ja huomiovalot, stereot (Blaupunkt), kattoluukku, vetokoukku, Rover puuratti, varapyörä takaluukun päällä.
Myyntiehdot: käteinen.
Lisätiedot ja mahdolliset ostotarjoukset Kimmo Linnavuorella, puh.
90-845 617. Jyri Järvenkylä, jäsen
20.

ROVER HISTORIAA
Merkkivuosia Rover ystäville
Aamukävelyllä Piccadillyllä
Rover merkki
Rover historiaa 1: Kahdella ja vähän ..
Rover historiaa 2: Alkaa nelipyöräislen ..
Rover historiaa 3: Wilks brothers
Rover historiaa 4:
Menestyksen salaisuus
Rover historiaa 4:
Vuosien 34-47 Wi lks-mallit
Rover historiaa 5: Sota-aika

1/81
2/82

5
10

t5

2/83

14

3/83
4/83

14
14

1/84

14

1/84
1/84

14
IS

2/81
2/81
1/82
2/82
3/82

13

PAKINAT
Tiikeri tankkiin
Matkamuistoja Englannista
Se pysähtyi ..
Uskollinen palvelija Land Rover
Rover 2200TC ja Ranskan matka
Jäsenkirjeitä
Pojasta polvi paranee ..
Romulus
Erään Rover ystävyyden tarina
Lääkärin palsta
Romulus
Mitä en Haikossa tehnyt
Rover 2200 TC ja Englanninmatka
Lääkärinpalsta

PÄÄKIRJOITUS.
MARKKINAT
KERHOSHOPPI

Ilmestyneet lehdet:

1/82
2/82
3/82
4/82

7 1/83
8 2/83
9 3/83
10 4/83

6
8
18

II

1/84

OSTETAAN
Haluan ostaa P6 niskatuet, vanhempaa mallia. Värillä, kunnolla ei väliä,
hinnalla vähäsen.
Kari Tossavainen, puh. 90-1599353
(työ), 90-2918307 (ilt.)

6

14
15
3.4/82 IS
1/83
5
2/83
19
2.3.4/83 19
3/83
IJ
1/84
6
1/84
19

Lisäksi kaikissa lehdissä osastot:

15
20

ROVER 2000 TC-68
- 4 ovea yht. 300:- moot.osia edullisesti
Puh. 971-123075 Seppo

IJ

Vuosikokous 21.01. 1984
Tapahtumakalenteri 1984

1 1/81
2 2/81

KERHOTAPAHTUMAT
Kuvasatoa vuosiajoista -81
Vuosikokous -82

15

Oeutscher Rover Club ja DRC

LAND ROVER:
Land Rover
Erään Land Roverin jälleensyntyminen
6-pyörävetoinen Land Rover

MYYDÄÄN

3/82
4/82

2/83
3/83

6

SOI:

MARKKINAT
1/83

Tapahtuma kalenteri
Pikkujoulu
Sis~kasta saunaa
....
Matsansalon muserrus
Haikon syysajot
Rajamäen retki
Haikon retki

27

* * *
• Land Roverin alkuperäien peräkärry (Brockhurstin valmistama), kunnolla ei väliä
• Land Roverin takavoimanulosotto hihnapyörällä tai capstanvinssillä
• Hyväkuntoiset harmaat penkit
Srj II-IIA 88":iin
Puh. iltaisin 90-893 049

JA~

RDVER

"

RANGEROVER

~
~

ALJST1N1IIi!!IP"""

MEIRO

ROVER YSTÄVYYS
ALKAA...

Karaasi
lW
KIMMO LINNAVUORI
... JAJATKUU
..

• AUTOT - uudet ja käytetyt
• VARAOSAT-myös lähettäen
• HUOLLOT
• KORJAUKSET

JUVAN TEOLLISUUSKATU 10 - 02920 ESPOO 92 - PUH 90-845617

