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Syksy on sadonkorjuun aikaa. Rover Ystävienkin osalta on kuluneen suven 
aikana kertynyt satoa joltisesti. Kesän avaus tapahtui kaksipäiväisillä ke
vätajoilla Paimiossa. Turun roveristit eivät olleet säästelleet vaivojaan ja 
tuloksena oli erinomaisesti järjestetty tapahtuma. Tässä, vielä näinkin 
myöhään, lausuttu kiitos on varmasti paikallaan. Kesän mittaan yhdistyk
semme jäsenet olivat mukana useissa kesätapahtumissa, mobilistiajoissa 
Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa, kontaktien haussa Södertäljessä ja ties 
missä. Näyttävin joukkoesiintyminen oli Forssan Pick Nick -päivillä, jossa 
Rover Ystävät kokosi hyvin järjestetylle osastolleen myös muiden brittiau
tomerkkien harrastajat. Yhdistystämme tehtiin kerralla tunnetuksi yli 
kymmentuhantiselle autoilusta kiinnostuneelle yleisölle. Syysajot Messiiän 
kartanossa sujuivat nekin aurinkoisesti ja tästä eteenpäin on loppuvuodeksi 
vielä useita, toisistaan paljon poikkeavia tilaisuuksia, mobili-, maasto-, 
laiva- ja pikkujoulutapaamiset tärkeimpänä. Kaikesta menneistä ja tulevis
ta kertovat sisäsivut tarkemmin, jälkimmäisistä tosin vain ajankohdat, 
jolloin toivottavasti taas tapamme joukolla. 

Syksyn saapuessa on meidän taas syytä muistutaa toinen toisiamme 
liikenteessä ja vaikeutuvissa keleissä vaanivista vaaroista. Viisas ei mene 
vipuun ja viisautta on huolehtia omasta ja Roverin liikennekelpoisuudesta 
myös kehnoissa olosuhteissa. Kyse on paljolti mielikuvituksen laajuudesta, 
siitä, että oppii ennakoimaan mitä kaikkea tien päällä saattaa sattua, sekä 
siitä, että on harjoitusmielessä koettanut miettiä millä mistäkin kiperästä 
tilanteesta selvitään. Aivoverryttelyn aluksi hupaisa, mutta tosi esimerkki. 
Vähintäin päivittelyä saa osakseen seuraavanlainen pianisti: hän ostaa 
kalliin flyygelin, käy muutamana kuukautena puolituntisiaan soitonopetta
jan luonaja hyvästit sanottuaan ei sen koommin osta yhtään uutta nuottia, 
eikä harjoittele enää soittoa, ei hidasta, ei nopeaa, suoraa tahi mutkaista 
säveltä - ja silti kehuu naapurillensa olevansa keskitasoa parempi soittaja! 
Monet kanssasisaremme ja -veljemme ovat tällaisia soittajia autoissaan. Me 
Rover Ystävät voimme omalta osaltamme parantaa taitojamme liikentees
säja siten vaikuttaa esimerkillämme toivottavasti mahdollisimman moneen 
liikenteen "pianistiin". Maailmanparantajan osaa ei nimenomaan tässä 
asiassa tarvitse hävetä. 

Kari TT 
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KERHOSOPPI 

LEHDET: 

No 

1. 1/81 
2. 2/81 
3. 1/82 loppuunmyyty 
4. 2/82 
5. 3/82 
6. 4/82 loppuunmyyty 
7. 1/83 loppuunmyyty 
8. 2/83 loppuunmyyty 
9. 3/83 

10. 3/83 
II. 1/84 
12. 2/84 
Tilatessasi lehtiä merkitse selvästi 
LEHDEN NUMERO. Lehtien hinta 
on 10 markka/kpl 

TARRAT 

Kaikkia tarroja on vielä jonkin ver
ranjäljellä. Tilatessasi muista merki
tä TARRA TYYPPI. Tarratyypit 
ovat : 

1. ROVER YSTÄVÄT ... .... ........... . 
ulkopuolinen tarra 

2. ROVER YSTÄVÄT ... ............... . 
lasin sisäpuolinen tarra 

3. ROVER FRIENDS ................... . 
ulkopuolinen tarra 

4. ROVER FRIENDS .................. . . 
lasin sisäpuolinen tarra 

VAATTEET 

Kerhotunnuksella varustettuja vaat
teita on tilattavissa vain suoraan 
tuotteiden toimittajilta osoitteesta : 
Antero Vainio 27230 Lappi TL 
Koska vaatevaihtoehtoja on useita, 
tarkemmat tiedot Antero Vainiolta 
postikortilla tai puhelimitse 938/ 
60384 

VAUNUMERKIT 

Vaunumerkit ovat loppuunmyydyt. 
Jos halukkaita riittää voidaan 
merkkejä teettää uusi erä . Siksi 
kaikki ilman merkkiä jääneet ja sitä 
haluavat, lähetä merkkitilaus posti
kortilla kerhon postiosoitteeseen . 
(HUOM. tilaus on sitova) 

Kaikki tilaukset, paitsi vaatetilauk
set, voidaan tehdä postitse kerhon 
osoitteeseen tai maksamalla ko . 
tuotteen hinta tilille KOP-Espoo
Juvanmalmi 143040-3061 

•• 
HOYRYLAIV ARISTEIL Y 
TUKHOLMAAN 
Rover Ystävien marraskuun kerhotapahtuma vietetään risteillen Turusta 
Tukholmaan . Matkaa ei tehdä millä hyvänsä "karjapaatilla" vaan viimeisel
lä käytössä olevalla höyrymatkustajalaivalla, Aura-Linen SS BOREAlla. 
Olosuhteet -aluksella ovat harrastuksemme ja kerhohenkemme mukaiset : 
vanhan ajan nahkanojatuoleja,jalopuuta, messinkiäja ennenkaikkea höyry
laivan äänetön ja pehmeä kulku. Laiva on loppuunmyyty koko syyskaudek
si, mutta Rover Ystäville on onnistuttu varaamaan 12 kahden hengen hyttiä 
2.11. alkavalle risteilylle. 

Aikataulu 

pe 2.11 klo 19.00 Lähtö Turusta Linnan satamasta 
la 3. 11 klo 9.30 

klo 9.30 -
Saapuminen Tukholman keskustaan Skeppsbrolle 

19.00järjestetään mm. museokäynti Tekniseen museoon. 
Houkutuksensa tarjoavat myös Vanhan kaupungin 
"butikit". 

klo 19.00 
su 4.11 klo 9.30 

Lähtö paluumatkalle Skeppsbrolta 
Paluu Turkuun 

Hytit 

Hyttikategoria "D", välikannen sisähytti 

Hinta 

"Rover paketin" hinta on 360,- (sisältää meno-paluumatkan, saunomisen, 
aamiaiset ja iltapäiväkahvin Skeppsbrolla). Maksetaan Ii ppuja lunastettaes
sa Turusta lähdettäessä . Alle 12-vuotiaat lapset pääsevät ilmaiseksi vanhem
pien seurassa. 

Varaukset 

Suoraan AURA-LINELLE puh . 921-330000/Karvanen 15.10 mennessä ,(tä
män jälkeen varaamme paikat menevät yleiseen myyntiin) . Mikäli kiintiöm
me on jo täyttynyt , kannattaa kuitenkin jonottaa mahdollisia peruutuspaik
koja . 

Yhteyshenkilöt 

AURA-LINE/Karvanen puh . 921-330000 Aurakatu IC 20100 Turku 
ROVER YSTÄVÄT/Marja-Liisa ja Kyösti Huunonen p. 921-461580 

TAVATAAN SS BOREALLA! 

•• 
JASENKORTIT 

Mikäli jäsenmaksuasiasi ovat kun
nossa , olet saanut tämän lehden liit
teenä Rover Ystävien uuden jäsen
kortin. Kortti on voimassa kunnes 
uusi jäsenkortti sen syrjäyttää vii
meistään 31.5.85 mennessä, Useat 
jäsenetuudet ovat sidoksissa jäsen-

kortin esittämiseen, joten pidä se 
mukanasi asioidessasi jäsenetuliik
keissä . Myöhemmin on tarkoitus 
hankkia kortiin sopivat muovitas
kut , jotta jäsenkorttia voitaisiin 
käyttää tunnuskorttina kerhotapah
tumissa. 



'---

MAASTOAJO 1984 

Rover Ystävien ensimmäinen varsinainen maasto-ajotapahtu
ma järjestetään lauantaina 20. päivänä lokakuuta alkaen 
klo 10.00 Ruskeasannan motocross-radalla. Rata sijaitsee Hel
sinki-Vantaan lentokentän kupeessa, sen itäpuolella ja perille 
löytää Tuusulantien kautta. 

"Häppeninki" tarjoaa tilaisuuden maasto-ajokokemuksen 
kartuttamiseen olosuhteissa, jotka ovat suopeat myös ajokeille. 
Kokoontuminen on retkeilyhenkinen, joten evästä on hyvä va
rata matkaan. Pyrimme järjestämään paikalle hernerokkaa ja 
teetä. 

Mukana olo ei kuitenkaan edellytä maastoautoa vaan tarkoi
tus on viettää lauantaipäivää niin maasto- kuin henkilö-Rove
rien voimin Ua pääsee sitä varmasti toisen Ystävän Lantikan tai 
Rangen kyytiin ties vaikka rattiinkiin). 
Huom! Kun TuusulantieItä on käännytty "Montulle", on nou
datettava erityistä varovaisuuttaa hautausmaata ohitettaessa. 

PIKKUJOULU 
Joulu on vain kerran vuodessa ja asian harvinaisuuden vuoksi Rover Ystä
vien pikkujoulua ryhdyttiin järjestelemään jo viime keväänä. Neuvottelu
kierrokset on käyty ja mielestämme valitut puitteet antavat aiheen odottaa 
riemukasta kuusijuhlaa. 

Aika 

Paikka 

Ohjelma 

lauantai 24.11. klo 18.30 -

Ravintola Fennia, Empire-kabinetti 
Mikonkatu 17, Helsinki 

Yhdistyksemme oma plus Fennian tarjoilu. 

Hehkuviiniglögi, 
joulukinkkua, lanttulaatikkoa, 
perunalaatikkoa, haudutettua punakaalta, 
lämpimiä vihanneksia, 
kahvi ja joulutorttu, 
juomana joko kivennäisvesi, A-olut tai viim 
ylläolevasta ravintola veloittaa 120,-
joka sisältää tarjoilupalkkion ja vaaterahan, 
pakettihinta siis. 

Yhdistyksemme nimissä on tehty tilaus 50 hengelle (± 10% ),joten jos haluat 
varmistaa paikkasi, soita 19.11. mennessä Sihteeri-Pekalle puh. 805 3593; 
muutoin ei ennakkoilmoittautumista tarvitse, ei ole tarvittu ennenkään. 

FENNIASSA SIIS TAVATAAN!!! 

PS. Jos sinulla on dioja menneen vuoden tapahtumista, ota mukaan! 

RoverYstävät 
ENGLANNIN MATKA 

KESÄLLÄ 1985 

Matkan ajankohtaa on harkittu ja 
puitu pitkään. Toukokuun loppu oli 
pitkään vahvoilla, onhan tuolloin 
tarjolla monipuolista ohjelmaa Au
ton 100-vuotisjuhlien tiimoilta. Läh
tö olisi kuitenkin tullut ajoittaa niin 
aikaiseen vaiheeseen toukokuuta, et
teivät kesälomat olisi vielä kunnolla 
päässeet alkamaan niin töiden kuin 
koulujenkaan osalta. 

Näin on lopulta päädytty enem
mistön lomien kannalta parhaaseen 
ajankohtaan elikä kesä-heinäkuun 
vaihteeseen ja heinäkuun alkupuo
leen. Lähtöajankohta ajoittuisi ju
hannuksen jälkeiseen viikkoon siten, 
että perille Englantiin ehditään seu
raavaksi viikolopuksi eli 28-29.6. 
Matka rakentuu omilla autoilla 
matkustamisen varaan, mutta oh
jelman osalta pyritään siihen, että 
mahdollisesti lentokoneitse saapu
vat voisivat osallistua suuremmitta 
vaikeuksitta. 

Ensimmäisenä perilläoloviikonlop
puna osallistutaan johonkin kerho
tapahtumaan ja heinäkuun ensim
mäinen viikko pitäisi sisällään mu
seokäyntejä ja mahdollisen tehdas
vierailun. Paluuaikataulu on vapaa, 
joten ne, joilla on enemmän aikaa 
käytetävisään voivat tehdä sumujen 
saarilla pidemmänkin kierroksen. 

Lauttapaikkavaraukset Suomen 
ja Ruotsin sekä Ruotsinja Englannin 
välille tullaan tekemään mahdolli
simman varhaisessa vaiheessa. 

Tarkempiin suunnitelmiin ja yksi
tyiskohtiin keskitytään seuraavissa 
lehdissä 4/84, 1185 ja 2/85, mutta 
jokatapauksessa matka-ajankohta 
on nyt selvillä: heti 1985 juhannuk
sen jälkeen ja pituus määräytyy itse 
kunkin käytettävissä olevan ajan 
puitteissa. 

Matkan tiimoilta voi yhteyttä ot
taa varapj:aan puh. 90-893049. 

JL 
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Terve taas täältä Suomen 
Tarkoitukseni on kirjoitella koke
muksista ja käytännön ongelmista 
joihin törmäsimme kevätajojen jär
jestelyissä. 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena 
on antaa vinkkejä muille paikallis
porukoille mahdollisissa järjestely
toimissa, joita toivottavasti levite
tään enemmän alueellisesti hajalleen. 

Aluksi on sanottava että käytän
nön järjestelypuoli jäi valitettavasti 
liian pienen joukon hoidettavaksi, 
mikä tiety;ti aiheutti kyseisille ker
holaisille kohtuuttomasti vaivaa, ot
taen huomioon , että homma on täy
sin vapaaehtoista. 

Tämän seikan eliminoimiseksi oli
si ensiarvoisen tärkeätä suorittaa 
tehtävien jako, jolloin jokainen 
hommaan osallistuva saisi suorittaa 
oman osuutensa järjestelyistä itsenäi
sesti. 

Tärkeätä olisi myös löytää toi
minnalle aktiivinen vetäjä , joka toi
misi porukan yhteyslinkkinä, kuin
tenkin niin että työt eivät kasaantuisi 
tämän yhden harteille kun toimin
nan aika koittaa . Turussakin aktii
viporukka muodostui lopulta muu
tamasta jäsenestä, joille kuuluu kii
tos järjestelyjen onnistumisesta . 

Jäsenet 266, 204, 256, 239, 205ja 
124 antavat mielellään neuvoja pai
kallisosastoille , pohjana on koke
musja omat virheet joita ei soisi toi
sille tulevan . 

Tällaisten tapahtumien järjeste
lyyn liittyy yllättäviäkin piirteitä 
jotka olisi kuitenkin otettava huo
mioon mikäli aiotaan hoitaa tapah
tuma kunnialla ja laillisesti kotiin. 

Esimerkiksi tienvarteen sijoitetta
vien opaskil pien ja -taulujen asette
luun tarvittiin jokaisen tiemestari
piirin lupa, joka oli tarkkaan rajattu 
kellonaikoja ja sijoituspaikkoja 
myöten. 

Myöskin erilaisten pysähdyspaik
kojen omistajien luvat on tietysti 
saatava ennenkuin tehtävarasteja 
tms. järjestetään. Em asiasta an
namme kiitoksen mm. Hakanit Oy:l
le, Sähkölähteenmäki Oy:lle sekä 
Paimion ja Kaarinan kunnille . 

Käytännön järjestelyihin kuului
vat myös eri pisteissä tarj otta va t j uo
tavat ym. 

Mikäli suunnitelmissa on toteut
taa samanlainen kiertoajelu kuin 
Turussa, niin kannattaa kiinnittää 
huomiota reitinvalintaan, sillä suur-

ten risteyksien aiheuttama ajanhuk
ka ja järjestelyt ovat usein turhia , 
sillä monesti löytyy pieniä kyläteitä 
tms . vaihtoehtoja , jotka tekevät 
ajosta rentouttavanja mielenkiintoi
sen. 

Ongelma tuntui kuitenkin olevan 
osanottajien saaminen tällaisiin jär
jestettyihin kiertoajeluihin , mikä on 
mielestäni sääli, sillä järjestäjät nä
kivät kovin paljon vaivaa erilaisten 
tehtävien keksimiseen ja toteuttami
seen, mainittakoon mm . mielenkiin
toiset arviointirastit joissa testattiin 
ajajien ja "apukuskien" arviointiky
kyä esim maavaran , lankulle peruut
tamisen ja pyörän ympärysmitan ar
vioinnin osalta. Koettakaapas vaik
ka kotioloissa arvioida minkälaisen 
matkan auto kulkee yhdellä pyörän 
pyörähdyksellä, aika vaikeata. 

Kiertoajelun järjestettyyn puoleen 
kuuluivat myös ajelussa kierrettyjen 
kuntien edustajien esitelmät, jotka 
vai ottivat varsinaissuomalaista kult
tuuria ja historiaa, heille myös par
haat kiitoksemme vaivannäöstä ja 
mukanaolosta , muistettakoon , että 
kyseessä oli hieno kesälauantai ja 
muutakin puuhaa olisi varmaan ol
lut. 

Kuusiston linnanrauniot kuului
vat myös tutustumiskohteisiimme ja 
sielläkin oli esitelmöitsijä paikalla 
historiallisine juttuineen. Kiertoaje
luun liittyvänä asiana haluaisin vielä 

kiittää Okarplast Oy:tä . tarvikkeiden 
luovuttamisesta opastekilpiin, Hart
wall Oy:tä myyntivaunun lainasta ja 
Aura Marin Oy:tä erilaisista asiaan 
liittyvistä tarvikkeista. Em lahjoi
tuksistajohtuen ei kiertoajelusta tul
lut lisäkustannuksia ja koko tapah
tuman saldo jäi taloudellisesti plus
san puolelle , mikä oli alunperin 
tarkoituskin. 

Ajelun päätteeksi saavuttiin Val
tatie I :een, missä vuorossa oli järjes
täytyminen ja siihen liittyvän auto-



entisestä 
näyttelyn aikaansaaminen. Meille 
varatulla alueella oli kello 17:sta 
mennessä suorat ruodut Rovereita 
järjestäytyneenä malli- ja vuosijär
jestykseen, muutamia paikanvaihto
jakin tehtiin kun automäärä lisään
tyi iltaa kohden mm . Liukkosen Ju
ha tuli juuri kootulla lantikallaan n. 
klo 18 paikkeilla , oli kuulemma ollut 
laakerihankaluuksia matkalla. 

Mukana oli ainakin yksi auto joka 
oli myynnissä , mutta ostajaa ei kui
tenkaan löytynyt ihme kyllä , tie
tääkseni kesän aikana löytyi! Motel
lista oli varattu myös sauna jota ker
holaiset käytttivä t kiitettävästi 
hyväkseen. 

Pikkuhiljaa siirryttiin ravintolan 
puolelle, missä oli ruoka puoli järjes
tyksessä , liharuokien ystävänä pidin 
erityisesti pääruosta , joka oli sopi
van voimakasta ja erinomaisen 
maukasta. 

Ruokailun aikana myytiin tavan 
mukaan arpojajotka menivät oikein 
hyvin kaupaksi , johtuen varmasti 
myyjien tehokkuudesta ja herttaisuu
desta . 

Palkintopöytä oli runsas , josta kii
toksemme nahkaliike Telikalle ja 
Haka nit Oy:lle . 

Ensiksi jaettiin taitoautojen pal
kinnot ja voitto meni niukasti Kari 
Tossavainen & Group:lle , toiseksi 
tulivat tamperelaiset , onneksi ol
koon ja kiitokset kaikille mukanaol
leille. 
Perinteisesti turkulaiset keräsivät 

RoverYstävät 

pääkaupungista 

arpaJaIsvoitttoja kahmalokaupalla , 
mistä johtunee moinen? 

Puheitakin pidettiin ja todettiin 
taas Rover-aate hyväksi , joten mikäs 
tässä on kerhoillessa. 

Tanssia ja muuta hauskaa oli va
paaseen tahtiin vuorossa tämän jäl
keen, kaipa kaikki yösijan löysivät 
aikanaan. 

Toisen päivän tapahtumiin kuu
luivat aamiaisen jälkeen alan expert
tiemme rakentama luontopolku 
leikkimielisine kilpailuineen, kirp
putori ja maastoajelu , joka oli hyvin 
suosittu , sillä maasto oli kerrankin 
suhteellisen käyttökelpoista ja maan
omistajan lupakin oli hankittu asi
anmukaisesti. 

Harmillinen sattuma oli videoku
vaajan puuttuminen sunnuntain 
maastoajelusta, sillä kuvattavaa olisi 
kyllä ollut mm. autojen veto-operaa
tioita suoritettiin, toivottavasti saam
me valokuvia ko. tapahtumista näh
täväksemme. 

Sunnuntailounaan jälkeen oli taas 
aika suunnistaa kotia kohtia ja mikä 
oli suunnistaessa kun ilma oli kaunis 
ja kesä edessäpäin. 

Mutta nyt on edessä syksy ja uudet 
tapahtumat joten tavataan taas tule
vissa kerhotapahtumissa. 

MK 
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UUSI LAND 

Varsinainen maastoautojen uranuur
taja, esikuva ja todellinen tiettömien 
taipaleiden ykkönen - eli lyhyt lan
tikka - on tänä vuonna saanut uuden 

•• mallin 90. Ulkomailla jo ilmestynei
den ensimmäisten testien mukaan 
Land Rover nyt vain kasvattaa etu
matkaansa kilpailijoihinsa, kun vali
taan parasta autoa tosi koviin olosuh
teisiin. 

Land Roverin omistajat ovat yh
täkaikki vanhoillista väkeä, mutta 
sitä on myös heidän mieltymyksensä 
kohteen rakentajakin. Rover on 
epäilemättä levännyt omahyväisesti 
laakereillaan vakuuttuneena siitä, 
että sen asema maailmassa on 
vankkumaton. 

Sillä aikaa on samoihin töihin 
suunniteltujen autojen virta vain 
paisunut. Japanilaisten NissanPa
trolit, Daihatsut, Mitsubishit Ja To
yota Landcruiserit ovat tunkeneet 
Land Roverin perinteisesti hallitse
malIe tontille ja lantikan omistajilla
kin on usko alkanut horjua. Euroo
passakin, jossa ihmisillä toki pitäisi 

ROVER 90 

olla silmää asioille , kuiskittiin , että 
Solihull'in tehdas on viimeisillään . 
Uskollisetkin alkoivat monesti luo
pua merkistään, eivätkä hyväksy
neet näennäisen kehityksen pysäh
tymisen syyksi sitä , että "tehtaan 
kassa on tyhjä?" 

Ensimmäiset merkit siitä , että 
Land Rover Ltd sittenkin tiesi tilan
sa, saatiin julkisuuteen maaliskuussa 
1983. Silloin esiteltiin uusi IlO eli 
"one ten" . Tässä mallissa nähtiin pe
rinpohjaisimmat muutokset, mitä 
tehdas on Land Roveriin koskaan 
tehnyt. Oli silti niitäkin, jotka yhä 
puistivat päätään, uusi malli kun 
näytti yhä niin kovin Land Roverilta 
ulkoasultaan. 

Ilmestymisestään lähtien sata
kymppi on ollut jymymenestys. 
Valmistajakin yllättyi siitä nopeu
desta, jolla auto hyväksyttiin kaik
kialla maailman markkinoilla. Oli 
uutuudella tietty jotain alkuongel
miakin, vesivuotoja ja välinpitämä
töntä laaduntarkkailua kulmakar
voja nostattavaan määrään asti . 

Yleisesti ottaen ne eivät vaikuttaneet 
siihen, että auto otettiin vastaan 
poikkeuksellisen suopeasti . Osoi
tuksena tästä on se , että kesken vuot
ta tuotantoon tulleenakin se vei jo 
kolmanneksen kaikkien mallien ko
konaismyynnistä v. 1983. 

Vakiinnutettuaan llO:lle ykkösa
seman luokassaan , Land Rover Ltd 
on nyt vyöttänyt kupeensa taistel
lakseen koviten kilpaillulla alueella, 
missä lyhyt lantikka muiden lyhyi
den maastureiden joukossa ennen o li 
pitkään markkinajohtajana. 

Tehtaan haastaja "ninety' eli yh
deksänkymmentä näyttää joka sen
tiltään voittajalta. Se on perinyt sa
takympin hyvät linjat. Suuren yhte
näisen tuulilasin ja levikkeet loka
suojien reunoissa. Vakiona ovat 
Range Roverista kehitetyt kierrejou
sitetut akselit sekä levy- ja rumpujar
rujen yhdistelmä, jolla on tarjotajar
rutehoa enemmän kuin tarpeeksi. 
Akselistojen tuenta on pitkittäisillä 
tukivarsilla ja edessä sivutuenta on 
järjestetty Panhardtangon avulla. 



Takana asia on hoidettu keskellä si
jaitsevalla "A -paikalla". Toisin 
kuin Rover perheen isoimmissa mal
leissa yhdeksänkymppisessä ei ole 
takana Bogen valmistamaa maava
ran automaattisesti tasaavaa sylinte
riä. Näin lyhyellä akselivälillä varus
tetussa autossa se ei olisi edes 
tarpeenkaan. 

Runko on entiseen lyhyeeseen lan
tikkaan verrattuna täysin uusi. Siinä 
on putkimaiset ulokkeet kanta massa 
koria ja pultattu poikkipalkki kan
taa voimansiirtoa. Itse asiassa alusta 
on lyhennetty satakympin runko. 
Tästä seuraa, että se on äärimmäisen 
vankka , joka takaa pitkän ja huolet
toman käyttöiän. Se on enemmän 
kuin voidaan sanoa pakoputkistos
ta, jonka kahdesta vaimentajasta en
simmäinen näyttää aralta kohdalta 
roikkuessaan rungon alapuolella au
ton keskellä . 

Kuten aina , tarjolla on sekä diesel 
- että bensiiniversiot. Vast'ikään 
uudistettu 2286 cc bensiininelonen 
antaa tehoa 74 bhp/4000 rpmja sen 
vääntömomentti on vaikuttava , 163 
Nm12000 rpm. Diesel esiteltiin ny
kyisessä muodossaan viime tammi
kuussa , jolloin se oli noussut tila
vuudeltaan 2286:sta 2495 cc:n. Te
hoa on 67 bhp:tä ja vääntöä bensa
koneen matalia kierroksia vielä 
alempana, parhaimmillaan 155 
Nm/1800 rpm . 

Kumpikaan kone ei nyt sytytä 
maailmanpaloa, mutta ovat tehol
taan silti reilusti riittäviä tehtävään
sä . Epäilen lisäksi, että ennenpitkää 
on tarjolla muutamia kiinnostavia 
virityssarjoja niille, jotka välttämät
tä haluavat silloin tällöin pelästyttää 
itsensä lähes hengiltä. 

Vanha Sarja III 88" Land Roverin 
kymmenen gallonan tankki oli omis
tajien ikuinen kiusa. Se on nauretta
van pieni tämäntyyppisiin ajoneu
voihin ja nyt viimein n~yttää sanoma 
menneen perille. Yhdeksänkymppi
sessä on 12 gallonan säiliö. Kasvu ei 
tietysti suurelta näytä, mutta on se 
silti 20 % ja oikeaan suuntaan lisäk
si! Polttoaineen siirto tapahtuu säh
köpumpulla , joka syistä jotka vain 
suunnittelija tietää, on sijoitettu 
polttoainesuotimen kera juuri oike
an takapyörän eteen runkopalkkiin, 
arkaan paikkaan. Tehtaan mukaan 
asiassa ei ole hämminkiä ja siihen 
sijoitettuna niitä on helppo huoltaa. 
Tulee tietysti mieleen, että jos ne si
jaitsisivat muualla , ei niitä ehken sit
ten tarvitsisi huoltaakaan niin usein? 
Aika tulee osoittamaan onko kri
tiikki aiheetonta tässä asiassa. Polt~ 

./ 

toaine ruokitaan bensakoneessa kaksikurk
kuisella Weber kaasuttimellaja dies
elin itseilmaava pumppu on taasen 
hihnavetoine~ D.P.S. 

Yhdeksänkymppisen vaihdelaa
tikko on viisivaihteinen LT77, kuten 
Ra nge Roverissa ja joissain Jaguarin 
malleissa . Siihen on yhdistetty L T 
230R kaksinopeuksinen jakolaatik
ko, joten autossa on 10 välitystä 
eteen ja kak.:;i taakse. Suuri 10-
tuumainen rumpujarru on Land Ro
verin tapaan jakolaatikon jatkeena 
kuten akseleiden välisen tasauspyö
rästön lukituskin. Yhdeksänkymp
pisessä on jatkuva nelipyöräveto. 

Mekaniikan esittelyn jälkeen lie 
syytä kajota näkyvimpään, koriin. 
Auto on tarjolla neljänä mallina , 
kangas- ja kovakattoisena, avopa
kettimallina (pick-up) sekä "farma
rina" nimeltään County. Ohjaamos
ta eteenpäin 90 vastaa käytännölli
sesti katsoen tyyppiä IlO, mutta 90 
mallin myötä tuli muutoksia , jotka 
tehtiin myös IlO malliin. 

Nyt ovat lyhyestä lantikasta vii
mein väistyneet nuo kamalat liuku
lasit, niiden tilalla on koko oven le
vyiset kammella laskeutuvat ikku
nat. Ikävä kyllä, ovien lukitukseen 
on nyt ilmestynyt tuo pieni törröttä
vä nappi, joka on juuri siellä mihin 
uuden lasin avattuasi haluaisit pan
na kyynärpääsi.uuden lasin avattu
asi haluaisit panna kyynärpääsi. 

Sisustus tarjoaa monta "kulttuu
rishokkia" Land Roverin kannatta-

RoverYstävät 
jille, mutta Land Roverin vihkiyty
mättö mille uusille asiakkaille uusi 
sisustus on erityisen mieleen ja nor
maalin käytännön mukainen ... pait
si niille harvoille onnettomille, tie
tämättömille, ennakkoluuloisille,jot
ka avaavat keskustelun puhumalla 
kuorma-autosta ja kyselevät mitä 
ihmettä varten tuollaisia maastureita 
rakennetaan. Jos yrität selittää, nii
den silmät vain lasittuvat ja mo
komat hyppäävät johonkin Fies
taan, Uno'on, Corollaan mihin lie ja 
-luojan kiitos - katoavat. 

Mittarikonsoli on täysin uutta 
suunnittelua ja verraton parannus 
entisiin. Siinä on nopeus ja tripillä 
varustettu matkamittari, polttoaine
ja lämpö mittari sekä voittimittari. 
Samaan tauluun on myös sijoitettu 
runsas varoitusvalojen määrä, valot, 
vilkut, torvet, lasin pesurit ym. hoi
dellaan nykyiseen tyyliin ohjauspyö
rän akseliIle sijoitetuilla "viiksillä". 
Käsijarru on uutta suunnittelua, 

, kaapelivälitteinen ja herkullisen ke
vyt käyttää. Suuret saappaillekin 
sopivat polkimet on säilytetty, joka 
ilolla merkille pantakoon ... tosin nyt 
ne näyttävät hieman tyyliin käymät
tömiltä uuden sisustuksen keskellä, 
muttajos ei muu niin ainakin "peda
lit" saavat vanhan lantikan ajajan 
tuntemaan olonsa kotoisaksi. 

Istuimet ovat huomattavasti pa
remmat kuin entisissä malleissa.Ne 
ovat päällystetty kovaa kulutusta 
varten vinyylillä, mutta Countyn 
vakiona oleva kangasverhous on 
saatavissa tilauksesta kaikkiin mal
leihin. Erittäin hyvännäköinen kan
gasverhous antaa näköä koko sisus
tukselle . Yhdeksänkymppinen on 
entiseen SWB eli 88" malliin verrat
tuna 10 cm pitempi. Puolet pituusli
sästä on ohjaamossa, sallien suu
remman istuinten säätövaran, niin 
pituussuunnassa kuin istuimen kal
listuksessa. Ajomukavuuteen tuo li-
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sä antaa paljon ja jokainen yli 170 
senttinen tai pitkäjalkainen huomaa 
eron entiseen. Toinen puoli pituuden 
lisäyksestä tietysti tarjoaa tilaa ta
kamatkustajille, mutta merkityksel
lisintä lisäsentit ovat tavarankulje
tuksissa. Kuorman kesto jäykillä he
avy duty -jousilla onkin peräti 917 kg 
bensaversiossa, jolla luvulla uusi 
Land Rover on päätään pitempi kil
pailijoitaan - ja joitain selvästi suu
rempiakin autoja. 

Ajoissa ensimmäinen asia, joka äl
listyttää, on auton äänettömyys. Ei 
kuulu tuulen suhinaa, vaihteiston 
vihellystä eikä maatalouskoneen ää
niä konehuoneesta. Se lähtee sieväs
ti, kytkimen purressa herkullisesti, 
kiihtyy melko terävästi ja menee 
kaarteet siten, että mitään edeltäjää 
ei voi edes verrata .Henkilöautoilija 
kenties ei huomaa tässä mitään eri
koista, mutta se juuri onkin erikois
ta! Äänettömyys voi narrata , ettei 
matkaa tehdäkään nopeasti , mutta 

Land Roveriksi mennään lujaa. 
Tehostetut jarrut toimivat peh

meästi joskin polkimen liike on pit
kä. Kierrejouset imevät tien epäta
saisuudet niin, että matkustava tus
kin tuntee tiestä välittyviä värinöitä . 

Ohjaustehostimesta on sanottava, 
että se toimii huomaamattomasti an
taen merkkejä itsestään vain pieninä 
sihinöinä rattia käännettäessä. Oh
jaus tuntuu tarkalta ja luonnollisel
ta, joten tehostin on ilmeisen 
onnistunut. 

Maastossa päällimmäinen huo
mio koskee sen erinomaista kulkua. 
Lehdistöesittelyn aikana usean mie
lestä 90 oli Rangeakin parempi ajet
tava. Syy saattaa olla 90:n hieman 
jäykemmissä jousissa, jolloin kei
nunta ja nyökkiminen maastossa on 
vähäisempää . Osasyynä tunteeseen 
voi olla myös se, että 90:ssa on pyö
rät aivan kulmissa - tai sitten on 
kyse molemmista seikoista yhdessä. 

Yhtä kaikki, yhdeksänkymppinen 
kulkee kuin unelma kaikissa maas
totyypeissä. Sen seitsemän tuuman 
joustovarat tekevät vaikeaksi edes 
saada auton hyppäytettyä irti maas
ta ja tehokat vaimentimet huolehti
vat, ettei matkustaja joudu koke
maan pahempia rytkäyksiä moisissa 
yrityksissä . 

Näkyvyys on hyvä joka suuntaan 
ja kun pyörät ovat kulmissa, on 
helppoa ohjata juuri sitä uraa, jossa 
pitoa löytyy eniten . Ja pitoa löytyy. 
Matalilla nopeuksilla löytyvä vään
tömomentti tekee sen, että moottori 
vetää kuin juna. Erityisesti maasto
kolmosella syntyy tunne, että mi
kään ei voi pysäyttää tätä autoa. 
Moottorin jarrutusominaisuudet 
ovat myös loistavat, maastoykkösel
lä voi luottavaisesti laskeutua jyr
kimmätkin töyräät alle kävelynopeudella. 

Mukavat istuimet , keventyneet 
hallinta laitteet ja ergometrinen suun
nittelu tekevät autosta varman voit
tajan. Alaslaskeutuvan ikkunan 
kautta tiukoissa tilanteissa voi nyt 
nähdä ajonsa tarkemmin, ilman että 
maaston heilutellessa autoa saisi ka
rateiskuja korvansa taakse .... kuten 
vanhan lantikan liukuikkunasta. 

Malliston huipulla "County" tar
joaa paljon hyödyllisiä ja mukavia
kin varusteita. Koskaan ei Land Ro
verissa ole, ainakaan vakiona , ollut 
tupakansytytintä . Se ei vielä mitään, 
mutta Countyssa on myös lämmitet
tävä takalasi, pesin ja pyyhkijä ta
kaikkunassa (säiliö sievästi piilotet
tuna oven sisään) . Katossa on kan
gasverhoilu eikä ulkokuoren koreu
desta puutu vauhtikoristeet ja vara
pyörän peitteet. Sanottakoon muu
ten vielä , että alussa kerrottuja vesi
vuotoja ei enää ole .. 

Ei ole epäilystäkään , etteikö uu
dessa yhdeksänkymppisessä ole ai
nekset maailman valloittajaksi . 
Suunnittelijat ovat tehneet osansa ja 
hyvin. Loppu on tuotantomiesten ja 
laadunvalvojien käsissä - markki
nointiosastokin joutuu nykyaikana 
töihin riippumatta kuinka hyvä tuo
te on kyseessä. Onnea uudelle Land 
Rover sukupolvelle. 

Vierasmaalaisista esittelyistä koos
tanut 

KTT 



Heinäkuussa näki päivänvalon Aus
tin-Roverin ja Hondan välisen yh
teistyön uusin hedelmä, ROVER 
200-sarja. Kuten kuvista näkyy, on 
vaunu läheistä sukua Hondan Civic
mallille ellei peräti veli niin englan
tilainen serkku ainakin . Roveriksi 
auto on varsin erikoinen; etuveto on 
aivan uusi aluevaltaus ja ajassa on 
mentävä puolivuosisataa taakse
päin , jotta Roverin konehuoneesta 
löydettäisiin niinkin pieni moottori 
kuin 1,34 litrainen. 

ROVER 213 on ajan hegen mu
kainen, etuvetoinen porrasperä,jolla 
pyritään haukkaamaan markkina
osuutta keskikokoisten autojen ah
tailta markkinoilta. Auton tekniikka 
on Hondan valmistetta : 12 ventiili
sen täysalumiinisen 1342 cm 3:n 
moottorin tehoksi ilmoitetaan 70hv/ 
6000r/min ja polttoaineenkulutuk
seksi "japanilaisen pieni". 5-no
peuksisen vaihteiston välityksellä 
auto saavuttaa 154,4 km/h huippu
nopeuden . 

Englantilaisten osuus kattaa korin 
ja lukuisten komponenttien valmis
tuksen sekä auton kokoamis- ja vii
meistelytyöt. Uutta Roveria valmis
tetaan neljänä eri muunnoksena: 
213 , 213S , 3l2SE ja Vanden Plas. 
Viimeksi mainitussa mallista on löy
dettävissä jo jotain tuttuakin : nah
kaistuimet ja ovissa puulistat. Ulko
laisessa lehdistössä on VDP:n vii
meistelyä kehuttu kuten myös hyvää 
äänieristystä . 

200-sarja kasvaa tulevaisuudessa 
216 tyypeillä , joissa voimanlähteenä 

•• on Austinin 1600 cm3:n moottori. 
Rover 213 tulee varmastikin yltä

mään korkeisiin myyntilukuihin ku
ten edeltäjänsäkin Triumph Ac
claim,jota kolmen valmistusvuoden 
aikana valmistettiin 130000 kappa
letta. Triumphiksi uusi malli olisi 
mielestäni . paremmin sopinutkin 
etuvetoineen ja pikkumoottorei
neen , mutta ilmeisesti menekki on 
parempi , kun nimenä on Rover , tuo 
maineikas merkki , jonka yhteyteen 
on totuttu liittämään aristokraatti
suus, yksilöllisyys , arvokkuus ja 
korkea laatu . Valitettavinta on kui
tenkin se, että on luotu ensimmäinen 
Rover , joka ei ole tehtaan oman 
suunnittelutyön tulosta, suunnitte
lun , jonka kunniakkaita luomuksia 
ovat P:t 1-6, SD1, Range Rover ja 
Land Roverit. 

JL 
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ROVERIEN SISÄMELUSTA JA 
SEN VAIMENTAMISESTA 
Tämän artikkelin tarkoituksena on 
ensisijaisesti tavoittaa diesel Land 
Roverin omistajia, mutta en usko 
lukemisen tekevän haittaa muille
kaan . Itse asiassa mielenkiintoni ää
nieristyksen parantamiseen sai al
kunsa jo "Boheemin", (2000 vm -67) 
ajoilta. Tosin nyt Lantikan omista
jana ongelmana on moninkertainen. 

Ensin hieman melun ominaisuuk
sista. Melu voidaan määritellä epä
miellyttäväksi ääneksi, joka on 
yleensä muodostunut useasta eritaa
juisesta äänestä, joista voimakkainta 
täytyy vaimentaa äänenpainetason 
alentamiseksi. Mitä kovempaa melu 
on sitä heikoimmin korva erottaa 
äänenpainetason vähäiset muutok
set. Niinpä hiljaisessa huoneessa 
kuiskaus kuuluu, mutta liikenneme
lun joukkoon se häviää täysin. Mo
notooninen ääni on tunnetusti laa
jakaistaista melua epämiellyttäväm
pää. Kaikkein kiusallisimmalta kuu
lostaa, kun laajakaistainen tausta
melu, jonka voimakkuus vaihtelee 
koko ajan, ja· monotooninen ääni 
esiintyvät samanaikaisina . Autossa 
melun voimakkuus vaihtelee, koska 
moottorin pyörimisnopeus ei ole va
kio ja korin akustiset ominaisuudet 
ovat erilaiset eri taajuuksilla. Mata
lilla taajuuksilla (I6-200Hz) melu on 
pääasiassa runkoääniä. Sillä tarkoi
tetaan värähtelyjä, jotka siirtyvät 
auton runkoa pitkin matkustamon 
pintoihin aiheuttaen korvin kuulta-
vaa kuminaa. 

Melulähteet 

Auton voimakkaimmat melulähteet 
ovat luonnollisesti moottori, voi
mansiirto, renkaan ja tien välinen 
kosketus ja pakoputki . Sisämeluun 
vaikuttavat eniten moottorin väräh
telyt matalilla taajuuksilla ja moot
torin aiheuttamat ilma äänet (ilma-, 
pako- ja tuuletinmelu) korkeilla taa
juuksilla . Matalilla taajuuksilla on 
lisäksi vrteen otettavia tiestä päin tu
levat herätteet. Rengasmelu syntyy 
renkaan värähtelemisestäja renkaan 
ja tien välisestä kosketuksesta . Me
lun siirtymiseen renkaasta sisätiloi
hin vaikuttavat pyöränripustus, ko
rin värähtelyominaisuudet, eristi
mien (kumien) käyttö , tienpinta ja 
itse rengas. Kaupunkiliikenteessä 

rengas- ja moottorimelu ovat yhtä 
voimakkaita, mutta maantienopeuk
silla rengasmelu on hallitsevampi. 
Moottorin aiheuttamat värähtelyt 
siirtyvät moottorin ja vaihdelaati
kon kannattimien kautta auton run
koon ja sisäpintoihin , jossa ne syn
nyttävät ääntä. Moottorin aiheut
tamat ilmaäänet siirtyvät ilman 
kautta ympäröiviin pintoihin (rinta
pelti, konepelti, lokasuojat) tunkeu
tuen niiden läpi matkustamoon tai 
auton ulkopuolelle. 

Äänitasomittauksista ja 
niiden tuloksista 

Melulähteiden paikallistamisen an
siosta ne voidaan vaimentaa sopivil
la materiaaleilla. Äänitasomittauk
set tehdään tavallisesti kiihdyttämäl
lä autoa eri vaihteillaja mittaamalla 
melu kuljettajan korvan vierestä. 
Seuraavat tulokset ovat saatu alan 
johtavalta ajoneuvomelun vaimen
tajayritykseltä DB-Tekno Oy:ltä, 
joka teki 70-luvulla Suomen Auto
teollisuudella Land Rovereihin ää
nieriste sarjaa. Mittaukset ovat vuo
delta 1978, mutta ne eivät periaat
teessa ole vanhentuneet, sillä valta
osa Lantikan omistajista ajelee 70-
luvun malleilla. Ensikatsomalla tu
lokset eivät ole kovin maifittelevia, 
varsinkin kun pidetään mielessä, että 
joskus 70-luvun puolivälin jälkeen 
astui voimaan asetus joka määräsi 
hyötyajoneuvojen melunormiksi 
85 db(A). Tulokset ovat taulukossa, 
jossa pystysarakkeissa esiintyvät lu
vut ovat mittaustuloksia ensiksi il
man eristeitä ja vasemmalle siiryttä
essä eri asteisten eristysvaiheiden 
jälkeen, vaakasarakkeet ilmaisevat 
mittaustulokset eri vaihteita käyt
täen. 

1. 87.5 87 
2. 89 87 
3. 89.5 87 
4. 86 83 

85 
86 
86 
84 

84 
84 
83.5 
84 

Nelosvaihteella mittaukset on tehty 
80 km tuntinopeudella ruiskutus
pumput ollessa täysin auki . Voidaan 
kai sanoa , että nuo lähtölukemat 
ovat lähes hirveät. Toisaalta on 
huomattava, että viimeisessä mit
tauksessa tehdyt eristykset ovat vas-

ta "maahantuojatasoa " , mikä tar
koittaa sitä, että ersteet ovat nopeas
tija helposti kiinnitettävissä olevia ja 
edullisia. Tämä ei siis tarkoita sitä, 
että ne olisivat paras eristystekninen 
ratkaisu. Paras ratkaisu vaatii mah
dollisesti paljonkin aikaa, mikä puo
lestaan merkitsee rahaa, jos työ tee
tätetään vieraalla. Ehkä on hyvä 
mainita vertailun vuoksi pari esi
merkkiä henkilömallien melumit
taustuloksista . 

60 km/h 
80 

100 
IlO 

Lähde 

Rover 3500VW Jetta 
SDI 

62 db(A) 
66 
68 

67 db(A) 
70 
72 

70 " (I20172 
km) 

Teknikens Tekniikan 
Värld Maailma 
No 24 1977No 1984 

(huom. en ryhdy riitelemään mah
dollisista mittaustapa eroista) 

Melunvaimennus 

Land Roverin melunvaimennukseen 
voi ryhtyä tosissaan kai vain parilla 
tavalla. Ehkä yksinkertaisin , mutta 
kertasijoituksena melkoisen kallis 
ratkaisu on ylivaihteen hankkimi
nen . Yli 4000 mk sijoitus ei varmasti 
aina ole ihan itsestään selvyys, vaik
ka on pidettävä mielessä , että yli
vaihde maksaakin itseään pikkuhil
jaa takaisin. Renkaiden vaihtaminen 
ei pelkän melun takia ei sekään ole 
itsestäänselvyys. 

Toinen todellinen vaihtoehto kä
sittääkseni on melunvaimennusma
teriaalien käyttö. Tällöin on huo
mattava, että auton eri paikoissa on 
käytetävä erilaisia materiaaleja. Ta
pauskohtaisesti harkitaan millaisia 
materiaaleja ja mihin niitä käyte
tään . 

Itse olen menetellyt seuraavasti . 
Lattiaan, rintapeltiin ja istuinkote
loon olen liimannut raskasmattoa 
(bitumimatto Septum T7.5) kaavion 
mukaisesti. Tämän lisäksi olen rin
tapeltiin liimannut raskasmattoa 
konehuoneen puolelle kauttaaltaan . 
Tämä oli mahdollista suorittaa var
sin helposti , sillä projektini aikana 



KULJETTAJ AN PUOLI 

.. 

1. KONEPELTI , PEILIKUVAT lA 25 SE 

2 RINTAPELTI LNl 7 

3 VAIHDELAATIKON VlÄREUNA SEPTUM T 7,5 

L, VAIHDELAATIKON PYSTYREUNA SEPTUM T 7, 5 

5 VAIHDELAATIKON PYSTYREUNA SEPTUM T 7,5 

6, I#>.IHDElAATlKON PÄÄllYS SEPTUM T 7,5 

7 VAIHDELAATIKON PÄÄllYS SEPTUM T 7,5 

8 "ATTIAMATTO SEPTUM T 7,5 

9, ISTUINKOTELON ETUREUNA SEPTUM T 7,5 

10, ISTUlNKOTElON~VUREUNA. PEILIKUVAT SEPTUM T 7.5 

11. ISTUINKOTELON POHJA SEPTUM T 7,5 

12, ISTUINKOTELON SrvUREUNA SEPTUM T 7,5 

13 ISTUIMEN AllA 3 KPl SEPTUM T 7,5 

14 LATTIAMATTO SEPTUM T 7, 5 

15, ISTUINKÖTElON ETUREUNA SEPTUM T 7,5 

APUMIEHE N PUO LI 

Lantikan keulaosa oli purettu varsin 
pitkälle. (kts Lehti No 12). Lisäksi 
bitumimatto tuli kaksinkertaisena 
lattioihin ja vaihteiston päälle. Edel
leen liimasin mattoa ovipintoihin 
sekä lokasuojien suoriin pintohin. 
Valitettavasti tästä kirjoituksesta 
puuttuvat ne tärkeät mittaustulokset 
ajan puutteen takia. Mutta korva
kuulolta tähän astikin tehdyt toi
menpiteet lisäsivät ajomukavuutta 
huomattavasti lähtökohtaan verrat
tm'la. Bitumimaton käsittely oli var
sin helppoa. Tarvittavat välineet oli
vat puukko ja jokin lämmönlähde 
maton pehmittämiseen. Lämmön
lähteinä käytin mm. aurinkoa (hy
vä), puu heilaa (erittäin hyvä) patte
ria (hyvä), ja tukankuivaajaa (oma 
oli hidas). Matto on varustettu tar-
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rapinnalla, jonka pito puhdistetuilla 
pinnoilla on ollut erinomainen, Hei
kosti puhdistetuista pinnoista matto 
irtosi melko pian. 

Konehoneeseen on tarkoitus lii
mata konepelIin alapinnalle alumii
nipintaiselle kalvoIle pinnoitettua 
polyesterivaahtoa , joka on varustet
tu bitumimaton tapaan tarrapinnal
la kiinnityksen helpoittamiseksi. 
Tämä sitten, kun tuo mystisesti ka
donnut materiaali löytyy !. Sisäti
loissa tärkeä muutos olisi kattoma
teriaalin vaihto keinonahalla pääl
lystettyyn polyeetterivaahtoon. Ab
sorptio- ("ääntä imevillä ") materi
aaleilla voidaan vähentää moottori
tilasta lähtevää ääntä ja niillä voi
daan niinikään vaimentaa sisätiloi
hin päässyttä melua vähentämällä 
heijastumista eri pinnoista. Onhan 
kaikille tuttu ilmiö, että matkusta
jamäärän kasvaessa melu vai menee 
sisätiloissa, tälöin matkustajat "ab
sorptioma teriaaleina". 

Tärkeitä melureikiä ovat rintapel
Iin läpiviennit, jotka on syytä tukkia 
tarkoin . Vaihdekeppien suojakumit 
eivät nekään välttämättä ole riittävä 
este melun etenemiselle. Jos melun
vaimennus halutaan viedä loppuu
nasti on nekin todennäköisesti Lan
tikassa vaihdettava tehokkaimpiin , 
joita ei varmasti valmiina ole kau
pan. Moottorin ja vaihdelaatikon 
aiheuttamat runkoäänet ovat teori
assa jossakin määrin vaimennetta
vissa tekemällä muutoksia 
kannatinkumeihin. , 

Tämä artikkeli on epätäydellinen 
mittaustulosten puutten ja projektin 
keskeneräisyyden vuoksi. saatta olla 
että, projekti osaltani jääkin kesken 
tietyistä syistä , mutta mittaustulok
set autosta melkoisen suurella var
muudella kokoan seuraavaan leh
teen, ja ehkä silloin olen melunvai
mennuksen suhteen hieman vii
saampI. 

Tähän mennessä tehtyä projektia 
on ystävällisesti ohjannut DB-Tek
nosta myyntipäällikkö Erkki Ro
senqvist ja kirjoituksessani olen 
melko vapaasti lainannut Dl Jussi 
Hartikaisen artikkelia ajoneuvome
lusta. 

Melunvaimennuksesta kiinnostu
neille Rover Ystäville olisi aika ajoin 
tarjolla edullisesti ns. hukkapaloja 
DB-Teknossa. kiinnostuksen voisi 
ilmaista posti kortilla kerhon osoit
teeseen, jolloin allekirjoittanut voisi 
viedä asiaa etten päin. 

P. K-kontio 
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KUIN REPISI 
LOTTOKUPONGIN 

Brittien tulokset autourheilussa al
koiva t 1968 olla menossa alamä
keen. Uusia , autourheiluun sopivia 
malleja ei ollut , Mini Cooperit olivat 
jo tulleet kehityskaarensa lakipistee
seen -ja pahinta, että Flying Finns, 
Mäkinen ja Aaltonen ajelivat jo 
muilla autoilla . - Kuuluisa BMC:n 
kilpailuosasto Abingdonissa oli pu
lassa kun fuusioidenjälkeisen British 
Leylandin Lordi Stokes ilmoitti tal-
lipäällikkö Peter Browningille, että 
talli saa jatkaa Leylandilla , jos sillä 
on näyttöä tuloksista - ja vain sen 
aikaa. Rahaa ei myöskään enää pi
tänyt enemmälti käyttää. Browning 
parka kiersi niukkasbudjetteineen 
Leylandin eri tehtaita, etsien epätoi
voisesti jotain asetta 1969 tai 1970 
kaudelle. Myyntimiehet tarvitsivat 
mainoksiinsa voittotuloksia kromo
somiminille, Austin 1800:lle ja Aus-

tin Maxille. Kova valmistelu Lontoo 
- Sydney maratoniralliin meni 
mainosmielessä hukkaan , tulos oli 
"vain" kakkostila ja jo välttämättä 
tarvittavan voiton sijaan tuli kak
kostila taas Lontoo-Mexico mara
tonissakin. Lordi Stokes tukisti nyt 
tosissaan. Peter masentui entises
tään , kun hänelle tarjottiin kilpai
lukalustoksi uusia Marinoita ja Al
legroja . Triumph Dolomite 16 vent
tiilisine moottoreineen olisi ehkä 
kelvannut , mutta se ei ehtisi markki
noille ajoissa eikä MG:n urheiluauto 
Roverin V8 moottorilla ollut sekään 
vielä kypsä tuotantoon. Tallin tule
vaisuus oli synkkä. Tässä tilanteessa 
syntyi yksinkertainan ajatus, etä mi
kään ei korvaa hevosvoimia, ja oli
han Leylandilla jotain tarjolla: uusi 
Rover V8. Browning kuvaa tunneI
miaan ennen yhteydenottoa Roverin 

tehtaille: "tuntui kuin olisi menossa 
pyytämään kuningataräitiä avaa
maan Punk-rock festivaalit. Roverin 
maine perustui täysin muihin asioi
hin kuin kilpailutoimintaan ja siksi 
toisekseen tehdas oli niitä harvoja 
Leylandin osia, joka ei muutenkaan 
tarvinnut tällaista myynnin edistä
mistä - nämä autot näet menivät 
kaupaksi muutoinkin." 

Ajatus raaseri Roverista oli tar
koitettu toteuttaa neljässä nopeasti 
toisiaan seuraavassa vaiheessa. En
sin ajettaisiin muutama rallycro~s 
kilpailu vakio 2000 mallilla . Yleisön 
tietoisuus heräisi, sillä nämä kilpai
lut keräävät viikonloppuisin miljoo
nia katsojia TV-ruutujen ääreen. 
Toiseksi vaiheeksi muodostuisi klu
bikisoihin valmistuva rata-auto , jol
la saataisiin tietoutta alustan käyt
täytymisessä asfalttikilpailussa. Kol-
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•• mannessa vaiheessa, jos yhtiö vielä 
suvaitsisi rahoittaa kilpailuosastoa, 
kokemusten pohjalta rakennettaisiin 
oikea tehtaan prototyyppiauto vali
koituihin rata- ja rallikisoihin. Nel
jäsja vaikea vaihe olisi puristaa Ley
landilta rahat ryhmään 2luokittelua 
varten tarvittavan pienen sarjan ra
kentamiseen. Nämä Special V8 Ro
verit oli tarkoitus myydä yleisölle: 
rahaa tarvittiin. 

Peter Browning'in hämmästyk
seksi ajatus sai tehtaalla myönteisen 
vastaanoton ja hänelle annettiin ko
tiin ajettavaksi entinen esittelyauto, 
Rover 2000. Tämä JXC-808D rekis
tereinen auto pantiin semmoisenaan 
rallycross-kilpailuun, paitsi että ku
jemielellä (ja TV:n härnäämiseksi?) 
takaikkunalla koreili knalli, sateen
varjo ja Financial Times! Hyvin me
ni, jo seuraavana maanantaina teh
taan johtajat soittelivat kiitellen kil-

pa(luesityksestä. 
Koska aika oli tiukalla, päätettiin 

edetä heti vaiheeseen kaksi eli rata
muunnoksen tekemiseen. Kun tulos 
ei ole varma, tehdas toisensa jälkeen 
noudattaa samaa .keinoa: annetaan 
pienen viritysfirman rakentaa auto 
piilossa. Jos lopputulos olisi susi, 
varjo ei lankeaisi tehtaan kilpailuo
saston päälle ja toisaalta, jos menes
tystä tulisi, osasto voisi silloin ottaa 
kunnian itse1ieen, niinkuin tapah
tuukin. 

Roy Pierpoint, entinen Englannin 
mestari, sai Bill Shaw'n kanssa hoi
taakseen projektin. JXC 808D:n ko
ripellit vaihdettiin kevyempiin, levi
tykset ja spoilerit sekä jäähdytysau
kot kaikille jarruille muuttivat ulko
näköä ja painoa, paino jäi 950 ki
loon. Jarrut vaihtuivat tuuletettui
hin levyihin, tukivarsia ja puslia 
valmistettiin jykevämmästä ainees
ta . Dunlop Racing-renkaat istuivat 
10 tuumaa leveillä valuvanteilla . 
Moottoriksi 2000 sai Austraaliasta 
V-8:n,jossa 3,5litraisen iskutilavuus 
oli nostettu 4,3 litraan. Neljän Weber 
kaasuttajan ruokkimana tehoa löy
tyi koneesta 360 hv. Tasauspyörästö 
otettiin Jaguarin E-typestä ja vaih
delaatikoksi lopulta hankittiin Ame
rican Muncey. Alkuperäinen 2000:n 
vaihdelaatikko kun ei kestä noita 
Traco Oldsmobile moottorin tehoja, 
se hajosi kerta toisensa jälkeen. Niin 
Traco Oldsmobile-moottorin tehoja , 
perhettä kuin Roverin moottori eli 
molemmat ovat alunperin Buickin 
suunnitteleman alumiinikahdeksi
kon versioita. 

Kilpailukauden 1970 avajaisissa 
läsnäollut koko Roverin johto sai 
nähdä JXC:n keskeyttävän, tässä 
näet hajosi atomeiksi ensimmäinen 
2000:n alkuperäisvaihdelaatikko. Seu
raavat kilpailut auto voitti ylivoi
maisesti, mutta silloin ei taas spon
soreita ollut paikalla. Pierpoint oh
jaimissa, JXC-808D ajoi läpi kah
deksan kilpailua, yleensä voitok
kaasti. 

Luottamuksen ja innostuksen 
kasvaessa siirryttiin vaiheeseen kol
me. JXC myytiin ja auto keräsi vielä 
parhaat osat poistettunakin uudelle 
kuljettajalleen Alec Poole'lle menes
tystä Irlannissa. Samat miehet,jotka 
rakensivat edellisen auton, tekivät 
nyt täysiverisen ryhmään 6 luokitel
lun ohjuksen. Abingdonin kilpailu
osasto oli jo näkyvästi mukana ja 
auto maalattiin Leylandin sinival
koisiin väreihin. 

Auto valmistui syksyllä 1970 ja 
ilmoitettiin käytännöllisesti katsoen 
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testaamatta kuuluisalla Niirnburgin 
radalla pidettävään 84 tunnin mit
taiseen Marathon de la Route -kil
pailuun. Tämä rata-ajo oli tullut 
korvaamaan aiemman raskaan"Spa
Sofia-Liege rallin . "Ringin" rata 
koostuu kahdesta silmukasta, noin 8 
kilometrin pituisesta eteläradasta ja 
noin 22 kilometrin pohjoislenkistä. 
Auton säästämiseksi kolmemiehisel
le joukkueelle annettiin tilai~uus 'tu
'tustua rataan vain kerran, kierrok
sen verran kullekin. Kun kilpailu al
koi , jännitystä oli ilmassa siitä, miten 
välienselvittely alkaa lyhyellä etelä
lenkillä. Varikko oli hyvä tarkkai
lupaikka, autot ohittavat sen jatka
essaan pohjoislenkille. Ensimmäi
nen auto tuli näkyviin: Rover jylisi 
yksinään katsojien ohi ja näytti jo 
siltä , kuin matkalla olisi sattunut 
onnettomuus, johon muu joukko 
olisi sotkeutunut, mutta ei, Roverin 
jo kadotessa pohjoislenkille muut 
autot syöksyivätkin näkyviin, teh
taan Porschet keulilla. 

Ensimmäisen kierroksen täyttyes
sä Roverin johto oli yhä suurempi 
huolimatta ankarasta kierrosluku
rajoituksesta, 4500 rpm, eikä yhtään 
yli . Suuri huoli oli näet siinä, että 
Roverin vauhtia piti hillitä, jotta 
sääntöjen koukerot myöhemmin 
voitaisiin täyttää: Auton tuli pystyä 
saavuttamaan 84. tunnilla sama kes
kinopeus kuin se teki ensimmäisellä 
tunnilla. Vaatimus pani taktikoi
maan. Tiukasti ohjeita noudattaen 
Rover taittoi ilman huolia 16 tuntia, 
kunnes kardaaniakselin värinä alkoi 
vaivata (laakerivika). Autoa ei ha
luttu särkeäja kun kyseessä oli vasta 
"kokeilukisa " , Rover kutsuttiin va
rikolle ja pois kilpailusta. Keskeyt
täessään se oli liki sata kilometriä 
edellä kaikkia muita, sensaatio, joka 
puhutti pitkään koko Euroopan au
tourheilulehdistöä. Auto oli kerralla 
täysosuma. 

Joukkueen palattua kotiin, vas
tassa olikin synkkä tilanne, Leyland 
oli määrännyt Abingdonin kilpai
luosaston suljettavaksi. Koskaan ei 
edes harkittu neljännen vaiheen eli 
luokitukseen tarvittavan sarjan ra
kentamista. Kaikki valmius ja käde
nulottuvilla oleva menestys hävitet
tiin kerralla! Vuosia myöhemmin 
Abingdonissa aloitettiin jälleen kil
pailuihin valmistautuminen, mutta 
kaikki piti alkaa taas alusta. On kuin 
lottokupongin olisi repinyt, kupon
gin, jossa oli täysosuma. Joskus 
puuttuu järjen lisäksi sydänkin. 

Kari TT 
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CONCOURSE DE CHARME 1984 
- ja kuinka me sen voitimme 
Viime vuosisadan loppupuolella eli 
Ranskassa De Dionien aatelinen ja 
varakas suku muutoin varsin rauhal
lisesti, mutta suvulla tuntui olevan 
yksi ongelma: suvun pääperillinen 
Albert De Dion oli hyvin kiinnostu
nut koneellisista ajoneuvoista . Ei 
kait siinä sinänsä mitään pahaa ol
lut , mutta Albertpa kulutti kaiken 
aikansa ja varansa hankkimalla 
"eriskummallisia rautamöhkäleitä" 
ja maksamalla suuria rahasummia 
eri asesepille yms ammattimiehille 
näiden "tyhjänpäiväisten" esineiden 
valmistamisesta. Albert De Dionin 
isä ja suvun "vanhat tantat" huoles
tuivat asiasta siinä määrin, että 
kääntyivät peräti tuomioistuimen 
puoleen estääkseen Albertia tuh
laamasta perintörahoja kaikenlaisiin 
hullutuksiin. Tuomioistuin lausui 
päätöksensä asiaa tutkittuaan seu
raavasti: "ottaen huomioon, että 
monsieur De Dion ei tyydy ajopelei
hin, joitten hinta olisi oikeassa suh
teessa hänen varallisuuteensaja edel
leen ottaen huomioon, että hän 
hankkii koneellisia kulkuvälineitä , 
joita kohtaan hän osoittaa lapselli
suudeksi katsottavaa, normaalille 
miehelle oudoksuttavaa mielenkiin
toa , on tärkeää että Albert De Di
onin suhteen ryhdytään tarpeellisiin 
varotoimiin. " --- Kuitenkin autohis
toria tuntee itsepäisen Albert De Di
onin hyvin merkittävänä auton ke
hittäjänä: Hänen kehittämänsä moot-

.,torit olivat aikanaan valta-asemassa , 
hänen kehittämänsä akselisto on vie
lä tänäänkin monessa autossa. Ilman 
De Dion-synkronointia saattaisivat 
monet vaihdelaatikot toimia nykyi
sinkin äänekkäämmin jne jne. --
Taitaapa olla niin, että meistä Rover 
Ystävistäkin löytyy samoja luon
teenpiirteitä , jotka olivat ominaisia 
Albert De Dionille. Nykyisin ei vain 
asiasta huolestuta sen enempää, eikä 
käännytä tuomioistuimen puoleen, 
vaikka nimimerkki PeRiKadon Ri 
osuus onkin sitä mieltä että yhä pi
täisi tehdä niin. Helppoa ei liene kel
lään. 

Perheessämme on vanhojen auto
jen harrastus jatkunut jo pitkään. 
Olemme osallistuneet kymmeniin 
vanhojen autojen ajotapahtumiinja 
näyttelyihin. Olemme kunnostaneet 
ajoneuvojemme suunnattomilta tun
tuvilla summilla, keränneet vaatteita 

yms. rekvisiittaa komerot täyteen ja 
enempikin. Viime vuosina ajoneu
von osuus on supistunut pääasiassa 
Roverimme ympärille ja kunnostus 
onkin ollut nimimerkin Pe:n osa. 
Nimimerkin Ri osa on taas vuoros
taan kulkenut kaupunkien vanhojen 
vaatteiden "boutiqueissa" museois
sa ja kirjastoissa jne jne . Aluksi diva
reista kotiin kannettiin "uskomat
toman" halvalla saatu lehtivuosiker
ta tai muotikirja. Lehtiä sitten luet
tiin hyvinkin tarkkaan, erityisenä 
aiheena oli Grace Kellyn satuhäät. 
Aivan kuin "vahingossa" oli eräänä 
keväisenä viikonloppuna kotiin il
mestynyt vaaleanpunainen silkki
luomus strasseineen ja rusetteineen 
sekä alushameineen. Hinta oli ollut 
kyllä "halpa" ja sen ymmärsi hyvin 
kun katseli repeytyneitä kohtia ja 
meikkitahroja. No, luomus vain pe
suun, eikä minne tahansa pesuko
neesen, vaan parhaaseen (ja kallein
paan) hienopesulaan. Sitten luomus 
vietiin taideparsijalle, jonka tunti
palkka jättää jälkeen parhaimman
kin autokorjaajan. Onneksi oli jos
sain käänteessä varaa ottaa hieman 
paikkasilkkiä, ettei sitä nyt tarvinnut 
sentään lähteä Pariisista hakemaan. 
Koska nyt tällainen perusvaate oli 
sitten löytynyt tarvittiin sen ympäril-

le muutakin rekvisiittaa: saumalliset 
nylonit, laukku, valkoiset pitsikäsi
neet , oikeanmalliset korkokengät , 
oikeanmallisia, koruja yms yms. Li
säksi vielä päähine - siinä vasta nai
sen turhamaisuus oikein korostuu! 
Tähänkin mennessä oli jo kuulunut 
useampi viikonloppu ja useampi sa
tanen lisää . Tässä vaiheessa kuiten
kaan kulut eivät tuntuneet kovin
kaan suurilta, sillä mielessämme oli 
kypsynyt päätös osallistua SA-HK:n 
valta kunnallisiin vuosiajoihin ja 
suoraan Concourse de Charme eli 
asu-ajoneuvo luokkaan. Tässä kil
pailuluokassa arvostellaan matkus
tajien asujen sekä ajoneuvon ja sen 
varustuksen yhteensopivuutta ja 
al uperäisyyttä. 

Sitten tarvittiin asu myös Sirille . 
Puku löytyi suhteellisen helposti val
lan erinomaisesta liikkeestä Helsin
gistä: Me and Mr Bogart. Solmio, 
paita ja hattu eri puolilta henkiläisis
tä vanhojen vaatteiden liikkeistä. 
Eräästä punavuorelaisesta divarista 
löytyi jopa Sisun hopeiset mansetin
napit ja oikea "pensasytkäri"! Nyt 
alkoi Sir olla jo olla tällingissä! 

Sitten löytyi LadylIe päällystakki! 
Arvelimme, ettei sitä ilman päällys
takkia sovia kuljeskella ja meitä 
hieman huvitti eräs SO-lukuisesta 
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hyvän käytöksen oppaasta luke
mamme ohje, jossa sanottiin, että 
hieno nainen ei tunne oloaan kodik
kaaksi ravintolassa ja siksi hän ei jä
tä päällystakkiaan eteisnaulakkoon! 
Tämä takki oli oikein tyylikäs, sileää 
vaalea samettia, mutta ne tarhat , ne 
tahrat ... Takki oli melkein käyttä
mätön, mutta sitä oli säilytetty so
pimattomasti, jolloin valo ja pöly 
olivat kellastaneet kaikki kaulus- ja 
hihansuun käänteet, saumakohdat 
hihoissa, sivussa ja selässä . Takki 
näytti kovin ikävältä tässä kunnossa. 
Niinpä yritimme K2R-tahranpois
toainetta, soitimme Marttaliittoon, 
pesetimme sen, eikä auttanut. Lo
pulta päätimme että takki on värjät
tävä. Mistäpä nyt värjäri,joka uskal
taisi ottaa herkän vaatekappaleen 
työn alle ja nopeasti, sillä kesäkuun 
alku läheni uhkaavasti. Onneksi löy
simme tämän alan käsityöläisen, jo
ka uskalsi ryhtyä puuhaan. 

Värjääjän kanssa sovittiin, että 
takki yritettäisiin saada mahdolli
simman vaaleaksi, sillä sellaisena se 
mielestämme parhaiten sopisi vaale
anpunaisen unelmaleningin kanssa, 
Sirin harmahtavan puvun ja valkean 
Roverimme kanssa . Kuten arvata 
saattaa, kaikki ei käynytkään kuten 
oli suunniteltu, vaan lopputulos oli 
karmea yllätys - ainakin alussa . 
Takista poistettiin al uksi kaikki väri, 
jotta myös kellastumat lähtivät. Sit
ten se upotettiin väriliuokseen,jonka 
piti antaa takaisin lähes alkuperäisen 
vaaleahko sävy. Kävikin kuitenkin 
niin, että väriä tarttui kankaaseen 
epätasaisesti ja olisi kuivattuaankin 
ollut ikävän läikykäs. Värin tasoit
tamiseksi jouduttiin värjäyskäsittely 

•• uusimaan parikin kertaa ja suunni
teltu vaalea kesätakki jäi vain haa
veeksi . Lopputulos oli melko tumma 
lila, joka tosin näytti sopivan hyvin 
vaaleanpunaiseen hattuun ja lenin
kiin , mutta ei enää laukun ja kenkien 
väriin, jotka nyt näyttivät tunkkai
silta voimakkaan liian rinnalla. 
Ri:stä tuntuikin nyt siltä ,että "peli 
on nyt menetetty". Kokonaisuus ei 
ollut hyvä ja aikaa uusien kenkien ja 
käsilaukun etsinnöille oli todella 
niukasti. Kuitenkin matkaa edeltä
vänä päivänä Ri suunnisti tutuille 
seuduille Puna vuoreen ja kuin ih
meen kautta löysi täsmälleen oikeaa 
kokoa olevat, 50-luvun käyttämät
tömät mokkanahkaiset avokkaat. 
Usko pelin mahdollisuuksiin alkoi 
palautua. Käsilaukkua varten ostet
tiin vielä valkoista nahkamaalia. 
Laukun maalaus jäi todella viime 
tippaan, sillä viimeistä kerrosta maa-

lattiin autossa matkalla Jyväsky
lään. 

Lähtöpaikalle saavuttuamme meil
lä ei ollut aikaa tutkailla kilpa
kumppaneitamme, joita kuitenkin 
oli paikalle saapunut yli 20 paria 
ajoneuvoineen. Tämä lukumäärä oli 
enemmän kuin misään aikaisem
massa SA-HK:n vuosiajoissa on ol
lut. Reitti sujui kommelluksitta ja 
puolivälissä taukopaikalla jouduim
me sitten tuomarien "syyniin" . 11-
meisellä asiantuntemuksella meitä 
tarkasteltiin ja kankaitakin hypistel
tiin. Meiltä ky~yttiin kelloja, jotka 
onneksi huomasimme jättää pois, et-
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teivät "digitaalit" olisi pilanneet jut
tua . Sen lisäksi Pe keksi huomauttaa, 
että emme tarvitse muuta kelloa , sil
lä roverimme kello pitää me.idät 
erinomaisesti ajan tasallla. Eräs mii
nuspisteitä aiheuttanut seikka pal
jastui, kun herratuomari hypistelles
sään Pe:n puvuntakkia käänsi sisä
rintataskun näkyviin ja sieltä paljas
tui nykyaikaisia kyniä! 

Olimme niin pöllähtäneitä t.arkas
tuksen tiukkuudesta, että unoh
dimme esitellä niitä aarteita, joita 
Ri:n käsilaukku sisälsi: 50-luvun 
huuli punaa, pieni pullo 4711.sta, 
vanhan tyylinen puuterirasiajne. Li
sää rekvisiittaa lojui Roverimme 
penkeillä: vuoden 1958 Me Naiset -
lehden toukokuun numero, teräksi
nen juoma-astia koirallemme ViiilIe , 
vuoden 1958 mallia oleva transisto
riradio , joka oli aikanaan "tosi-ih
me". Onneksi saimme vielä toisen 
tilaisuuden esitellä tämänkin varus
tuksen sekä tavaratilan, josta löytyi 
nahkainen matkalaukku, mutta ei 
mitään nykyaikaista roinaa, sillä 
kaikki sellainen oli piilotettu teltta
kangaspussiin ja jalopuiseen säily
tyslaatikkoon. Olemme melko var
moja siitä, että tämä toinen tarkastus 
ratkaisi asian meidän eduksemme, 
sillä silloin saimme osoittaa, että 
olimme todella nähneet vaivaa asian 
hyväksi. Tällöin noteerattiin sekin, 
että koiramme,englannincockerspa
nielin, kaulapanta ja talutushihna 
olivat nahkaiset ja jokseenkin aja
tonta (lue: ei uudenaikaista) mallia . 

Reitti ajettiin sitten loppuun, jon
ka jälkeen menimme lepäämään ja 
odottamaan iltajuhlan alkua. Tu
lokset kuulutettiinja me saimme voi
ton kotiin. kukkia ja aploodeja, jo
kunen salamavalon välähdyskin ja 
pokaali luvattiin postittaa perässä. 
Loppuilta oli yhtä juhlaa, siitä piti
vät mm. paikalla olleet Rover Ystä
vät huolen. Taisimme juoda melkoi
sen loven ravintolan Shampanjava
rastoon. What a night to remember! 

Tiesittekö muuten, Concourse de 
Charme tarkoittaa vapaasti suo
mennettuna konkurssia ja ja kukat 
annetaan ikäänkuin lohdutukseksi! 

PeRiKato 

P.S . 
Mielestämme Albert De Dion voi le
vätä rauhassa, sillä meissä hänen 
henkensä elää .. . toinen haluaisi 
tuhlata kaikki rahat vanhaan au toon 
ja toinen taas vanhoihin vaatteisiin: 
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SYYSAJO: MESSILA LOMAKESKUS 
Syyskuun 2. päivänä kokoontuivat 
roveristit syysajoon Messilään, lä
helle Lahtea . Sää oli hyvä - pilvi
poutainen - ja muutenkin'puitteet 
olivat mitä parhaimmat. Paikalle oli 
saapunut 42 autokuntaa, siis yhteen
sä hieman alle sata osallistujaa, 

Tapahtuma alkoi yhdistyksen tar
joamalla kahvitilaisuudella, jonka 
yhteydessä Kari selvitti päivän oh
jelmaa, Juha selosti taitoajokilpailu
jen sääntöjä ja Messiiän oma tyttö 
tarinoi kartanon historiasta ja sen 
nykyaikana suomista vapaa-ajanviet
toma hdollisu u ksis ta, 

Kahvien jälkeen alkoi taitoajokil
pailu , Samalla kisailijat osallistuivat 
toiseen, rinnakkaiseen kilpailuun. 
tunne autosi. Kilpailujen tuloksista 
kerrotaan toisaalla tässä lähdessä . 

Myös lapsille oli oma kilpailu. Li
säksi katseltiin videoita, myytiin ja 
ostettiin arpoija , ihmeteltiin Rove
rien tyylikkyyttä ja paikan kauneut
ta . 

Päivän esitelmän piti Kaisa Rösch, 
aiheena aina ajankohtainen: kuinka 
tOImtaheti auto-onnettomuuden 
jälkeen. Kaisa Rösch on SPR:n Lah
den osastosta. Hyvin tärkeää tietoa 
meille kaikille. 

Mainittavan lounaan jälkeen oli 
vuorossa katsaus menneeseen ja tu
levaan toimintaan. Myös näistä asi
oista toisaalla tässä lehdesså . Pyrki
myksenä oli tässä yhteydessä katsoa 
myös vuosiaj oista Paimiosta tehty 
video, mutta tapahtumaa valmistel
lut raati oli koekatselun yhteydessä 

., nauhoittanut ajojen päälle osan Dal
lasia ja pätkän Itä-länsi pesismatsia, 
Ajoihin osallistui myös Ison-Britan
nian suurlähetystöstä Mr Brown 
perheineen. 

Kaitsu 
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FORSSAN HARRASTEA UTO-PICKNICK 
FHRA:n ja SA:HK:n Turun kerhon 
järjestämä kokoontuminen 5.8. oli 
täydellinen menestys. Lämmin sun
nuntaisää houkutteli Pilvenmäen 
raviradalle yli 500 harrasteauto kun
taaja yleisöä yli 10.000. Rover Ystä
vät oli paikalla runsaan 30 autokun
nan voimin. Ansaittua ihastusta he
rätti kerhon rekvisiitta: lippusalot, 
kyltit, aurinkokatos, matkailuperä
vaunu jne. Sihteeri jakoi yleisölle 
uutta kerhoesitettä, jonka saattoi 
lukea vaikkapa levähtäesään "Rom
melin" katoksessa kerhon tarjoa
man teekupposen ääressä: Ker
homme kutsui "yhteisen" lipun alle 
myös muita brittiautokerhoja ja -
harrastajia. Mini- ja Vauxhall-ker
hojen kanssa sovittiin materiaalin 
vaihdosta ja kerhot toivottivat tois
tensa jäsenet tervetulleiksi tapahtu
miinsa . Brittiautojen edustus Fors
sassa oli varsin näyttävä ja hyvin 
puolusti paikkaansa amerikkalais
voittoisen autokokoelman keskuu
dessa. 

JL 
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Kerran kesällä ... eli tarkemmin sa
noen 18.7. kokoontui yhdistyksem
me seitsemän. P4 ajaja/omistajaa 
varapuheenjohtajan kotitallin "maas
toon" . Leppoisastisujuneen illan ai
kana keskusteltiin yhteisistä aiheista 
ja nautittiin pieni iltapala. Saattaa 
olla mahdollista, että yhdistyksem
me vanhempien Rovereiden harras
tajat muodostavat oman alaosaston 
mm. yhteisten ongelmien rat
kaisemiseksi. 

PeKa 

Vehoniemi-automobiiliajoihin 18.8. 

SÖDERTÄLJEN 
MARKKINAT 
28 - 29.8. 
Suomalaisia tähän Pohjoismaiden 
suurimpaan harraste-autojen "Rom
pe"-tapahtumaan osallistui tänäkin 
vuonna bussilasteittain. Rover Y stä
viäkin oli mukana mm. P4-yhteys
mies Pekka ja varapj Juha Rover 
!00:1la , Weittirannan Seppo, Vanha
talot sekä Tanskan Land Rover-ta
pahtumasta paluumatkalla poiken
nut Henkka Fagerström. Tapahtu
ma tarjosi myös oivallisen tilaisuu
den tavata ruotsalaisia Rover-har
rastajia, toivottavasti myös kerhome 
tulevia jäseniä . Ruotsissahan ei ole 
omaa Rover-kerhoa, mutta innostus 
merkkiä kohtaan on vankka . Kaiken 
kaikkiaan erittäin mukava reissu , 
muutama osakin löytyi ... 

JL 
otti osaa yhteensä noin 70 autokun- 1------------------1 
taa. Ajojen järjestelyt olivat hyvälaa-
tuiset ja sujuivat sutjakasti. Osaanot
tajien joukossa oli mm. useita laa
dukkaita englantilaisia ajoneuvojaja 
pari P4-mallista Roveriakin. Ajokil
pailujen nuorempien ajoneuvojen luo
kasta toivat pokaalin kotiin Kaste
maa Rover 75:llaan. 

Kuluneena kesänä tulleisiin "löytöi
hin" kuuluu korsolaisen A. Helosvuo
ren Rover 75 vuodelta 1953. Näin siis
tinä ja hyväkuntoisena säilytettyä 
Roveria saa todella hakea maastam
me kauan. Roverilla on ajettu yhteen
sä noin 60 000 km. Tästä Rovaista 
löytyy moni P4 malleista kiinnostunut 
luotettavan vertailukohteen sille. mil
lainen oli alkuperäinen. 

.. 
MESSILAN 
TIETOKILPAILUN 
TULOKSET: 

1. sija, rajattomasti kunniaa: 

MIKKO HEIKKINEN 8 pist. 

2. sija, kunniaa: 

KALEVI HENTILÄ 7 pist. 
MATTI SAASTAMOINEN 
JAAKKO POHJANTULI 
MARJA-LIISA HUUNONEN " 

3. sija, hitunen kunniaa muille, jotka 
saavuttivat 1 - 6 pistettä. 
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UUDET JASENET 
(ajalta 1.4. - 1.9.1984) 
421 Wiberg Camilla & Stephan 

Bromarvinkatu 33 10900 Hanko 
422 Laine Risto 

Ohjaajantie 26 A 9 00400 Hki 
423 Bährend Paul 

Keijo 36420 Sahalahti 
424 Turunen Jukka 

Kotikatu 4 49400 Hamina 
425 Riihimäki Eino 

71310 Vehmersalmi 
426 Lindh Jarl 

04170 Paipis 
427 Pousette Carl-Göran 

Tammisaarentie 84 10300 Karjaa 
428 Andrejev Victor 

Taimistontie 23 B 13130 Hml 
429 Öystilä Jaakko 

Uskila 16170 Hollola 
430 Niemelä Raimo 

Pajutie 3 04310 Tuusula 
431 Laesmaa Jukka 

Haapaniemenk. 20 D 50 00530 Hki 
432 Keskinen Markku 

Jokihaantie 2 as 4 01800 Klaukkala 
433 Husula Hannu 

Suitsikatu 5 E 65 15830 Lahti 
434 Paakkari Pentti 

Mesikämmenenkatu 2 15950 Lahti 
435 Junnila Seppo 

3KP 85800 Haapajärvi 
436 Berg Kalle 

Kivisalmi 77980 Istunmäki 
437 Stolt Antti 

19910 Tammijärvi 
438 Vuolle Risto 

Harjutie 10 02730 Espoo 
439 Kinkamo Pekka 

Ratatie 2 42700 Keuruu 
440 Tiitola Heikki 

Lovensalo 36570 Kaivanto 
441 Muhonen Reijo 

Mielikinkatu 20 b 80260 Joensuu 

'. 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

Vanhatalo Jukka 
Tuulimyllyntie 5 B 00920 Hki 
Paakkari Eero 
Ora va tie 4 02270 Espoo 
Mailander Jarmo 
Kirstinmäki 7 C 54 02760 Espoo 
Nysten Peter 
Kauppalantie 23 02700 Kauniainen 
Kantola Markku 
Muurahaisentie 92500 Rantsila 
Haaranen Seppo 
71870 Harjamäki Lehto 
Mickos Hans 
Kalerdervägen 6 
17540 Järfälla Sverige 
Kuoppamäki Kalevi 
Rasisalo 63700 Ähtäri 
Tamminen Erkki 
Kasvitarhankatu 5 26660 Rauma 
Pohjola Tuire & Visa 
Umpiaidanpolku 4 B 7 00840 Hki 
Aaltonen Veikko 
Perusmäenkuja 5 02920 Espoo 
Korpela Jorma 
Isokatu 10 as 1 67100 Kokkola 
Haapanen Veikko 
Lamminkankaantie 28 33420 Tre 
Näppä Pentti 
Kolehmaisentie 28 33420 Tre 
Jolkkonen Leo 
Lapinlahdenkatu 31 N 3500180 Hki 
Koskinen Aimo 
Pitkäranta 28400 Ulvila 
Österlund Bengt 
Sanduddsvägen 10820 Lappvik 
Kanko Aila 
Rekitie 17 01640 Vantaa 
Savolainen Reijo 
Jenninkatu I 15610 Lahti 
Valtonen Simo 
Hippoksentie 3 20720 Turku 
Uotila Seppo 
16600 Järvelä 
Toivanen Juha & Jari 
Pohja-Lankila 56440 Pohja-Lankila 
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Kuvassa Suomen YK Pataljoonan 
käytössä Libanonissa oleva Land Ro
vero Auto on panssaroitu kestämään 
kiväärikaliberisten aseiden osumat. 
Moottori ja vaihteisto ovat peräisin 
Rangesta. Erikoista on se. että kum
matkin taka-akselistot ovat vetäviä. 
akseleiden välissä on kardaani! Muu
tostyöt on tehty Englannissa . 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

Terho Olli 
23950 Pyhäranta 
Hakala Rauni 
Kupittankatu 122 as 5 20810 Turku 
Österlund Gunnar 
Lernäs 10850 Tvärminne 
Supperi Kari 
Kaurasmäent. 18 D 25 33480 Ylöjärvi 
Saastamoinen Alvi 
Varikko 72880 Koivujoki 
Palos Pentti 
Kurkkutie I A 2 13600 Hämeenlinna 
Mykkänen Pekka 
Mantankuja 77700 Rautalampi 
Toivonen Pertti 
Kalkunviertotie 3 A I 33330 Tre 
Roinetsalo Kauko 
Salmelantie 7 A 23 90100 Oulu 
Liiri Pertti & Raija 
Onnentie 18 00600 Hki 
Holmström Guy 
Solhem 10710 Snappertuna 
Salmikivi Erkki 
Viittapolku 14 00950 Hki 
Lindgren-Väätänen Leena 
Ketolanoja 91430 Leppiniemi 
Öberg Jari 
Tervakkopolku 9 01350 Vantaa 
Hartig Klaus 
Rosenwinkel 7 D-3325 Legende BRD 
Mäenpää Juha 
91100 Ii-Soronen 
Tekkala Kari 
Kaarelantie 20 A 00430 Hki 
Morko Pekka 
Hiirakkotie 3 E 82 01200 Vantaa 
Troberg Nils 
Västankvarn 10230 Ingåst 
Marttila Petri 
Hirvasniemi 91980 Lumijoki 
Åvall Kenneth 
Nikumäenrinne 3 Espoo 92 
Väätäinen Seppo 
Hakapellonk, 2 B II 21200 Raisio 
Kanninen Pertti 
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VUOSIEN TAKAA ... 

Sain ensimmäisen Roverini keväällä 
1952 ja oli tarkoitus lähteä kesällä 
Pariisiin. Siihen aikaan ei maaseutu
kaupungeissa ollut varsinaisia merk
kikorjaamoita, jonka vuoksi vein 
auton huoltoon tavalliseen nyrkki
pajaan . Sain auton aamupäivällä ja 
välittömästi oli ajettava 400 kilomet
rin matka Helsinkiin ehtiäksemme 
pieneen Oihinna laivaan. 

Heti lähdettyämme huomasin , et
tä auton kaksoiskaasuttajat oli sää
detty väärin, koska moottori yski ja 
paukkui ja kulutti valtavasti poltto
ainetta . Laivaan oli kuitenkin ehdit
tävä ja päätin säädättää kaasuttajat 
uudelleen heti Saksaan päästyäni. 

Saksaan saavuttuamme kävin ai
nakin kymmenellä pikkukorjaamol
la , jollaisia ne siihen aikaan sodan 

PIENOISROVERIT 

Taitaisi alla mahdotonta kerätä it
selleen kaikkia malleja oikeista Ro
vereista , mutta pienaismalleista voi 
hankkia melka mukavan Rover-ka
koelman ja huamata, että pienois
mallien keräily voi olla myös harras
tus sinänsä. 

Hyvällä tuurilla voi päästä Din
kyn Raver P2 Streamlinerin amista
jaksi, mutta sen löytäminen vai olla 
yhtä vaikeata kuin oikean auton 
löytäminen . 

Dinky Toys teki P2 Streamline 
coupea vuasina 1934-1948, eli 10 
vuotta sen jälkeen kun aikean auton 
valmistus oli jo lopetettu . 

Dinkyn ensimmäinen sodan jäl
keinen malli oli Rover P4 (75) , jota 
valmistettiin vuasina 1951-1960. 

V.1956-1961 Corgi Toys toi 
markkinaille Raver 90 - jassa oli 
sumuvalaja ensimmäisenä "lasi-ikku
nat" 

Samaihin aikoihin Budgie Toys 
valmisti Rover lOS Matchboxin kal
taista metallimallia. 

Vuodesta 1955 lähtien Matchbox 
on tehnyt Land Roverista kymmeniä 
erilaisia versioita . 

jäljeltä olivat, mutta yhdessäkään 
korjaamossa ei suostuttu tekemään 
autolle mitään , koska eivät olleet 
ennen nähneet sellaista kaasuttajaa. 
Näinollen paukuttelin autolla kohti 
Pariisia ja lisäsin jatkuvasti bensaa. 

Tultuamme Diisseldorfiin parkee
rasin autoni keskikaupungilla va
paalle vinoparkkipaikalle ja totesin, 
että vieressä seisoi Suomen rekiste
rissä oleva Hitlman , jassa istui hyvä 
tuttavani apiskeluajailta , jolle valit
telin vaivojani . 

Kaveri kertai, että läheisen ka
dunkulman takana seisoi äskettäin 
Raver. Kävelin paikalle ja totesin, 
että siellä seisoi Saksan rekisterissä 
aleva samanlainen Raver kuin itsel
läni ja amistaja oli juuri avaamassa 
etuovea. 

Tiedustelin kaverilta , missä vaisin 
huollattaa autoni. Kaveri kertai, että 
minulla oli tuuria , koska hän an Ro
verin maahantuoja Saksassa ja sa
nai , että Saksassa oli silloin vain 2 
Roveria. Ajoin kaverin perässä jan-

Ahaa. p,dkää· 
\ta n<lvOrJafl . Mi· 
nun on. py!>Cuj
tczttä.vä. autoni 
lOp.u to..r~ltta.Q..s
SQ.. rn.oottonkin.. 

nekin esikaupunkialueelle pienen 
omakatitalan pihaan, jassa maahan
tuajan sillainen hualtahalli käsitti 
kahden auton autotallin piharaken
nuksessa,jossa ainaa työntekijä kor
jailijatain vanhaa traktoria. Kaasut
tajat säädettiin kädenkäänteessä 
velaituksetta. 

20 vuatta myöhemmin, kesällä 
1972 olin Lontoossa , sillainkin (toi
sella) Roverillaja seisain keskustassa 
olevan hotellini edustalla, kun pai
kalle saapui Diisseldarfin rekisteris
sä oleva formupukuisen kuljettajan 
ajama Ralls-Rayce (rekisterin nu
mero 1) , ja takapenkiltä nousi sama 
Diisseldorfissa tapaamani kaveri ja 
käveli kiireisin askelin samaan hatel
liin . En halunnut mennä puheille , 
kaska kaveri tuskin alisi voinut 
muistaa tapaamistamme, mutta kai
kesta päätellen kaverilla on pyyhki
nyt hyvin. 

KL SILLOINEN VL 700. 
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"V_ 



Range Rover on tehty edustamaan 
kun tarvitaan, ja kulkemaan kaikkialla 
missä tarvitaan. Kulkua vauhdittaa 
joko korkeapuristeisen Economy V-8 
-bensiinimoottorin 92,6 kW 025 hv) tai 
uuden turbodieselin 73,5 kW 000 hv) . 
Maastossa auttavat vahvat väännöt 
258 Nm ja 196 Nm (2500 r/ min) . 
Ilmoitetut kulutukset ovat tasaisella 
90 km/ h nopeudella 13,09 1/100 km 
(bensiini) ja 8,07 1/100 km (diesel) . 
Säästöä syntyy. 

Ajo-ominaisuudet? Ne ovat todelli
sen nelivetoisen maastoauton ominai-

-, 
suudet, paitsi kaupungeissa ja mootto
riteillä, jolloin paljastuu Range Roverin 
henkilöautomaisuus ja höyhenenkevyt 
tehostettu ohjaus. 

Mukavuus? Vertaansa vailla niin 4-
kuin 2-ovisessakin, samoin tavaratilat. 
Mökille mennessä ei tarvitse miettiä 
mitä mukaan mahtuu. 

Edustavuus? Se tekee Range Rove
rista erilaisen.· Sisustus monine yksi
tyiskohtineen, erinomaiset materiaalit 
- myös tavaratilassa - ja runsas varus
telu, siinä se . • 

Kestävyys? Siinä Range Rover on 

maastoautojen huippua. Erillinen 
runko on pitkäikäisimpiä autoraken
teita ja alumiiniset muoto pellit ovat 
korroosion kestäviä. 

INTERP LAt>. 

Jos tarvitset auton moneen käyttöön 
- ja yhtä sopivan sekä taloudellisen 
jokaiseen käyttöön - olet valitsemassa 
Range Roveria. Lisätietoja: 90-544611 
ja Rover-myyjät kautta maan. 

(ti bill] 
()y Sisu·Auto Ab 

RANGEROVER 
SOCIETY 

Mukana juhlassa ja arjessa, tiellä ja maastossa. Bensiini- tai turbodieselmoottori, ovia 4 tai 2. 
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KUN RUOSTE KIUSAA 
Moni meistä on kiusaantunut näh
dessään esim. autonsa maalipinnas
sa kuplia jotka johtuvat maalipinnan 
alla olevasta ruostepesäkkeestä. 
Koska ruostepesäkke iden syntyyn 
on monia tekijöitä mainitsen tässä 
yhteydessä vain ne kaksi yleisintä: 
kosteus ja lika. 

Edellyttäen että ruoste ei vielä ole 
metallia puhkaissut voi harrastaja 
suhteellisen pienellä vaivalla pysäyt
tää ruosteen ja saada maalille kestä
vän pohjan ilman uusiutuvaa 
ruostetta. 

Kuten tiedämme on teräsharjalla 
tai hiomapapeilla puhdistettu pinta 
vain näennäisesti ruosteeton. Huo
limatta työläästä puhdistuksesta jää 
jäljelle tuskin näkyvä ruostekerros. 
Kosteus tunkeutuu maalikerroksen 
läpi hyvin pian maalauksen jälkeen 
jolloin ruostepesäkkeet kosteuden 
vaikutuksesta aktivoituvat ja uudel
leen ruostuminen on va li tettava to
siasia. Uudel leen ruos tuminen on 
FERROSAN-ruosteenm uuttajalla 
tettävissä seuraavasti: Irtonainen 
ruoste, maali , valssausjäänteet ja 
rasvat poistetaan. FERROSAN levi
tetään yks i tai useampi kerta sivelti
mellä, telalla, ruiskuttamalIa tai up
ottamalla. Käsiteltyyn kohtaan 
muodostuu violetti-tumma säätä (3-
6 kk) ja kemikaa leja kestävä suoja
pinta. Koska FERROSAN ei sisällä 
happoja se ei liioin vah ingo ita maa
lipintoja ja on päällemaalattavissa 
24 tunnin kuluttua, es imerkiksi 
~OSTOSAN-ruosteenestopohjamaa
lilla, yleisillä pohja- tai pintamaaleil
la . Koska vettä käytetään ohenteena 
ja välineiden pesuun , on FERRO
SAN-käsittely myös kosteel le pin
nalle ja kosteissa tiloissa mahdollis
ta. FERROSAN muodostaa ruostet
ta tuhoavan ja maalinta rtuntaa edis
tävän suojakerroksen. Soveltuu 
paitsi autojen, myös esim. metalli
kaiteiden j.a meta lliveneiden kor
jaukseen, uusien teräsrakenteiden 
tartuntapinnaksi tai kuljetuskalus
ton passivointiaineena esim. välit
tömästi puhdistuksen jälkeen ennen 
kuin kone laitetaan talvisäilöön . 

Harrastajalle löytyy maahantuo
jalta, Oy Interchemia AB, PL 22, 
00351 HELSINKI, puh. 90-594055, 
F+R maalisarja (0,1 l FERROSAN 
+ 0,375 l ROSTOSAN) hintaan 
37,50. 

HGK 

"Tässä tarvitaan!2. peltisep{}jjä ... " 

KUUKAUDEN LllKENNEVINKKI 

Eräs jäsenistämme joutui muuta ma visen sattuman summa. Sen estämi
viikko sitten vakavaan Iiikenneon- seen ei pa hiten kärsineillä ollut juu
nettomuuteen. Loviisan lähettyvillä rikaan ma hdollisuuksia . Telkkarin 
olevan huoltamon pihaan oli kään- jossai n liikenneohjelmassa on ollut 
tymässä paketti-folkkari. Punainen puhetta, ettei pyöriä saa kääntää 
Rover 2000 Te lähestyi vastakkai- valmiiksi odotettaessa kääntymisti
selta suunnalta ja pakettiauto odotti laisuutta vas taantulevan kaistan yli. 
asiaankuuluvasti sitä. Folkkarin ta- Tämän muistaminen olisi saattanut 
kaa tuli kuitenkin bussi joka ajoi sen auttaa, perään ajaja olisikin työntä
perään työntäen folkkarin suoraan nyt autoa kulkusuunnassaan omalla 
Roverin eteen. Törmäys oli sangen kaistallaa. Ainakin teoriassa. Me
voimakas kuten kuvastamme voi nehtynyt ei käyttänyt turva vyötä -
päätellä. Pakettifolkkarin apumie- toisaalta pakufolkkarin ohjaamo 
hen paikalla istunut nuori tyttö sai puristui kasaan, olisiko tilaa jäänyt 
surmansa ja auton kuljettaja louk- tarpeeksi. Nämä kaksi seikkaa 01-
kaantui. Roveria ajanut ystävämme koot kuitenkin tämän jutun opetus, 
selvisi kipeytyneelläjalalla ja haaval- olisiko niistä ollut apua tässä ta-
la otsassa. pauksessa tai ei. 

Onnettomuus oli monen negatii- KL 
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ROMULUS 

CUSTOMOINTIA 

Olen puhdasoppinen sielultani. Tar
koitan sillä sitä, että Rover on Rover 
ja sillä siisti . Niin muutkin autot. Jos 
tehdas on katsonut hyväksi tehdä 
määrättyjä ratkaisuja , niin niitä ei 
pidä muuttaa. Näin on asia. Kaikes
sa vanhoillisuudesani en ymmärrä 
niitä, jotka nostavat autojen periä 
niin, että taka-akseli näkyy. Tai 
muuttavat auton ulkomuotoa niin, 
että se ei enää muistuta omaa itse
ään . Jos välttämättä on pakko ra
kentaa jotain, niin mielestäni on 
huomattavasti parempi ratkaisu 
tehdä vanhasta aihiosta uudenve
roinen, entisöidä tarkasti ja taitavas
ti. Se vain parantaa autoa. Mutta ne 
hepenet, - kaikkien maailman 
krääsää ripustetaan sekä auton sisä
että ulkopuolelle, käytetään lakkoja 
ja liistereitä ja lopputulos on joulu
kuusimainen. Jos nyt välttämättä 
haluaa olla yksilöllinen niin aina on 
vaihtoehtona aito Rover. Vai mitä? 

Ehkä Romulus on hieman hapan, 
vanhoillinen ja suvaitsematon. Mut
ta kaikkea saa kuulla. Roverin vink
kelikasi on ilmeisesti niin hyvä laite , 
että customoijat ottavat aikamoisia 
riskejä. Lukekaa ja hämmästelkää. 
Kävi nimittäin niin että eräästä P 6 
3500:sta vietiin moottori yön pimei
nä tunteina. Joku customoija tietysti 
asialla. Niin hyvä se moottori on il
meisesti, että on jopa pakko varastaa 

.\ sellainen, jotta saisi kunnon pelin 
konepelin alle. Jäljet kuitenkinjoh
tavat sylttytehtaalle. Nimittäin jo
honkin Svea-mamman tuotteeseen 
on asennettu Roverin kaseja. Ja että 
kuulema on meno erilaista kuin en
nen. Samaa kuuluu myös Grossge
raun tehtaan erään mallin kohdalta. 
Vasta Roverin koneella siitä on saatu 
kunnollinen. 

Vaviskaa oi 3500:n omistajat. Tai 
hankkikaa kunnon munalukko ko
nepeltiin. Jos kone todella on niin 
kysyttyä tavaraaa, että vorot sen 
suourin vaivoin vievät, niin vähim
mäissuojana olkoon munalukko. 
Muita varasvarOlttlmla voidaan 
myös ajatella. Kuten esimerkiksi 
nauhuri joka alkaa soittaa Big Benin 
kelloja kun kone pelti avataan. Tai 
kuuma teesuihke vasempaan sil
mään , tai vaikkapa naapurin susi
koira . Näin vain on eskoseni. 

HAI SANOI ROMULUS 

Otsikko ei mitenkään viittaa tuonne 
mustalaisten suuntaan. Vaan kävi 
niin, että sain nähdä esitteen, jossa 
oli jotain tuttua,jajotain outoa. Ro
ver siinä luki, mutta pirssi oli todella 
omalaatuisen näköinen. Ei niin oma
laatuisen, että en olisi tunnistanut. 
Mutta kun siinä ei lukenut Hondaa 
niinkuin odotin vaan Rover niin jopa 
ehti karvat nousta pystyyn. Olenhan 
minä nähnyt ja kuullut yhteistyö
hankkeista Roverin ja Hondas välil
lä ja on jopa sellainenkin uutinen 
kantautunut korviini, että Australi
assa käytetään Rover mainetta, jotta 
saataisiin Hondaa kaupaksi ... 

Olen tällä palstalla joskus puhu
nut nousevan auringon maan muo
vituotteista hyvin pilkalliseen sä
vyyn. Saattaapi olla että joudun 
muuttamaan käsityksiäni. Tahdon 
tai en niin ilmeistä on että Honda
Rover tulee. Mutta kumpi on voitol
la on sitten taas aivan toinen juttu. 
Pitäisi kai tässä haudata kaikki en
nakkoluulot ja elää siinä toivossa, 
että tulevaisuus tuo pelkästään hy
vää tullessaan. 

Happamuus hehkuu 

Tuntuu siltä kuin vatsahapot olisivat 
liian kireellä, koska tällä kertaa löy-
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ta voin olla kiukkuinen. Tulipa tuos
sa kesällä käytyä ihan ulkomailla, ja 
jälleen kerran todettua kuinka huo
nosti meidän rakkaassa kotimaassa 
ajellaan. Muutamia esimerkkejä: 
Oletteko koskaan huomanneet, että 
liikennevaloissa Suomessa jono läh
tisijoustavasti liikkeelle ilman haita
ri-ilmiötä? Tarkoitan, että kun täällä 
meillä, lähtee ensimmäinen auto, 
niin toisen kuski alkaa ihmetellä että 
"joko se vaihde tarttis kytkee?". En
täs löytyykö kaistanvaihtajalle tilaa? 
Entäs pidetäänkö tarpeeksi etäisyyt
täjonossa? Entäs ajetaanko ylinopeut
ta? 

Kerhossmme on puhuttu siitä, että 
pitäisi taistella paremman autoilun 
puolesta. Olen samaa mieltä. Tuntuu 
siltä, että emme opi koskaan tässä 
maassa ottamaan huomioon muita 
liikenteessä. Me jotka ajamme Rove
rilla olemme herkästi kritiikin ar
moilla. Rovereita on vähän, ja hieno 
auto näkyy liikenteessä. Eiköhän 
sovita siitä että yrittäisimme ainakin 
olla edelläkävijöitä paremman au
toilun puolesta. 

Toivoo 

dän ainoastaan sellaisia asioita, jois- Romulus 



Miten"saat autolles; 
täyden vakuutussuojan ja alennusta 

1 vakuutusmciksuista? 

. Tee Kotipiirisopimus meillä. 
Yrittäjäinvakuutus-Fennian Kotipiirisopimuk

seen voit liittää mm. liikenne- ja autovakuutuksesi. 
Pakollinen liikennevakuutus korvaa henkilövahingot 
ja vastapuolen omaisuusvahingot. Liikennevakuu
tuksesta saat 5 % sopimusalennuksen vakuutusmak
sujen ollessa yhteensä vähintään 1.000 mk. 

Uikennevakuutuksen ulkopuole"e jäävät 
omalle autolle aiheutuneet vauriot korvaa vapaaeh
toinen autovakuutus. Autovakuutukseen kuuluvat 
lisäetuina oikeusturvavakuutus ja autopalveluva
kuutus. Autovakuutuksen sopimusalennus on 8 %. 

Kotipiirisopimus on vaivaton. 
Tekemä"ä Kotipiirisopimuksen saat kerralla 

helposti kuntoon koko perheen vakuutusturvan. 

Sopimukseen riittää kaksi vakuutusta ja Jo kolme"a 
saat 8 % alennuksen vapaaehtoisten vakuutusten 
maksuista. 

Vakuutukset ovat voimassa jatkuvasti. Useim
mat niistä on sidottu indeksiin, siten ne pysyvät aina 
ajan tasalla. 

Vakuutusmaksut voidaan hoitaa vuoden mit
taan esim. neljässä maksuerässä. 

PERHEEN TURVAJÄRJESTELMÄT 

II Yrittäjäin-Fennia 



Rover 
MARKKINAT 

MYYDÄÄN 

ROVER 2200 TC -75 
Reijo Kaisla työ 964-64 002, koti 
964-502 197 

* * * 

ROVER 75 -56, musta . Kats . 4/84 ajo 
.' 207.000 km. 

Pertti Vuorio 789250 iIt. ja viikon
loppuisin 

* * * 

va. SamanlaineR kuin Cristopher 
Ewingillä. Puh. 898 562 

* * * 

LAND ROVER 109 STW DSL vm 75 
Sihteerillä uusi projekti kohde, talo, 
joten Lantikasta on luovuttava. Ko
neelle tehty järki remontti, ruoste
vauriot paikattu, saanut uuden värin 
(valkoinen) naftalämmitin + I!sä
lämmitin, napalukot, kattotelme, 
erityisesti äänieristykseen kiinnitetty 
huomiota. Pekka Korvenkontio, 
puh. 90-805 3593 

* * * 

ROVER 3-litre-projekti. Alusta 
kunnostettu, tekniikka toiminta
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Varaosa-kirjoja : ROVER . 3 litre, 
P63500/3500S. Puh . 90-893 049 

* * * 

ROVERIN 75, vm 1958 
nokka-akseli + ketju, vaihdetanko, 
vilkun lasi. Kalevi Hannukainen, 
puh. 47412 

* * * 

1 st kloeka 75-90 100,-/SKR, 4 st 
navkapslan 75-90 300,-/SKR, 1 st 
motorhuv 75-90 300,-/SKR, bytare 

. 75-90 15,-/st/SKR. Morris Minor 
Center, Ljunghem, S-521 00 Falkö
ping, tel. 05 l 5-640 00. 

* * * 

VAIHDETAAN: ROVER 3,5 L oikea 
lokasuoja, käyttämätön. Toivon 
Rover 3 L oik. lokasuoja ja Iyhdyn 
takakoppa, uusia tai uudenvertoisia. 
Hans Mickos, Kalendervägen 6 S-
17540 Järfälla (voit kirjoittaa suo
meksi). 

ROVER 3500 autom. -78, valk. erit
täin hyväkuntoinen, ajo 80.000 km 
erikoisvarustelu, 2 renk. Puh. iltaisin 
921-354057,923-2929 kunnossa. Pitkäjännitteisyyttä edeI- r---------------~ 

* * * 

ROVER 75 -56 entisöity, museo-ajo
neuvoksi katsastettu alkuperäinen 
radio, 2 renk. Puh. 422 149. 

* * * 

LAND ROVER -61 109, ajo 
23.500 km, pressukatto, napalukot, 
erikoisrenkaat. Puh. 823 758 .. 

* * * 

LAND ROVER 109 -68 Bensa . Ajet
tu 140.000 km, alkuperäisen hyvä. 

LAND ROVER 109 -74, Dsl. Moot
tori ja vaihteisto täyskunnostettu, li
sävarustelu, erittäin hyvä, myös 
vaihdetaan. Puh. 6924597 

* * * 

Rover 2200 TC 75 
Rover 100 61 ja 62 
Rover 3 Litre 60 
Puh . 845617 

* * * 

Lastenvaunutlrattaat, Emaljunga. 
Ajettu vähän, mutta kovaa. . 
Lasten matka sänky, kokoontaltetta-

Iyttävä kunnostuskohde, järkevä 
lähtökohta. Puh. 90-893 049. 

* * * 
Valkoinen (alkuperäinen väri) LAND 
ROVER 109 bensakoneella. Vuosi
malli -76. Runsas lisävarustelu mm. 
ylivaihde, autotietokone, kein?hor~
sonttimittari, kierroslukumlttan, 
(ym. mittareita), bensa bahco,' 10 l 
varatankki , korkea selkänojaiset etu
penkit, tummennetut takalasit. Vaih
delaatikko ja jarrut juuri täysremon
toitu . Hauska ajaa, huoleton omis
taa. Ei ole menneisydessä ollut met
sätöissä, siis suorat pellit ja runko. 
Erittäin hyväkuntoinen. Vaihdon 
syynä Rover 3500. Kimmo Kuus
niemi, puh. työ 175211, koti 730119 

* * * 

P4:n osia: 
Käytettyjä: virranjakaja, ilmanpuh
distajan kaari + kansiosa (alumiinia) 
Uusia: 
--.:. mäntä, halkaisija 73 mm, tappi 
16,6 mm, 0,20 ja 0,10 yli kokoa 1 kpl 
renkailla ja 4 kpl ilman 
- yli vaihteen mäntä srj. osa no 
5138911ROVER, 65586/Laylock de 
NormanviIIe 
- vähän ns. kangassähköjohtoa 
Pekka Kastemaa, puh. 90-480 981. 

Etsintä kuulutus 
Keskiyön hiljaisina tunteina, ilmei
sesti heinäkuun kolmannella viikolla 
oli vihreän pressun alla vipinää. 
Rosmot olivat liikkeellä Espoossa 
Juvanmalmin teollisuusalueella. 

Karaasi Ky:n pihassa odotteli 
vuoroaan punainen P6-3500, peitet
tynä ja lukittuna. Siihen iski joku 
kiinni tietäen mitä piilossa oli. Var
kaus tehtiin sangen häikäilemättö
mästi ja autosta vietiin moottori (!) 
apulaitteineen, radio, kaiuttimet ja 
apumittaristo. Vaihteistoa on yritet-

. ty viedä, mut!a se homma .o~ j~ä~.~t 
kesken. Liekö alueen vartlOmtl hal
rinnyt. Asiaan kuuluu tietysti, se että 
autoa on rikottu melkoisesti. Poliisi 
tutkii asiaa, mutta toistaiseksi ilman 
tuloksia. Epäiltyjen ensisijalla ovat 
moottorinvaihtajat, jotka asentavat 
Roverin konetta ns markanautoihin 
jälkiasennuksena. Moottori on hy
väksytty ainakin kolmeen-.nelj.ää~ 
vierasmerkkiin. Oli miten oh kaikki 
vihjeet ja tiedot asiasta ovat tarpeen, 
että saataisiin konnat kivensisään ja 
Roverien rauha turvattua. Tietoja 
voi soittaa Espoon poliisiin 52541 / 
Tilli tai KimmolIe 845617. Onneksi 
vakuutukset olivat kunnossa! 

KL 



SYYSMARKKINAT 

Land Rover 
LAND ROVER 
Hehkutulppa .. . ...... 55,-/kpl, 200,-/4 kpl 
Vesipumppu 2 1/4 62- ................. 225,-
Vesiletkut srj. 111: ylä+ välHala yht. 85,-
Raidetangon pää ... . ..................... 85,-
Iskunvaimentimet, kaikki ........ 195,-/kpl 
Varapyörän suojus ...... .. ............. 195,-
Lampunsuojukset 111 etu ....... 100,-/pari 

muut ....... . 80,-/pari 
Etupuskuri + armeijan 
lisäpuskurit ......................... yht. 500,-
Ovien kumitiivisteet 
Ikkunoiden uralistat 

HUOM!NÄMÄ 
TARJOUSHINNAT 

VAIN 
ROVER. 

YSTÄVILLE 

RANGE RDVER . 

RANGE ROVER 
Raidetangon pää .............. .. .. ....... 85,-
Ohjausakselin ristinivel ... . ........... 170,-
Jarrulevy ................... . .. . .. ... .. .... 375,-
Vesiletkut: . ... ylä 90,-, ala 52,- muut 25,-
Öljynsuodatin, engl. Crosland ........ 35,-
Moottorin tiivistesrj. (ylä) ......... . .. 280,-
Takaluukku, ala Huom! uusi ...... 1800,-
Takapalkki + kumityynyt .. ..... .. ... . 395,-
Lampunsuojukset eteen 
(plexi) ... .. ...................... ..... 39S,-/pari 

SUORITAMME RAJOITETUSTI LAND ROVERIEN KUNNOSTUS· 
JA KORJAUSTÖiTÄ UUSISSA TILOISSAMME MANKKAALLA. 

OLEMME MUUTTANEET UUSIIN 
SUUREMPIIN TILOIHIN 

~L~E~9ie1-~c,====n=R=D=9==,~= 
Rover ~ 
Austin 
Jaguar 
Land-Rover 
Range-Rover 

SUORITAMME 
Huollot, 
korjaukset ja 
peltityöt. 

P.S. myös muut automerkit 

MAAHANTUOJAN VAL TUUTTAMA 
AUSTIN -ROVER HUOLTOKORJAAMO 

AJA MEILLE 
ÖLJYNVAIHTOON 

Valitse sinäkin 
Mobil super. 

RDVER 

" 
JA~ 
~ 
~ 

RANGERDVER 

Autot 
uudet ja käytetyt 

Varaosat 
uudet ja käytetyt 
myös lähettäen 

Huollot 
Korjaukset 

KIMMO LINNAVUORI 

Juvan teollisuuskatu 10 
02920 ESPOO 92 

90· 845617 


