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RoverYstävät 

Vuosikokous on sitten pidetty. Liekö jäätävän pakkasen syytä, mutta 
kokouksessa ei kuultu kuumia kannanottoja menneen vuoden toiminta
kertomuksesta ja tilinpäätöksestä - eipä sikseen, tulevan kauden suunni
teimatkin sovittiin yksimielisesti samaan tapaan. Tuo muotisana "kon
sensus" tuntui siinäkin. että yhdistyksen tähänastisesta tavasta poiketen 
hallitus jatkoi ilman verenvaihtoa entisessä kokoonpanossa toisen vuo
den. Yhä lisääntyvien asioiden hoitamiseen saadaan tietysti näin rutiinia, 
mutta ainakin allekirjoittaneen vakaa kanta on, että ensi kerralla on taas 
saatava uusia henkilöitä luottamustehtäviin. Luottamustehtävät on lisäk
si nähtävä oikeassa merkityksessä, ne ovat luottamustöitä. Harjoitusta 
tuleviin tehtäviin onkin tarjolla, päätettiin näet kutsua yksittäisille tapah
tumille omat järjestelyitä hoitavat vastuuhenkilönsä. Pyrkimys on luoda 
mahdollisimman monelle jäsenelle edellytykset ideointiin, käytännön 
toimintaan ja yleensäkin aktiiviseen myötäelämiseen. 
Tuleva toimintavuosi tuo muassaan jo koettuja, mutta myös ennen koke
mattomia uusia rientoja. Viime syksyn näyttävä kuukausikokous maasto
ajon merkeissä oli rankkasateessakin osallistujamäärältään lyömätön ja 
riemuisa "happening". Ruskeasannan EM-rata pyritään nyt varaamaan 
ainakin kolmesti samaan tarkoitukseen kokoushuoneineenja saunoineen. 
Toukokuussa tapaamme kolme toiminnaltaan vireäksi tunnettua kerhoa 
yhteisen ajelun merkeissä, siinä sivussa kokeillaan kevätmielisiä tehtävä
rasteja. Uusille antoisille tuttavuuksille on tässä tapaamisessa vankka 
pohja, meillä on pohjimmaltaan sama "wanha rakkaus", autot, vain 
merkeissä on eroja. 
Vuoden tapahtuma on kuitenkin kesän matka Roverin syntysijoille.Eng
lannin matkamme ohjelma ja reittisuunnitelma aikatauluineen on kitey
tynyt ja päätöksenteolla varata lomansa ja lähteä mukaan alkaa jo olla 
kiire! Matkavalmisteluihin on sensijaan vielä aikaa, niitä pyrimme kevään 
tapaamisissa osin tekemään yhdessäkin, mm. kokoontumalla pohtimaan 
Rovereiden varustamista reissua varten. Tässä ja seuraavassa lehdessä on 
omat artikkelinsa matkastamme, joten toivotan kaikille vain onnekasta 
päätöksentekoa ja avointa mieltä edessä odottaville uusille kokemuksille. 

Kari TT 
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KERHOSOPPI 

LEHDET: 

No 

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

10. 3/83 
II. 1/84 loppuunmyyty 
12. 2/84 loppuunmyyty 
13. 3/84 
14. 4/84 

Tilatessasi lehtiä merkitse selvästi 
LEHDEN NUMERO. Lehtien hinta 
on lÖ markkaa/kpl. 

TARRAT 

Tarrojen hinta on 
5 markkaa/kpl. 

Tilatessasi muista merki
tä TARRATYYPPI. Tarratyypit 
ovat: 

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

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

3. ROVER FRIENDS .. ........... .... .. . 
ulkopuolinen ta rra 

4. LOPPUUNMYYTY 

VAUNUMERKIT 

Vaunumerkit ovat loppuunmyydyt. 
J os halukkaita riittää vo idaan 
merkkejä teettää UU SI erä . Siksi 
kaikki ilman merkkiä jää neet ja sitä 
ha luavat , lähetä merkkitilaus posti
kortilla kerhon postiosoitteeseen. 
(H UOM. tilaus on sitova) 

Kaikki tilaukset, paitsi vaa tetil auk
se t, voidaan teh8ä postitse kerhon 
osoitteeseen tai '. maksa malla ko. 
tu otteen hinta tilille KOP-Espoo
Ju va nmalmi 143040-3061 

•• •• 
ROVER YSTAVAT-
KANGAS MERKIT 
Rover Ystävät saa huhtikuun lopulla 
pitkään odotetut kangasmerkit. Rin
tataskukokoa olevat merkit ovat 
korkealaatuisia ja englanninkielisen 
tarran kaltaisia. 

Merkkitilaus on suurin yksittäi
nen menoerä, mihin kerho on toi
mintansa aikana sitoutunut, joten 
olisi suotavaa , että merkkejä myös 
ostettaisiin. Tilattu erä (minimierä) 
on 500 kpl suuruinen, jota voidaan 
vielä tässä vaiheessa kasvattaa , mikä 
olisi sekin suotavaa tulevaisuutta 
ajatellen, sillä kerholla ei ole resurs
seja vastaavaan suoritukseen uudes
taan lähiaikoina. 

Edellämainituista syistä merkit on 
myytävänä ennakkoon. Maksa tilauk
sesi jäsenmaksulapulla 31.3. mennes
sä, jotta jatkotilaus kerholle olisi 

VAATTEET 

Kerhotunnuksella va rustettuja vaat
teita on tilattavissa vain suoraan 
tuotteiden toimittajilta osoitteesta : 
Antero Vainio 27230 Lappi TL 
Koska vaatevaihtoe hto ja on useita , 
tarkemmat ti edot Antero Vainiolta 
posti kortill a ta i puhelimitse 938/ 
60384 

F"""'~o.Y~E;; fRI~~J'IDS 
fINLAND 
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mahdollinen. Hanki merkit koko pe
sueelle, sillä hinnat suosivat useam
man merkin ostajia. Hinnat noudat
tavat seuraavaa järjestelmää: 
I kpl 40 mk 
2 kpl 75 mk 
3 kpl 100 mk 
4 kpl 130 mk 
5.,6., ... jne maksavat 30 mk/kpl eli 
5 kpl = 4 kpl + I kpl = 130 mk + 
30mk= 160 mk 

Merkitse tilauksesi heti jäsenmaksu
lappuun! 

•• 
JASEN-
MAKSUT 
Lehden välissä on perinteiseen ta
paan valmiiksitäytetyt pankkisiir
tolomakkeet, jonka avulla jäsen
maksun hoitaminen pitäisi olla yk
sinkerta ista. Samalla voit tilata tar
roja , lehtiä ja KANGAS-merkkejä . 

Nyt olisi kuitenkin aika rikkoa 
erästä ikävää perinnettä : jälleen vii
me kaudella yli seitsemänkymmentä 
jäsentä jätti maksunsa karhukirjeen 
varaan (= yli 5000 markan rästit). 
Jos olet yksi heistä , koita hoitaa räs
timakstu samo nkuin v. 85 jäsenma k
su heti, sillä kerhon jäsenyys edellyt
tää jäsenmaksujen hoitamista . 

Kerhotoiminnan laajuus edellyttää vähitellen yhä suurem
paa työnjakoa. Eräs tärkeä tehtävä, johon nyt kaivataan 
innokasta tekijää on kerhomateriaalin hoito. Olisiko Si
nusta MATERIAALISIHTEERIKSI? Suotavaa olisi, että 
asuisit pääkaupunkiseudulla, jotta materiaalienhoito Si
nulle olisi mahdollisimman yksinkertaista. Ota yhteys sih
teeriin (puh. 90-8053 593) mahdollisimman pian, sillä Si
nua tarvitaan jo nyt! 



MAASTOAJOT 
•• •• •• 

KEV AALLA 1985 
Rover Ystävien toisen kerran maastoajotapahtuma.t järjeste
tään lauantaina 16.3. ja 20.4. alkaen klo 10.00 Ruskeasannan 
motocross-radalla. Rata sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän 
kupeessa, sen itäpuolella ja perille löytää Tuusniemen kautta. 

"Häppeninki" tarjoaa tilaisuuden maasto-ajo kokemuksen 
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 maasto autoa vaan tarkoi
tus on viettää lauantaipäivää niin maasto- kuin henkilö-Rove
rien voimin (ja pääsee sitä varmasti toisen Ystävän Lantikan tai 
Rangen kyytiin ties vaikka råttiinkin). 

Huom! Kun Tuusulantieltä on käännytty "Montulle", on 
noudatettava erityistä varovaisuutta hautausmaata ohitettaes
sao 

NAAPURIKL UBIT 
Kuten syksyllä kerrottiin Forssan 
Pick-Nick -päivien selostuksessam
me, Rover Ystävät toimi siellä britti
autoja harrastavien kokoonkutsuja
na ja näyttelyalueelle ajoikin Rover 
Ystävien portista mm. parikymmen
tä "minttua" sotilaallisessa järjes
tyksessä, Mini Club'in edustajina. 
Samoin paikalla oli edustajia Suo
men Vauxhall Owner Club'ista, 
muutamia Fordeja, Austin ja Jagu
arejakin. Kerhojen toimitsijat sopi
vat, että itsekunkin klubin tilaisuuk
siin ovat myös muiden brittimerk
kien jäsenet tervetulleet. Tilaisuuk-

' osista tieto kulkee sihteerien keskinäi
sellä yhteydenpidolla. Rover Ystävät 
saavat siten tuoreimmat tiedot omal
ta sihteeriltämme, osa tapahtumaka
lenterista ehtii lehteemme ja myös 

TAPAHTUMIA 1985 

Mobilistilehdessä on merkkikerho
jen touhuista oma palstansa. 

Tammikuussa Rovet ystäviä oli 
katselemassa mm. Finnish Jaguar 
Drivers vuosikokousta Naantalin 
kylpyIässä. Jäsenemme esiintyivät 
aktiivisesti, ilmeisesti vaikuttaen tu
levaan toimintaankin. Vastavuoroi
sesti vaihdettiin ajatuksia menestyk
sekkäistä projekteista. Roveristeja 
kiinnosti eniten jakkeklubilaisten 
viime kesäinen ryhmä matka Englan
tiin, se kun onnistui kaikkialta kuul
tujen kannanottojen mukaan todella 
erinomaiesti: voisi sanoa, että siinä 
on tavoitetta meillekin: Muiden klu
bien tilaisuuksiin on tarkoitus käydä 
myöhemmin, joten tällä erää voi
daan kertoa vain tulevien tapahtu
mien kalenterista siltä osin kuin se 
näin alkuvuodesta on selvillä. 

19. -

25. -
21.4. 
26.5. 

" 

AMERIKAN CAR-SHOW; Jäähalli, Hki 
SA-HK RETKEILY AJOT; Suurhalli, Lahti 
FINNISH JAGUAR DRIVER'CLUB 
VUOSI AJOT 

1. -

13. -

27. -
4.8. 
9. -

10. -

9.6. 

14.7. 
28.7. 

11.8. 

11.8. 
" 

KANSAINVÄLINEN JAGUAR-VIIKKO; 
Silkeborg, Tanska 
RESTANRANTAPÄIV Ä T; Kangasala 
SÖDERTÄLJEN MARKKINAT; Ruotsi 
FORSSAN PICK NICK 
KANSAINVÄLINEN MOBIILI
TAPAHTUMA; Eesti 
VEHONIEMEN AJO 
RUOTSIN JAGUAR-VUOSIAJOT; Sunne 

RoverYstävät - 5 

TOUKO KUUN TAITO
AJOTAPAHTUMA 

Toukokuun 18. päivänä ajetaan 
Helsingin kauniilla rantakaduilla 
näyttävästi neljän harrastekerhon 
voimalla. Rover Ystävät , Suomen 
Mercedes-Benz klubi, Sports Car 
Club of Helsinki , Club Alfa Romeo 
Finland järjestävät jäsenilleen yh
teisen harrastehenkisen taitoajokil
pailun. Tähän tapahtumaan saavat 
osallistua kerhojen jäsenet + per
heenjäsenet kerhojen merkkivali
koimaan kuuluvalla ajoneuvolla. 
Kilpa sisältää autoilijan yleistä ajo
taitoa, autontuntemusta, huomio
kykyä ym. testaavia tehtäviä . Pal
kinnoiksi tähän leikkimieliseen ki
saan on JO luvassa rengaskertaa 
bentsiiniä, öljyäja vaikka mitä,joten 
siihen on ihan pakko osallistua. 

Järjestelyiden helpottamiseksi on 
ennakkoilmoittautuminen välttä
mätön. Ilmoittautuminen tapahtuu 
yksinkertaisesti soittamalla sihteerille 
(90-8053 593) 26.4. mennessä. 

Koska tilaisuus on leikkimielinen 
eikä sinulta odoteta mitään huippu
suorituksia tai autoinsinöörin tut
kintoa, voit varmaa~' tähänkin ta
pahtumaan osallistua: I1moittaudu 
siis heti ettei vain unohdu. 

Tapahtuman suunnittelu on par
haillaan menossa, joten yksityiskoh
taisemmat tiedot annetaan myö
hemmin. Jos sinulla on ideoita ko. 
tapahtuman johdosta soittanet puh. 
90-8056129 Harri Keinänen. 

PS. Kisaan tarvitaan myös kerhon 
puitteissa toimitsijoita , joutaisitko? 
Soita Harrille. 

VUOSIAJO 
la 1.6.1985 
Johtuen Englannin matkasta, on ke
vätajo päätetty järjestää yksipäiväi
senä tapahtumana ja syysajo taasen 
kaksi päivää kestävänä häppeninki
nä. 
STOPP PRESS! Kevätajopaikka on 
Wredebyn historiallinen kartano 
Anjalankoskella. Asiasta lähemmin 
seuraavassa lehdessä. 
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EN G LANNIN MATKA 1985 
Rover Ystävät starttaavat autoillaan 
Turun satamasta 25.6.1985 klo 21.30 
päämääränään Brittein saaret. Peril
lä Englannissa vietetään l I vuoro
kautta, joiden aikana vieraillaan 
Roverin tehtailla, museoissa, karta
noissa , linnoissa jne, jne. Siinä mie
lessä matka on jo täydessä vauhdis
sa, että ohjelmaa suunnitellaan ja 
matkajärjestelyitä tehdään paraikaa. 
Aikataulu on selvillä samoin kuin 
lauttayhteydet, joten omalta osal
tanne voitte tehdä varaukset jo nyt. 
Sitäpaitsi päätös matkalle lähdöstä 
on syytä tehdä pikimiten, sillä laut
ta paikkojen saaminen esim. vasta 
touko-kesäkuussa on varsin epä
varmaa, onhan kesälomasesonki 
matkamme aikana kiireisimmillään. 

Matkareitti on pääpiirteissään 
seuraavanlainen: Harwichista siirry
tään esim. Gambridgen kautta Strat
ford-on-Avonin ja Warwickin seu
dulle. Lähistöllä on runsaasti nähtä
vää mm. Warwickin linna ja Strat
fordin kaupunki , joka on Shakes
pearen kotikaupunki . Ensimmäisen 
viikonlopun aikana on Coventryssä 
vanhojen autojen tapahtuma, jota 
käymme ihmettelemässä. Lähellä 
ovat myös Roverin tuotantoon liit
tyvät tehtaat, joissa vierailemme toi
sen matkaviikon alussa . 

Tämän jälkeen siirrymme etelä
rannikolle ja mahdollisuuksien mu
kaan majoittaudumme johonkin 
meren rannalla sijaitsevaan lomaky
lään. Päivä retkiä teemme sieltä käsin 
mm. National Motor Museumiin 
Beaulieussa, New Forestiin ja luon
nollisesti Lontooseen, joka sijaitsee 
parin tunnin junamatkan päässä . 
Viimeisenä viikonloppuna osallis
tumme johonkin kerhotapahtu
maan. Matka-aikataulu Englannissa 
pyritään järjestämään väljäksi eikä 
ohjelmaan luonnollisestikaan ole 
välttämätöntä osallistua jatkuvasti 
vaan omillekin retkilie on sijaa. 

Matkaan varaudumme mm. paril
la LA-puhelimella. Otamme mu
kaan keskitetysti työkaluja ja vara
osia jne . Onko muuten mukaan läh
dössä ketään videokuvaajaa? Olisi 
mukavaa saada ikuistetuksi kuva
kertomus reissusta . 

Matkasta kerrotaan lisää seuraa
vassa lehdessä ja mukaan lähteville 
toimitettavissa . tiedoitteissa. Ohjel
matoivomuksista ja muutenkin 
matkaan liittyvistä kysymyksistä tu
lee ottaa yhteys J uhaan (90-893 049). 

- Alla on pääpiirteissään pääjoukon meno- ja paluuaikataulu. Paluun voit. 
kuitenkin järjestää muunakin itsellesi sopivampana ajankohtana ja voihan 
lomamatkaa jatkaa myös Keski-Eurooppaan. Näissä erityisjärjestelyissä 
saat apua Matka-Kalevasta. Kenties myös joku toinen Ystävä on lähdössä 
Euroopan turneelle - pitänet Juhan ajantasalla, jotta tieto välittyisi eteen- i 

päin. 

Meno 
25.6. ti 
26.6. ke 

27.6. to 

Paluu 
9.7. ti 

10.7. ke 

11.7. to 

klo 21.30 
klo 7.00 
klo 15.30 
klo 14.30 

klo 11.30 
klo 13.30 
klo 21.30 
klo 8.00 

Lähtö Turusta 
Saapuminen Tukholmaan 
Lähtö Göteborgista 
Saapuminen Harwichiin 

Lähtö Harwichista 
Saapuminen Göteborgiin 
Lähtö Tukholmasta 
Saapuminen Turkuun 

Ajomatka Tukholma - Göteborg n. 480 km 

Lauttapaikkahinnat (edestakaisin) 

946,-/hlö, 4 - II vuotiailta 526,-, 12 - 25 vuotiailta 722,- sis. Viking/kansi
paikka ja Tor Line/säästöluokka 

796,-/auto, jos 4 maksavaa matkustajaa/auto, atuo Tor Linella ilmaiseksi 
elikä hinnaksi jää 196,-/auto 

Hyttilisät: (yhteen suuntaan) 

Viking 
A-hytti 
B-hytti 
C-hytti 
C2 ja 4 

I 38,-/vuodepaikka 
102,-/vuodepaikka 
66,-/vuodepaikka 
66,-/vuodepaikka 



Tor Line 
Kaikki hytit ovat säästöluokkaa ja neljälle hengelle. Jos haluaa hytin esim. 
kahdelle hengelle, joutuu maksamaan lisähintaa n. 2 x 50,-

Asuntovaunu edestakaisin n. 2.800,-

Lisätietoja Matka-Kalevasta 

Paikkavaraukset 

Paikkavaraukset lauttamatkojen osalta tulee jokaisen tehdä itse viimeistään 
1.5. mennessä Matka-Kalevaan yhteyshenkilölle 

Jaana Aalto/Matka-Kaleva 
Lönnrotinkatu 5 
00120 Helsinki 
Puh. 90-602 500 

Peruutuksesta ei aiheudu kuluja,jos se tehdään viimeistään I kuukausi ennen 
matkaa. Laskutus tapahtuu kuukautta ennen matkaa. Kun olet tehnyt pää
töksen osallistua Englannin matkalle , ottanet heti yhteyttä varapj Juhaan 
90-893 049, jotta pysymme ajan tasalla lähtiöiden määrässä ja voimme 
informoida Sinua matkaan liittyvissä kysymyksissä. 

.. 

RoverYstävät 

18.2.1985 

Juha Liukkonen 

PL 2 

01671 VANTAA 

Englannin matka: 

Tytin takia en päässyt YUOSlkOkouks'!en. En lDalta 
odotella seuraavaa Ystävät numero a kaan . Olen ke
sällä tJ~ t1S n joutomlee. joten pääsiain relesulle. 
Teen el1e oarl va1.htoehtoillta kysymystä: 

1 ) 

2L 

Kert-yVkö Rove r1.e teiatä lantikall in.ea vä
keJii? HalTaU. Y~1,.ein ja toisin taka1s!n. 
Jo kaksi releeua olen harjoitellut par
tlo1aiem8t~.ilJa. 

Sopleinke eopiull..1. Q.i'!l!~lla '(8täYä~ 
k.yyti1n? Vdllin ajaa vuorollani. Tiet 
tunnen ja reitit ~o88aD. 

Toi.veenanl kerron, että .Uhtoiein R8J~g&- t.~\ 180-
tlkkatehtaalle tutustumaan. 

Ki:lyhii.n kulkurin ei 80Ti lentät'!n prtiyatäillä. 
Maitse ja meritse päästänt'!en ha.lvemmalla. 

Asuminen 

Vaihtoehtoina ovat 
1) hotellit ja majatalot 
2) bed & breakfast 
3) telttamajoitus 
Odottelemme parhaillaan esittelta 
DFDS Tor Linen Go-as-you-please 
palveluita, joka tarjoaa mahdolli
suuden ostaa etukäteenja varata en
nakoita hotelleihin alk. llO,-/yö ja 
Bed & breakfast -majoituksen alk. 
85,-/yö. Oma lystikäs joukkonsa 
syntyy varmasti myös telttailijoista . 

Toivottavasti matkalle saadaan 
hauska joukko Rover Ystäviä ja 
monenkirjava kokoelma Rovereita . 
Lähdössä on mmjo ainakin kolme P 
4:sta! Tarjolla on myös paikkoja Ys
tävän vaunussa (ks. kirje). 

Hello Britain, 
Here We Come! 

Edullisin meritie Englantiin alkaa Viking
linjalla Naantalista, Turusta tai Helsingistä. 

Suoraan ja edullisesti Englantiin! 

Matka jatkuu Kapellskäristä tai Tukhol
masta mukavasti omalla autolla Göteborgiin. 
Siellä nouset Tor Linen laivaan, joka vie 
nopeasti suoraan Englantiin, Harwichiin tai 
Newcastleen. 

Englannissa kannattaa käyttää DFDS Tor 
Linen Go-as-you-please -palvelua. Voit ostaa jo 
etukäteen haluamasi määrän yöpymiskupon
keja hotelleihin alk. llO,-/yö tai Bed & Breakfast 
-majoitukseen, alk. 8S,-/yö. 

AIKATAULU 7. 6.-16. 8. 85 
Götebofg-Harwich klo 15.30, parilliset lähtöpäivät 

kesä-heinäkuussa 
klo 15.30, parittomat lähtöpäivät 
elokuussa 

Göteborg-NewcastJe su 18.30, pe 9.30 

o DFDS TOR LINE 
VIKING LINE 

Hinnat Vikinglinjalla Ruotsiin ja Göteborg-Harwich/NewcastJe, yhteen suuntaan. 

Naantalista 

Turusta 

Helsingistä 

1. 6.-28. 6. ja 9. 8.-14. 8. 29.6.-8.8. 1. 6.-14. 8. 

Aikuinen 12-25-v. 4-II-v. Aikuinen 12-25-v. 4-II-v. Henkilö· 
auto') 

453,- 341,- 263,- 566,- 416,- 338,- 378,-

473,- 361,- 263,- 586,- 436,- 338,- 398,-

535,- 423,- 263,- 648,- 498,- 338,- 450,-

*) Jos matkaseurueeseen kuluu 4 maksavaa, on auto ilmainen 
Tor Linen laivalla, (alennus henkilöautosta 300,- Fim.) 

Lisää edullisesta meritiestä VO;I tiedustella lähimmästä Viking
myyntipisteestä tai matkatoimistosta. 

HeIiIålki. Manntrhdmmbe 14, puh. 'iO-116048, HeIIInId, Ka1.ajanokka. puh. ~116048, 1\du. Linnansatatna. Salamakatu 1, puh. 921 ·~700, N~bII. Ruotslnsatama, puh. 921 ·151919, TIoDIIpftt. Kuninkaankatu 17. puh. 931 -110511. 
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RoverYstävät ~ 
TESTI ROVER 3-LITRE COUPE MK 111 

Lyhyesti: 

Poikkeuksellisen äänetön auto, joka 
tarjoaa nojatuoli mukavuutta neljälle. 
Oivallisen ajoasennon antavat täysin 
säädettävät istuimet. Hallintalaitteet 
hyvin kevyet käyttää, mukaanluettuna 
tehostettu ohjaus. Kallistuu liikaa 
kaarteessa ja jarrut kuumenivat niitä 
testattaessa. Innokkaille omistajille 
paljon laitteita ja hienouksia. Nopea 
auto, joka tarjoaa todella rentoutta
vaa matkantekoa. 

1. 
Konepel/in sisäpinnassaja rintapeIlis
sä on käy tetty äänieristysmateriaa/ia 
ennestääkin vähäisen moolloriäänen 
pienentämiseen. Vaikka moollonll
lassa ei löydy hukkatilaa, laitteisiin 
päästävyys on hyvä. 

Sanan täydessä merkityksessä 
coupe on umpinainen kaksi paikka
inen, Roverina sen tulkitaan tarkoit
tavan 3-litraisen henkilöauton, Sa
loon'in madalletulla katolla tehtyä 
muunnosta. Ulkoa se on vauhdik
kaamman näköinen ja sisustuksessa 
on lukuisia intoutunutta omistajaa 
lämmittävia muutoksia ja lisävarus
teita. 

Viimeisimmät MK III mallit, Sa
loon ja Coupe, esiteltiin edellisessä 
Lontoon autonäyttelyssä. Silti mi
tään suuria muutoksia ei ole tapah
tunut viimeiseen kolmeen vuoteen. 
Moottori on edelleen 6 sylinterinen 
kolmelitrainen ja sen teho 121 bhp 
Cjarrutettua hevosvoimaa) 4800 kier
roksella minuutissa. Auton hieman 
lisääntynyt paino (40 kg) ei näy kiih
tyvyysajoissa, esimerkiksi kiihdytys 
nollasta sataankolmeenkymmeneen 
vie sekunnin tarkkuudella saman 
ajan kuin aiemmissa malleissa . 

Lukuunottamatta juuri esiteltyä 
mallia 2000 TC,jolle ilmoitetaan 180 
km/h huippunopeus, 3 Itr Coupe on 
Rovereista nopein. Suotuisissa 
oloissa sen ylittää 177 km/h, joskin 
harva välityssuhde ylivaihteella te
kee siitä alttiintuulelle, eri suuntiin 
ajettujen kokeiden keskiarvoksi saa
tiin 172 km/h huippunopeus (par
haan nopeuden oltua 180 km/h). 
Matkanopeudesta puhuminen 3-li
traisen yhteyde.ssä on merkitykse
töntä, sillä autolla voi ylläpitää vai
vatta halunsa mukaista matkavauh
tia aina huippunopeuteen asti. No-

peuden myötä lisääntyy tuulen ja 
mekaanisten äänten matala taso vain 
vähän . Roverin äänettömyys ja 
helppous nopeassa ajossa ovat sen 
vaikuttavimpia luonteenpiirteitä. 

Mekaaninen jalostuneisuus ulot
tuu aina käynnistysmoottoriin, se 
toimii niin ääneti, että matkustajat 
harvoin huomaavat sen toimintaa. 
Päivän ensistartissa on useimmiten 
käytettävä käsirikastinta. Jos sen T
kahvan jättää työntämättä takaisin, 
moottorin lämmettyä kojelaudassa 
syttyy keltainen varoitusvalo. 

Automaattivaihteisto on lisäva
ruste ja vakiona auto myydään neli
vaihteisella vaihteistolla, johon on 
yhdistetty ylimmällä vaihteella kyt
kettävissä oleva ylivaihde. Auto tes
tattiin tällaisella vaihteistolla ja liki 
kaikki testaajat arvostelivat auton 
äänekästä ykkösvaihdetta, joka sai 
ajajan nopeasti vaihtamaan kakko
selle. 

La ttialla olevalla vaihdetangolla 
on jokseenkin pitkät liikeradat ja 
toiminta on kevyttä ja selkeää. Jot
kut ajajat eivät pitäneet vaihdekepin 
nupista, sen päällä olevan peruutus
vaihteen lukitusnapin vuoksi. Pe
ruutusvaihteelle siirtoon vaaditaan 
emo lukitusnapin kevyt painaminen. 
Alin vaihde ei ole synkronoitu, kol-

me ylintä sensijaan ovat ja tehok
kaasti, niin että vaihtamisnopeudes
ta riippumatta vaihteiden kytkeyty
minen on äänetöntä. 

Yli vaihteen kytkeytyminen on es
tetty, kun kaasupoljinta painetaan 
vain vähän , mutta siitä on myös kiu
saa esimerkiksi, kun halutaan ajaa 
hiljaa ja silti ylivaihteella tai tuollai
seen nopeuteen onjarrutettuja halu
taan sitten ylivaihde pois päältä . 
Kaasupoljinta on tällöin painettava 
syvem pään, jotta ylivaihteen katkai
sija voi toimia. Vaikka ylivaihde ta
kaa vaivattoman matka-ajon, 4000 
kierrosta minuutissa antaa jo 153 
km/h nopeuden, välit yk sen harvuus 
ei vaikuta kovin paljoa kiihtyvyy
teen, kuten useimmissa autoissa. 
Ylivaihdetta ei ole tarvetta kytkeä 
pois kovinkaan tiheästi. Ylivaihteen 
käyttövipu on ohjauspyörän akselil
la ja siihen yltää sopivasti sormen 
päällä irroittamatta otetta ratista. 

Aiemmissa testeissämme olemme 
huomauttaneet moottorin värinöistä 
korkeilla kierroksilla, mutta viimei
sin Coupe on tässä suhteessa edeltä
jiään selvästi parempi. Vaikka Rove
riin on lisätty urheilullista makua, 
mm. käyntinopeusmittari, moottori 
on kaukana korkeakierroksisesta, 
mittarissa keltainen alue muuttuu 
punaiseksi jo 5200 rpm ja parhaan 



kiihtyvyyden saamiseksi ohjetta on 
noudatettava. Tavallisessa ajossa voi 
vaihtaajo 3000 rpm käyntinopeudel
la suuremalle vaihteelle, eikä kiihty
vyys tästä kärsi paljoa, menettely 
tuntuu muutoinkin sopivan auton 
arvokkuudelle. 

2. 
Kaikkien neljän oven aukeamiskulma 
on suuri ja ne pysyvät auki voimak
kaiden pidäkkeiden avulla. Jokaisen 
oven yläpuolella on sisävalaisin, joka 
syttyy kyseistä ovea avattaessa. Ta
varoiden säilytykseen on runsaasti ti
loja: täysleveä hylly kojetaulun alla, 
lukittava hansikaslokero ja suuret 
taskut etuovissa. 

Osa auton helposta ajettavuudesta 
on sen hallinta laitteiden kevyen toi
minnan ansiota, ennenkaikkea oh
jauksen. "Hydrosteer" tehostettu 
ohjaus on vakiovaruste. Ohjausväli
tys ei ole vakio, se nopeutuu kään
nettäessä pyöriä ääriasentoon. Väli
tys kokonaisuutena on nopea, vain 3 
1/4 ohjauspyörän kierrosta ääri
asentojen välillä. Tällainen nopea ja 
kevyt ohjaus vaatii totuttelua liuk
kaalla eritoten, koska tuntuma ka
toaa siitä, kuinka kovasti todella 
kaarretaan. Ajatuksella ajaen on 
nautinto heitellä autoa mutkaisia 
pikkuteitä pitkin olemattoman vä
häisin ohjausponnisteluin. Tuntuma 
keskiasennossa ei ole tarkin, mutta 
keulapainoisen auton suuntavaka
vuus on hyvä ja sen on varsin tuntee
ton sivutuulelle. 

Lujaa ajetut kaarteet 3-litrainen 
selvittää suuremmitta hämmingeit
tä, peruspiirteenä selvä aliohjautu-

vuus. Vaikka auton sisällä kallistu
minen ei tunnu kovin merkittäväItä, 
sivusta katselijoille se on silmiinpis
tävää. Roverinjousitus on suunnitel
tu ensisijaisesti mukavuutta varten 
ja se nielee kaikki tavallisen tien epä
tasaisuudet ja kori on hyvin eristetty 
tien resonanssiäänistä kumityynyin. 
Joku terävä kuoppa voi järkyttää 
joskus jousituksen ja heilauttaa au
toa sen muutoin niin ensiluokkaises
sa kulussa. Mukulakivetyksellä au
tolla oli taipumusta nyökkiä pienellä 
nopeudella, joka ilmiö katosi täysin 
80-90 km/h nopeuksilla. 

Käsi kädessä mukavan jousituk
sen kanssa käyvät parannetu't istui-
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met, samantapaiset kuin Rover 
2000:ssa. Ne ovat hivenen kovem
mat, mutta paremmin muotoillut 
kuin aiemmin, selkää tukevat ja pi
tävät kyytiläiset hyvin paikallaan 
kaarteissa. Sivussa olevalla vivulla 
säädetään runsasta pituussuuntaista 
siirtovaraaja etureunan alla olevalla 
tiheävälitteisellä kammella voidaan 
molem pia etuistuimia säätää kor
keussuunnassa. Kolmas säätö etuis
tuimissa on portaaton selkänojan 
kallistus, lukitus tapahtuu vivusta, 
"Bache kitkalukituksella". Selkäno
jan palautusjousi on löysä ja voi olla 
tarpeen auttaa kädellä noja eteen
päin. Säätömahdollisuudet antavat 
jokaiselle kuljettajalle mahdollisuu
den löytää oma ihanteelllinen ajo
asentonsa. 

Ohjauspyörä ei ole säädettävissä, 
m utta harvinaista ovat etuistuinten 
väliin käännettävän kyynärnojan 
lukuisat pienellä vivulla hallittavat 
eri korkeussäädöt. Kyynärtuki on 
ohjaajan istuimessa,joten matkusta
ja voi kaataa oman penkkinsä lepo
asentoon kuljettajaa häiritsemättä. 
Kaikissa ovissa on kyynärnojat, jot
ka myöskin ovat säädettävissä kor
keussuunnassa. 

MK III:n hienouksia ovat kaikkiin 
3. 
Sekä moottoritilassa että tavarasäili
össä on automaattisesti syttyvät va
laisimet. Varapyörä on sijoitettu sy
vennykseen tavara tilan lattian alle ja 
akku on oikeassa laidassa koteloon 
kätkettynä. 

C> 
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neljään istuimeen tarjolla olevat nis
katu et. Testissä käytettiin sellaista 
etupenkin matkustajaa varten. Nis
katuki on säädettävissä sekä pysty
että vaakasuorassa suunnassa. Sii
hen on asennettu takapenkin mat
kustajaa varten lukulamppu omine 
katkaisijoineen. 

Etuovien avattavat tuuletusruu
dut ovat Coupe:ssa suunnikkaan 
muotoiset kolmiomaisten sijaan ja 
myös takaovissa on avattavat tuule
tusruudut. Joskin niistä kuului pieni 
suhina avoimena, ne takasivat kun
non läpivirtauksen autossa. Kovin 

5. 
Kardinitunnelin päälle on sijoitettu 
lämmitimen puhaltimen kaksino
peuksinen säädin sekä radion kova
aan/sten tasapainodäädin (eteeni 
taakse tai stereo radiostaja asennuk
sesta riippuen). 

korkean vyötärölinjan vuoksi 
useimmat haluavat pitää näkyvyy
den vuoksi etuistuimet korkealle 
säädettynä - havaitakseen, että Cou
pe'n katto on todella madellettu . 
Hyvä jousitus toimii tässäkin pelas
tajana, huolimatta ajamisesta lujaa
kin tien heittoihin, ei testaajien pää 
koskaan kolahtanut kattoon. 

Sitten edellisen 3-litraisen testim
me olemme ottaneet käyttöön jarru
testin koskien häipymisilmiötä (fade 
test). Coupe'n tehostettu Girling le
vy-rumpujarruyhdistelmä ei pitänyt 
lainkaan tästä testistä. Poljinpaineet 
lisääntyivät tasaisesti, mutta vaikka 
kymmenellellä täysjarrutuksella kit
kapinnat savusivat vastalauseeksi 
vajaan kahden tonnin auton pysäyt
telemisestä 113 kmlh nopeudesta 
yhtämittaa, jarrut toimivat silti, jos
kin parhaan teränsä hetkeksi kadot- . 
taneina. Normaalikäytössä jarrut 
vastaavat kevyeen poljinpaineeseen , 
polkimen liike on pitkä,ja 45 kg pol
jinpaine pystyy antamaan 1.0 G:n 
hidastuvuuden. Kojelauda:n alla ole
valla "sateenvarjokahvalla" käytet
tävä käsijarru riitti juuri pitämään 
auton 1:4 rinteessä. KäsijarrulIe on 
varoitusvalo , joka syttyy myös, jos 
jarrunesteen pinta on alhainen. 

Sisustukseen on istuinten ohella 
tehty myös paljon muita muutoksia 
ja parannuksia. Kello on nyt koje
taulun päassä, kaukana kuljettajas
ta , mutta hyvin näkyvissä . Kellossa 
on oma käyttöparistonsa, joka la
tautuu auton akusta. Työkalulaa
tikko on nyt keskellä kojelautaa 
täysleveän hyllyn alla. Se tulee esille 
kiskolla ja sen kansi toimii pick-

6. 
Kun kyynärjoja lasketaan. voidaan 
sen takaa laskea myös pick-nick pöy
tä kupin Ilasin pirimineen. Taka
penkkien väliin on uporettu oma ru
pakansyryttimensä ja tuhkakuppi. 
Vapaa käännös 6.5 1966 The Aufocar 
lehdessä o//eest testistä 
Rover 3-lirre coupe mk III 2995 C. C. 

4. 
MK II mallin runnistaa 
täyspitkästä kylkilistasra. 
joka päättyy kolmeen 
kromineliöön. Kaikki ovet 
ovat lukittavissa sisältä ja 
etuovien lukoissa on 
mekanismi. joka estää 
avainta kääntymäsrä 
väärään suuntaan. 
lukittaessa sekä 
avattaessa. 

nick- tai karttapöytänä. 
Takatilassa suurin muutos on is

tuinpuolella , nyt siellä on kaksi eril
listä 2000 mallin tyylistä istuinta, 
joiden välissä on alaslaskettava kyy
närnoja. Nojan takaa voidaan kään
tää esiin pick-nickpöytä,jossa on rei
ät parille lasille. Etuistuinten uusi 
muotoilu on antanut taakse lisää 
polvitilaa n. 6 cm. 

MK III mallissa käytetään kahta 
erillistä tuulilasinpyyhkijöiden kat
kaisijaa . Alempi, entisessä paikassa , 
kääntää pyyhkijät päälle. Ylemmäs
sä on reostaatti, jolla portaatta sää
detään pyyhkimisnopeutta 55 - 66 
pyyhkäisyä minuutissa. Nappula, 
jolla saatiin polttoaine mittari osoit
tamaan kampikammion öljyn mää
rää , on jäänyt pois, sen sijallla on nyt 
7 litran varatankin kytkevä katkai 
sin. Testissä saatiin Coupelle sama 
suorituskyky kuin 1963 mallille ja 
niin oli myös öljynkulutuksen laita, 
runsas puoli litraa tuhannelle kilo
metrille . Polttoaineen kulutus sensi
jaan oli laskenut , testin kokonaisku
lutus oli näin suurelle autolle hyvä , 
15,6 ltr/100 km. Raitisilmatyyppi
sessä lämmityslaitteessa o n kaksi
nopeuksinen , miltei äänetön puhaI
lin ja nyt suuttimet myös takamat
kustamoon, jossa on oma kaksino
peusksinen puhalluksen säätönsä . 
Takatilaan on riittävästi lämpöä: 
Coupen erityispiirre on mittarin
konsolin järjestely , jossa on kaksi 
suurta mittaria (nopeus ja kä yntino
peus ) ja sen alle sijoitetut neljä pientä 
mittaria (lämpö , öljynpaine, amperi 
ja polttoaineen määrä). Taustapeili , 
joka on pieni ja pienentävää tyyppiä , 
saisi olla parempi. Rover Coupe'ssa 
houkuttelee sen kyky matkustaa kau
asja lujaa niin ääneti ja rentouttaval
la tapaa . Autoa on kehitetty tasaises
ti yli 8 vuoden ajan ja tässä viimeises
sä muodossa paino on matkustajan 
mukavuudessa ja tuhlailevan run- ' 
saassa vakiovarustuksessa . 

Kari TT 
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Englantiin, sumujen saarelle ... 

Kun on oleillut yhtämittaisesti nel
jättäkymmenettä vuotta maailmalla, 
lie aika näyttäytyä kotiseuduik
kaankin! Näin se resoneeraisi vanha 
"Roope", jos osaisi puhua. Eihän 
auto yksin Suomesta Englantiin aja, 
vaikka bIisi tärkeäkin tilaisuus ky
seessä, kuten Rover Ystävien yh
teismatka ensi kesänä . Isäntää siinä 
tarvitaan avuksi kuljettajana ja 
huoltajana. Tuo jälkimmäinen osa 
on vain pannut mietiskelemään, 
minkä verran ja millaista huoltoa 
auto saattaa tarvita? Seuraava ajatus 
sitten on vielä tärkeämpi, MIL
LOIN? Vastaus on ainakin osittain 
ilmiselvä: mieluiten ennen matkaa 

.', kuin matkalla! Sittenpä vain pitäisi 
arvata, mitä kohtia on tarkistettava 
huallettava tai karjattava, jotta pää~ 
tarkoitus, Ravermaisen rentauttava 
matkanteko. sujuisi häiriöttä. Arvaus 
tai tieto., mitä asioita käydä lävitse 
vanhassa Roverissa an kuitenkin ja
ka tapauksessa jaettavissa kahtia: 
asiat, jatka vaivat vaikuttaa matkan 
teknisesti turvalliseen annistumiseen 
ja seikat , jailla an enemmänkin te
kemistä mukavuuden - tahi japa 
ylellisyyden kanssa. Iltapuhteena 
syntynyt " pikalista" voisi alla vaik
kapa seuraava: 

Tekniikka: 

- katsastus! 
- jarrut; ilmeisesti pyöräsylinteri 

tai pari tahmoo , kehiminenkin 
taas tarpeen 

- käsijarrun hammaskehä, puhdis
ta ja vaitele 

- ahjaus vetelee, auraus säädettä
vä, mutta ... 

- vasta, kun an tarkastettu tukivar
sien Metalastic - kumipuslat... ja
ku tuntuu kakemuksen nojalla 
alevan väsähtänyt 

- vasta, kun alkatappien puslien 
kunta an katsattu ... taivattavasti 
niissä riittää öljyn lisäys 

- raidetangan nivelet avat O.K., 
mutta rasvainippaihin on kyllä 
painettava vaseliinia 

- apusimpukan alen vaihtanut, 
mutta vaitelua sekin kaipaa 

- iskunvaimentajan kiinnitykset 
tarkistettava, kumit eritaten 

- öljyt vaihdettava maattarin 
- tuulettajan hihna uusittava var-

muuden vuoksi 
- katkojen kärjet ja tulpat uusiksi 
- jäähdyttäjälle ei kannata tehdä 

mitään, jaskus tihkuu , jaskus ei , 
mutta kun termastaatti pelaa , ei 
se keitä 

- letkut! Niissä saattaa joku alla ja 
kivettynyt kuin fossiili, paras uu
sia kriittiset letkut 

- polttoainepuoli, tankki lie irroi
tettava, puhdistettava ja samalla 
tulee uusittua mittarin anturi, on 
näet hyvä tietää etukäteen milloin 
tankkaus on tarpeen - mittarista 
katsoen 

- polttoainepumpusta lie syytä kat
soa kärjet ja tehdä säätö .. . siihen 
tarvitaan englantilainen tulitikku 
avuksi ... tai sitten on vuoltava 
itse 3,1 milliä paksu tikku! 

- vedenerottaja toimii, siis tyhjen
nä vesi! 

- kaasuvivustokin kaipaa voite
luun, talvella jo jäykistyy niin, et
tä kaasujalka puutuu 

- virta puolella akun maakaapeli on 
uusittava 

- laturin hiilien uusiminen on tar
peen 

- latausreleen kärjet on syytä puh
distaa 

- olisikohan aikaa asentaa takaisin 
vilkkujen rinnalle alkuperäiset 
suuntaviitat? Valintakytkin vä
liin, että vilkkujakin voisi käyttää 
tarvittaessa 

- ja kun muu toimii, pitää vielä 
saada vaihteet päälle! Rattivaih
teen vivuston nivelet ovat kaikki 
kunnostettava, nykyisin vispilää 
saa heiluttaa harjoitetulla ranne
liikkeellä, jotta oikea pykälä löy
tyy 

Tuossapa onjo töitä tarpeeksi - jos 
auto on vuosikymmenet palvellut 
vähemmälläkin kertahuomialla, saa 
se luvan toimia näilläkin eväillä, silti 
työkaluja lie otettava ikäänkuin va
kuutuksesti mukaan. 

Viihtyvyys 
- istuinnahkat on ommeltava sau

moistaan, tietäähän nuo ommel
ten la haavat pumpulilangat, ne
hän ratkeavat uudemmissakin 
autoissa 

- nahkojen maalaus ... jo neljä 
vuotta ovat Woolies'n mallin 
mukaan teetetyt nahkan kunnos
tusmaalit maanneet varastossani 
nyt ne on käytettävä ' 

- kattoverhoilun UUSiminen oli 
pelkkää kosmetiikkaa .. . , mutta 
Pekka Kastemaan kirjoitus 
aiemmissa Rover Ystävissä osoit
taa verhoilun uusimisen olevan 
kohtuullisin vaivoin hoidettavis
sa, joten ompelukone vain esille 
ja kangasostoksille 

- ovien ja tavaratilan lukot on 
vaihdettava enemmän murto
varmoihin - onneksi on tullut 
vuosien saatossa ostettua uusia 
käyttämättömiä lukkoja ja kah
voja! 

- eräs matkamukavuuteen negatii
visesti vaikuttava seikka on veto. 
Paikoitellen repsottavat ovien tii
visteet on liimattava kiinni. Ik
kunatiivisteetja ennenkaikkea la
sien ohjurit tulisi uusia. Asiasta 
on toivottavasti eri artikkeli tässä 

jatkuu sivulla 17 
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KA YNNISTYYKO ROVERISI 
Nelitahtimoottorin käynnistyminen 
kylmässä riippuu useasta seikasta: 
käynnistäjän taidoista ja tiedoista 
käynnistettävästä moottorista , ajo
neuvon akun kunnosta, polttoaine
järjestelmän toimivuudesta , moot
toriöljyn "kunnosta" jne, Lämpöti
lan yhä laskiessa tulee esiin yhä 
enemmän sellaisia seikkoja, jotka es
tävät käyntiinlähdön. Ohessa esite
tyssä artikkelissa annetaan vihjeitä 
kuinka on mahdollista parantaa 
kylmäkäynnistyvyyttä. 

Talvisin on usein mielenkiintoista 
seurata muitten autoilijoitten toi
menpiteitä, kun lämpömittarin lu
kemat alittavat -20"C ja alkavat lä
hennellä -30" C ja alikin. 

Soita taksi! Soita hinuri! Akku 
loppu! Osta uusi akku! Laske jääh
dytinneste astiaan ja lämmitä sitä 
liedelläja kaada takaisin moottoriin! 
Laita öljypohjan alle hehkuva grilli! 
Kysy naapuriIta hinaisko se? Tai lai
naisko se käynnistinkaapeleita tai 
a kkua? Hanki omat käynnistinkaa
pelit! Hanki lokilämmitin! Vaihda 
merkkiä! - Konstit on monet , hyvät 
neuvot tarpeen ja hyvät ystävät kal
liita, kun lämpömittari alittaa -20" C. 

Oikeastaan , kun hieman tarkem
min ajattelee, ovatko edellä esitetyt 
neuvot niinkään hyviä? Kuitenkin 
tällaisiakin neuvoja kuulee ja niitä 
lienee käytetty pitkin talvea myös 
meidän roverystävien keskuudessa. 

Ehkä parempia neuvoja on tässä: 
•. Suomessa ta lvi on kerran vuodessa 

ja kymmenen kertaa kymmenessä 
vuodessa , aina ja varmasti , Tämä 
kannattaa huomioida ja varautua 
talviautoiluun jo ajoissa. Huolto
asemat ja autotarvikeliikkeet tarjoa
vat monenlaista tarpeellista ja tar
peetonta talvivarustetta . Ehkä tär
keimmät ovat: kunnolliset talviren
kaat, oikeat talviöljyt, riittävän vah
va jäähdytinnesteseos , polttoaineen 
jäänestoainetta , lukkosulaa kotona 
(lue ei Roverissa.), ikkunankaavin , 
lumilapio ja -harja , hinausköysi , 
toimiva lokilämmitin ja kunnossa 
oleva akku. Syytä olisi tarkistaa tal
vivarusteluettelo jo ajoissa! 

Jos 4-tahti bensiinomoottori ei 
käynnisty kylmässä, saattaa useim
miten vika löytyä ajoneuvon poltto
ainejärjestelmästä tai akusta. Läm
pötilan laskiessa alle nollan kerään
tyy bensatankkiin- ja putkistoon ja 

kaasuttimeen vettä, joka tunnetusti 
ei pala vaikka kuinka yrittäisi. Li
säksi vesi jäätyy ja tukkii näin putket 
ja tiehyet. Lisäämällä polttoaineen 
sekaan sopiva määrä huoltoasemilta 
saatavaa lisätlinetta (=alkoholiseok
sia) vältytään ueimmiten kosteuden 
ja veden aiheuttamilta häiriöiltä. 
Alkoholi absorboi veden itseensä ja 
pitää tiehyet mm. kaasuttimen kur
kun sulana tiettyyn rajaan asti. Polt
tonestesäiliö kannattaa pitää aina 
mahdollisimman täynnä, sillä täy
dessä tilassa ei ole "tyhjää" eli ilma
tilaa ja täten kosteuden tiivistyminen 
on vähäistä. 

Akku on autossa perin tärkeä veh
je! Sen huoltoon sijoitettu vaivannä
kö maksaa itsensä takaisin. Akku ja 
kaapelikengät sekä sen liitokset on 
oltava puhtaita. Akkuharja on käte
vä ja halpa tarvike. Navat ja kaape
likengät on voideltava akkurasvalla, 
joka on itseasiassa puhdistettua va
seliinia. Tämä estää liitoksissa syn
tyvän hapettumisen ja siitä johtuvan 
huonon kosketuksen. Kaapeliken
kien on oltava kunnossa , samoin 
kaapelin toisen pään liitoskohdat 
(erityisesti maajohto, runkoon)jotta 
"virtanen" kulkisi hyvin perille . 
Akun on oltava ladattu. Akkulatu
rin osto ja sen oikea käyttö kannat
taa. Ohessa on eitetty akun luovut
tama teho eri lämpötiloissa: 

Moni autoilija on varmistanut 
onnistuneen kylmästartin kantamal-
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la akun sisälle lämpimään yöksi. Li
säksi,jos akku on "vajaalatingissa", 
se jäätyy jo noin -5 - -15° C:ssa,joka 
saattaa olla vaarallistaklin, jos akku 
halkeaa ja jäätynyt rikkihappo pää
see turmele maan ym päristöä. Sitä
paitsi eivät akutkaan aivan ilmaisia 
ole. Usein, erityisesti kovien pakkas
ten aikana huoltoasemilta saa hal
valla ns. romuakkuja, joiden tilalle 
autoilijat ovat ostaneet uuden. Pari
kin vuotta vanhoista akuista saa 
käyttökelpoisen lataa malla ainakin 
varakäynnistysakuksi, kesämökki 
käyttöön tms. kesä käyttöön. Akun 
lataustilasta on huolehdittava jat
kossakin. 

Sytytysjärjestelmän kunnosta 
kannattaa huolehtia. Vaihtamalla 
virranjakajan kärjet ja kondensaat
tori samanaikaisesti jo syksyllä var
mistetaan tasainen kipinä eli sytytys. 
Samalla kannattaa tarkistaa sytytys
tulppien kunto ja kärkiväli sekä joh
timien kunto. Näissä ei kannata 
säästellä! Vanhaa kondensaattoria 
ja yhtä ylimääräistä kärkisarjaa 
kannattaa pitää mukana Roverissa, 
sillä sytytys on pienestä kiinni ja osat 
pieniäja halpoja varaosia kun ollaan 
Roverin kanssa esimerkiksi Lapin 
kairassa tai Välimeren rannalla. 
Brittein saarilla sen sijaan saattaa 
unohtaa nämäkin varaosat, vaikka 
ei sielläkään kaikilla huoltoasemilla 
niitä ole. 

Joillakin roverystävillä on erittäin 

o -10 -20 
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KYLMÄSSÄKIN? jäähdytinnestettä ja puolet vettä, an
taa parhaimman suojan. N"ykyisin 
on saatavissa yhä enemmän kylmää 
sietäviä pakkasnesteitä. Myös kesä
autoissa on syytä pitää vahva pak
kasnesteseos sisällä, sillä tämä eh
käisee parhaiten moottorin sisäosien 
ruostumisen , si llä pakkasnesteet si
sältävät ruostumisen hidastinaineita 
eli inhibiittoreita , jotka aikaa myö
ten kuluvat pois. Siksi on syytä las
kea jäähdynneste poisja laittaa sisäl
le u~si vahva neste , kun koko järjes
telmää pestään ja huuhdellaan. Jos
kus on syytä irroittaa koko jäähdytin 
sekä lämmityslaitteen kennosto, sillä 
niihin erityisesti kertyy ns. kattilaki
veä, joka heikentää näiden osien te
hoa. 

hyviä kokemuksia ns. kärjettömistä 
sytytysjärjestelmistä. Huomattavaa 
kuitenkin on, että nämä ovat sähköi
siä osia ja asennetaan jälkeenpäin. 

Kaikki liitokset on syytä tehdä 
huolella ja kestävästi rakentaen. Eh
käpä asennus olisi syytä antaa päte
vän ammattimiehen suoritettavaksi. 

Hyvin usein Rovereilla ajetaan 
varsin lyhyitä matkoja ja matkaan 
sisältyy paljon tyhjäkäyntiä ja mata
lia kierroksia, jolloin laturi ei anna 
erityisen suurta tehoa. Akkua kulut
tavia sähkölaitteita pidetään run
saasti päällä. Tosiasia on, että kylmä 
akku ei ota vastaan laturin antamaa 
latausvirtaa. Tästä kaikesta seuraa, 
että akku saattaa tyhjentyä koko
naan varsin lyhyellä matkalla. Vasta 
kun on ajettu pitkähkön ajan on ko
nepellin alla kulkeva ilmavirta läm
minnyt niin, että se lämmittää akkua
kin niin, että virtaa siirtyy jo sinne
kin . Jos sähköä kuluttavia laitteita 
pidetään mahdollisimman vähän 
päällä, voidaan purkausaikaa kau
punkiajossa pidentää. Erityisesti on 
syytä mainita taka lasin lämmitin , 
joka vie tehoa samanverran kuin 
ajovalotkin. Maantiellä ajettaessa 
laturi antaa taas hyvin "virtasta" . 
Tällöin voidaan sähkölaitteita pitää 
runsaasti päällä ja akkukin saa osan
sa lämmittyään. 

Elämme voitelukalvon varassa!
Tämä totuus pitää erityisesti paik
kansa kylmässä. Ohessa on esitetty 
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öljyn viskositeetin eli .luoksevuuden 
riippuvuus lämpötilasta . 

Jos käytät kesällä yksiasteöljyä, 
vaihda se ajoissa oikeaan talviöljyyn. 
Moniasteöljy~en käyttäjillä lienee 
helpompaa, koska heidän mootto
rinsa öljy on hieman notkeampaa. 
Myös vaihteiston ja perän öljyt on 
syytä vaihtaa silloin tällöin. Si lloin 
poistuu öljyn mukana olevat epä
puhtaudet ja mm. vesi. Täyssynteet
tisten öljyjen käyttö talvella on suo
siteltavaa, vaikkakin se maksaa "ru
tosti" enemmän. 

Rovereissamme on usein SU
merkkisiä kaasuttimia. Huolehdi sii
tä, että kaasuttimen vaimenninmän
nässä on kesällä paksumpaa ja tal
vella ohuempaa öljyä tai täyssynteet
tistä öljyä ympäri vuoden. Jos kaa
suttimeen liittyy sähköinen kurkun 
lämmityslaite , on syytä tarkistaa sen 
toiminta myöskin ajoissa. Lisäksi on 
syytä rasvata auto lämpimänä vuo
denaikana, jolloin rasvakin on vielä 
notkeampaa. 

Vaihda jäähdytinneste ennenkuin 
se jäätyy! Pelkkä pakkasnesteen li
sääminen ei pitkän päälle auta . Ko
ko jäähdytinjärjestelmä on pestävä 
ja huuhdeltava silloin tällöin. Samal
la on syytä tarkitaa termostaatin 
tOimivuus , letkuliittimien kireys, 
lämmityslaitteen vivustojen ja vaije
reitten toimivuus jne. Nykyisin ovat 
glykolipitoiset jää·hdytinnesteet suo
situimpia. Seos, jossa on puolet 

Lokilämmitin on mainio lisäva
ruste. Se asennetaa n useimmiten 
moottorin kylkeen jäähdytysveden 
yhteyteen. Kun lämmitin yhdiste
tään seinäpistokkeeseen esim. pari 
tuntia ennen käynnistystä , siinä ole
va lämmitysvastus pitää moottori
veden lämpimänä ja käynnistys hel
pottuu. Lämmittimen teho riippuu 
jäähdytysveden määrästä ja ulko
lämpötilasta. Lämmittimen käyttö 
lisää taloudellisuutta, sillä mootto
rikin lämpiää normaalilämpöönsä 
nopeammin ja polttoaineen turha 
kulu tuskin pienenee. Nykyisin on 
saatavissa käteviä kellokoneistoja, 
joilla voi ohjemoida lämm ityksen 
·alkamisen ja loppumisen. Lisäksi on 
saatavissa· sisätilan lämmittimiä , 
akun lämmittimiäja akkulatureita ja 
muita ylellisyyshienouksia. Jotkut 
käyttävät ns . bensalämmitintä, joka 
onkin hyvin tehokas sisätilojen 
lämmitin ja sekin voidaan yhdistää 
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moottoriveden lämmittimeen. Täl
laiset lämmittimet ovat varsin kallii
ta hankkia ja epätaloudellisia käyt
tää, mutta "mukavuudestahan" on 
usein maksettava. 

Ehkäpä Roverisi jo nyt käynnis
tyy. Alkuun on muistettava, ettei 
korkeita kierroksia ole syytä käyt
tää, vaan moottorin on käytävä ta
saisesti (n . 1500 - 2000 kimin), hie
man tyhjäkäyntiä nopeammin. Jos 
Cold Start on oikein säädetty ei tästä 
ole huolta. Aluksi öljykalvo on tosi 
ohut ja voitelua ei juuri nimeksi
kään. Vasta kun öljypumppu on eh
tinyt pumpata öljyä tarvittaviin 
paikkoihin voi kierroksia rauhalli
sesti nosta . Tässä vaiheessa monet 
kaapivat ikkunat ja harjaavat lumet 
pois ja tämä onkin suositeltavaa, 
mutta siinä ei saa kulua kovin kauaa. 
Paras voitelu saadan aikaan vaihte
levilla kierroksilla ja maltillisilla 
kiihdytyksillä. Öljyn sisäinen liike
kitka ja moottorin lämpiäminen 
lämmittävät öljyäja voitelu paranee. 
Rikastimen eli "ryypyn" (Rovereis
samme Cold Start) käyttö on supis
tettava minimiin, sillä se lisää talou
dellisuutta. 

Rikas seos ei ehdi palaa sylinteris
sä ja liika polttoaine valuu seinämiä 
pitkin sekoittuen moottoriöljyyn ja 
näin huonontaen voitelua . Joissakin 
a utomaattirikastimella varustetuissa 
autoissa tämä saattaa olla todelinen 
"Ongelma". 

Kylmästä käynistettäessä on syytä 
varoa suuria kierroksia. Kaikki 
moottorin pienet mekanismit eivät 
ole vielä lämpölaajenneet. Pakkasen 
ollessa -20" ja alikin yhtäkkiä pako
kaasuissa on yli 500"C:n lämpötilat 

" ja ennenkuin tämä on tasoittunut 
saattaa moni paikka kärsiä. Joskus 
näkee autoilijoita, jotka ovat auton
sa käyntiin saatuaan nostaneet kier
roksia rajusti. Tästä on seurauksena 
ennemmin tai myöhemmin katastro
fi tai ainakin tuhansien markkojen 
moottori remontti. Siis malttia kier
roksiin käynnistettäessä ja mootto
rin lämmittyä normaaliksi voit ky
sellä Roveriltasi runsaampia "hevo
sia" . 

Vanhemmissa Rovereissa on Suo
messa lisätty usein kaihdin jäähdyt
timen eteen , jotta sen läpi virtaavaa 
kylmää ilmaa saataisiin rajoitettua . 
Mielestäni tämä on erinomainen 
ratkaisu , mutta nykyisin miltei 
unohdettu. Muistettavaa on, jos ra
kentaa kaihdinsyteemin Roveriinsa , 
että varmistaa sen toimivuuden 
myös ajettaessa, sillä moni "poika" 
on kiehauttanut moottorinsa taker-

televan kaihtimen takia. Ohessa on 
esitetty kaaviokuva oman Roverini 
kaihtimesta: . 

ketju 

jousikuormit_ 
teinen kaihdin 

kojetaulu 

Kaihdin on oltava joko täysin 
kiinni tai auki, koska kaihtimen ol
lessa väliasennossa vesipumpun laa
kerit kuormittuvat epätasaisesti. 
Jotkut käyttävät pakkasella väliai
kaisesti pahvia jäähdyttimen edessä 
ja lisätarvikkeina on saatavissa eri
tyisiä verhoja etumaskiin kiinnitet
täväksi . 

Nykyisin ei useinkaan myös vaih
deta ns. talvitermostaattia, joka on 
itseasiassa tavallinen termostaatti, 
joka avautuu vain korkeammassa 
lämpötilassa. Jos on asentanut Ro
veriinsa talvitermostaatin, on muis
tettava vaihtaa se keväällä , sillä kun 
kone sitten kesällä käy liian kuuma
na se rasittuu tarpeettomasti . 

Erityisesti vanhemmissa Rove
reissa on oiva kylmäkäynnistyksen 
apuväline, nimittäin veivi. Älkää nyt 
hymyilkö, mutta tarttumalla veiviin 
saat vanhan Roverisi käyntiin var
mimmin (jos osaat kikat). Se parhai
ten nauraa, joka kylmimmässä 
käynnissä olevassa Roverissa nau
raa! Kun viimein on akkukin loppu, 
saattaa olla mahdollista käynnistää 
vanha Rover vielä näinkin: Keula
pelti auki ja kampi koloonsa ja pyö
ritystä muutamia kierroksia . Tämä 
aiheuttaa sen , että hyytelömäisessä 
öljyssä olleet kiertokanget "auraa
vat" itselleen tilan öljyyn . Sitten kun 
yritetään käynnistää normaalisti 
sähköllä saattaa olla, että akku jo 
riittääkin. Jos ei pyöri , niin virta vain 
päälle (vaihde vapaalle ja Cold Start 
pohjaan) ja pari kierrosta veivistä. 
Muistettava on pitää peukalo samal-

l~lUkkO, joll 
b voidaan lu

kita kaihdin 
ylö s tai 
alas 

la puolella kahvaa kuin muutkin 
sormet, sillä kylmällä moottorilla on 
taipumus iskeä takaisin. Ihme on, jos 
ei käynnisty, jopa erittäin kylmässä
kino Veivi on muutoinkin kätevä 
apuväline, mm. säädettäessä venttii
lejä. 

Lopuksi hupaisa juttu omista ko
kemuksistani: 

Asuimme vuosia sitten Oulussa ja 
pakkasta oli riittänyt yli -30" C koko 
viikon. Kylmyyttä lisäsi pureva ark
tinen viima Pohjanlahdelta. Emme 
olleet liikkuneet omalla Roveril
lamme koko viikolla , mutta ei näyt
tänyt moni muukaan liikkuneen au
toillaan. Perjantaina olimme sopi
neet tapaamisesta vaimoni kanssa 
kaupungilla ja ostokset suoritettu
amme otimme taksin kotiin. Muo
vintuoksuisessa saksalaisessa "Iaa
tuautossa" kuski piti yllä "yli-ihmis
tunnelmaa": Eipä näy monikaan 
olevan liikkeellä! On ne vaan nä
mä ... " . Kotipihaan tultuamme sa
noin että: "Ajapa tuonne Roverin 
luokse, niin lähden jatkamaan mat
kaa - Et varmasti lähe! Minäpä 
kaivan tuon hinausköyden!" . No, 
minäpä kaivoin vain avaimeni tas
kusta, avasin oven ja asetuin puik
koihin . Napsautin virran päälle , ve
din Cold Startin pohjaan ja odotin 
kunnes bensapumppu oli rauhoittu
nut. Sitten vilkaisin virnistelevää 
taksikuskia ja painoin käynnistin
nappia. - Ja käynnistyi heti , mah
tavan pakokaasupilven levitessä 
ympärille. Nyt oli minun vuoroni 

jatkuu sivulla 17 
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ROVER KIRJALLISUUS 
. 

Hallituksenjäsenet ovat saaneet tavattoman paljon kyselyjä Rover aiheisesta 
kirjallisuudesta viime aikoina, joten lienee aika tehdä lyhyt yhteenveto 
markkinoilla olevasta materiaalista. Valitettavasti suomenkielinen yksin
omaa Rover-aiheinen kirjallisuus rajoittuu kädessäsi olevaan lehteen. Eng
lanninkielisenä sitä sitten löytyykin vallan mahdottomasti. Varsinkin aivan 
parin kolmen viimeisen vuoden aikana Rover kirjoja on ilmestynyt kuin 
sieniä sateella; julkaisuja lienee lähes 40 ja ne kattavat kaikki mallit. 

Kerho pyrkii hankkimaan pikku hiljaa käsikirjastoonsa ko teoksia, jotka 
ovat sitten lainattavissa määräajaksi. Toistaiseksi kirjoja on vasta kolme, 
mutta ne ovatkin melko kattavia eepoksia henkilömallien historiasta. Lai
nattavissa olevat kirjat ovat merkitty tähdellä luetteloon. 

Korjauskäsikirjat ovat olleet kysytyimpiä ja ne kattavat yli puolet alIaole
vasta luettelosta. Korjauskäsikirjat ovat ryhmitelty kustantajan mukaan. 

AUTOBOOKS 

Rover 60,75,90,100, 105, 110 (1953-1964) 
Rover 3 Litre (1958-1967), 167s. 
Rover 2000 & 2200 (1963-1977) 
Rover 3500 & 3500S (1968-1976), 200s. 
Rover SOI 3500SE V8 S (1977-1981) 
Land Rover 1,2 (1948-1961) sis 1595cm & 1997cm bensaja 2052cm dieselko
neet 194s. 
Land Rover 2, 2A, 3 (1959-1978) sis 21/4 ja 2.61 b&d-koneet 205s. 
Range Rover (1970-1981) 

HAYNES 

Rover 2000 & 2200 (1968-1977) 317s 692k. 
Rover 35UO (1968-1976) 256s, 569k. 
Land Rover 1958-1978 sis . 2, 2A, 3. sarjan bensakone mallit (nelisylinteriset) 

• .184s., 491k. 
Land Rover 1959-1979 sis . 2, 2A, 3. sarjan diesel mallit 
Rover SO 1 3500 (1967-1979) 
Rover SO 1 2300, 2600 (1977-1979) 

BUCHELI 

Rover 2000TC 
Rover 2200 

Alkuperäisiä British Leylandin julkaisuja 
on saatavilla lähes kaikkiin malleihin, joskin vanhimmat ovat jo keräilykap
paleita. Joka mallista on olemassa useita varaosaluetteloita, korjaamokäsi
kirja ja ajajan käsikirjat , joista viimeksimainittuja lienee joitakin suomenkie
lisenäkin. Varsinaisten korjaamokäsikirjojen hinnat ovat valitettavasti var
sin korkeat. 

Brooklands book 

Land Rover 1948-1958 Series 1 Workshop Manual (uusintapainos alkuperäi
sestä) 384 s. 
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MUUT ROVER KIRJAT (eivät ole korjausoppaita) 

Rover Story: Graham Robson 1982, Patrick Stephens, Cambridge 186s., 
107k., (hinta 9.95 puntaa) 
The Post-War Rover P4and P5: James Taylor 1983, Pub. P4 Spares London., 
135 s. 95 k. (4.95 puntaa) 
The C1assic Rovas 1934-1977: James Taylor 1983, Motor Racing Publica
tiosns Ltd, 144s. (8.95 puntaa) 
Land Rover The Unbeatab1e 4x4: K. & J.Slavin, G.Mackie 1981, 256s., 159k. 
(10.95 puntaa) 
The Land Rover, Workhorse ofthe World: Graham Robson 1976, 148s., 42k. 
(7.95 puntaa) 
The Fighting Rovers: L. Geary, Ian Henry Publications, 50k. (5.25 puntaa) 
Land Rover The Early Years: Tony Hutcings, 152s., 143k. (14.95 puntaa) 
The Range Rover, Land Rover: Graham Robson (8.50 puntaa) 
Range Rover Companion: Stuart Bladon 1984, 96s., (8.95 puntaa) 

Brookland Book on julkaissut mittavan sarjan, johon on mallikohtaisesti 
koottu testejä, esittelyjä, käytettyjen autojen testejä, historiaa ym useista alan 
mahtilehdistä. Sarjan toimittajana on R.M. C1arke. 

Land Rover 1958-1983 100s. 176k. 
Land Rover 1948-1973 64s. 102k. 
Range Rover 1970-1981 100s. 214k. 
Rover P4 1949-1959 100s. 181k. 
Rover P4 1955-1964 100s. 171k. 
Rover 3 & 3.5 Litre 1958-1973 100s. 177k. 
Roover 2000 & 2200 1963-1977 100s. 200k. 

Varsinaisten kirjojen lisäksi on tarjolla muutamia eripainoksia: 
Range Rover Style Auto (italialainen julkaisu, teksti engl 

16s. 9 värik., 37 mv-kuvaa, 5 piirrosta 
Rover 2000 Style Auto 24s. 10+40+4 
Land Rover Automobile Qurtely VoI. 19. Nol 12s. 19k. 

Tämä lista on laadittu useista tietolähteistä keräämällä ja voi sisältää pikku 
puutteita. Syksyn uutuudet eivät ehtineet mukaan,joten asiaan on ehkä syytä 
palata. Jos tiedossasi on eepos, jota ei listassa ole mainittu, lähetä kirjasta 
tiedot postilaati.kkoon. 

MISTÄ KIRJOJA SAA? 

Periaatteessa kaikki suurehkot ja hyvin varustetut kirjakaupat kykenevät 
tilauksesta toimittamaan ko kirjoja asiakkaille. Mutta annetaan muutama 
putiikki, josta varmasti kannattaa kysellä, sillä jotain voi olla jopa hyllyssä
kino 

Akateeminen kirjakauppa (90-651122) 
Multilibro Ilmarinkatu 8, PL 435 00101 Hki (90-492053,881133) 
Tieto-Nikkari Ruoholahdenkatu 20 Hki (90-6943144) 
Roadster Karpaloviita 760150 Seinäjoki (964-122456, 121370) 
Korjauskäsikirjat, PL 6368601 Pietarsaari (postimyyntiä). 

P. K-kontio 



ROMULUS: 
Jambakoitumista 

Suomen suloinen suvi lähestyy 
vauhdilla. Pian ovat kaikki talvi
pakkaset ainoastaan muistoissa ja 
voimmekin puhua "muistattekste 
sen talven joka oli yhtä kylmä kuin 
talvisota ja kun pakkasta oli niiiin 
hirveeesti?" Ja olihan tämä talvi to
della jotain. Ainakin autonomista
jan mielestä - varsinkin sellaisen 
mielestä jolla ei ole sähkötolppaa ja 
jonka auto ei seiso liekassa. Jamba
koitumisilmiöitä tapahtui vähän sie
lä sun täällä. Jambakoitua on mi
nusta ihan hyvä verbi. Sen olen op
pinut aivan hiljattain. Se tarkoittaa 
jähmettyä, jymähtää - yleensä sel
laista kovaakin kankeutta . Mutta ei 
nyt aivan Jallun tai Kallen tasoa. 

Romulus elää sellaista mustalai
sen elämää, että maksaa veronsa toi
selle paikkakunnalla kuin missä käy 
työssä. Ja työviikkoisin auto on saa
nut kiltisti olla sisällä lämpimässä, 
mukavassa tallissa. Mutta kun vii
konvaihde tulee niin silloin matka 
länteen alkaa ja Romulus pääsee taas 
sivilisaation pariin. Mutta siellä auto 
valitettavasti joutuu seisomaan ker
rostalon kylmällä asfalttipihalla . 

Kyllä meikäläisen P 6 jambakoitui 
pelkästä säikähdyksestä ensimmäi-

tetaan sähköjärjestelmä ja varaudu
taan talveen . Ilmeisesti on vaan niin, 
että ihminen on sellainen eläin , joka 
pelkästään oppii kantapään kautta . 

Luulisi sentään TVH:n oppivan 
jotain. Tarkoitan tällä urakeskuste
lua. Ei meikäläisen våan teiden. 
Romulus joutuu aina silloin tällöin 
matkustamaan jopa ulkomaillekin ja 
jopa sellaisiin maihin, joissa käyte
tään nastoja. Mutta ei esimerkiksi 
Ruotsissa ole kovinkaan paljon nas
tauria teissä näkynyt. Tässä herää 
sellainen kerettiläinen kysysmys, 
onko meidän asfaltti heikompaa 
kuin muitten? Tai onko niin, että 
valtio kaikessa ahneudessaan ei anna 
meille autoilijoille takaisin sitä mikä 
meille kuuluu? Tuntuu siltä, että ko
ko urapaikkauskysymys on enem
män rahaongelma kuin mikään 
muu. Nastoista saadaan sopiva syn
tipukki. Miten olisi jos paneuduttai
siin taas hieman liikenneturvalli
suuskysymyksiin ja asfalttilaatujen 
kehittämiseen. Ymmärrän TVH:n 
murheet. Kun ei ole rahaa niin ei ole. 
Mutta kuinka olisi arvoisat politii
kot, jos unohtaisitte virkasaabin ta
kapenkillä hetkeksi puoluemurheet 
ja ajattelisitte kuljettajaanne ja meitä 
muita tielläliikkujia ja antaisitte 
hieman lisää fyrkkaa, jotta asfalttia 
jambakoituisi paljon ensi kesänä? 

Toivoo 

ROMULUS 
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numerossa . Työ ei ole helpoim
pia, mutta silti eräs mukaavuu
den kannalta tärkeimpiä 

- kosmetiikkaan kuuluu tietysti 
kromiosien raskas kiilloitus , pin
taruostetta on rutosti, mutta se 
vielä lähtee pois kovalla työllä? 

- maali kaipaisi korjausta , mutta 
taitaa olla liian työlästäja kallista 
tehdä pintapuolinen sprayaus .
.. jääköön 

- viimeiseksi , jos kohta ei vähim
mäksi tulee kunnostaa viihde
elektroniikka eli uusia kattoan
tenni ja putkiradion vibraattori. 
Siitä ne sitten uutiset ja matka
musat tulevat taas kuin ennen, 
His Master's Voice'sta! Pehmeän 
hivelevästi. 

Tuossahan on listaa töitten ohjeeksi. 
Varmaan parin keväisen kuukauden 
vapaa-ajan ongelmat voi unohtaa! 
Pahinta on se, että en ole löytänyt 
mitään suojaista työpaikkaa, taivas
alla työstä on turha edes haaveilla 
selviytyvänsä. Siispä , jos vain tiedät 
neuvoa tämän kevään kuukaudeksi , 
kahdeksi lämpimän askasteluun 
käyvän tallin Nummelassa , soita 
ihmeessä 913-22 970. 

Yhtä kaikki, tulipa edelläolevasta 
listasta tehtyä vain muutama tahi 
kaikki kohdat, matkaan on pyrittä
vä. 

Kari TT 

sen kerran jolloin oli yli 25° pakkas- 1--------------Ili:~~~=~~ji~~rn~~=~,1 
ta . Silloin se heittäytyi täysin politii-
koksi eli "Iupaa, lupaa mutta ei anna 
mitään" . Joulupukki oli tuonut mi
.pulle hyvin tarpeellisen lahjan . Kau
niin sinisen nauhan jonka kummas
sakin päässä on metallilaatta jossa 
on reikä . Laatat kun paneepi akku
napojen päälle niin ah miten muka
vasti akku kulkee kolmanteen ker
rokseen . Voin lämpimästi suositella 
tällaisen nauhan käyttöä , se säästää 
vaatteita pieniltä pyöreiltä reijiltä ja 
on muutenkin ihan hyvä keksintö . 
Ja tietysti laturi toimintaan ja sitten 
jälleen ulos leikkimään käynnistä
misleikkiä . Ja sitä leikittiin paljon. 
Kunnes sitten hankittiin uudet tulpat 
kastuneiden tilalle ja yritettiin uu
destaan. Kas silloin se hyrähti käyn
tiin - eikä aikaa mennyt kuin koko 
lauantai. 

On se kummaa , että ihminen ei 
milloinkaan opi. Viimeksi kun mi
nulla oli käynnistysvaikeuksia tal
vella totesin, että nyt hankitaan ensi 
kerran ajoissa kunnon öljyt, tarkis-

Käynnistyykö ... 
jatkoa sivulta 14 

virnistää! Hieman erikoisen näköi
senä painui taksikuski jupisten 
... nsa. ja pakkasilmassa leijuvaan 
dieselin katkuun sekoittui Roverini 
pakokaasuja. 

Niin häipyi "yli-ihmistunnelma" 
pohjoisen pakkaseen. Eipä silti , niin 
oli tapahtunut muutamia kymmeniä 
vuosia sittenkin, kun rajana oli Ou
lujoki ... , mutta se onkin jo toinen 
juttu! Toivon tämän artikkelin an
taneen vihjeitä kylmästä kärsiville ja 
auttavan ainakin jonkun roverystä
vän "aina luotettavien viikinki he
vosten" hallinnassa kaikissa lämpö
tiloissa. Olisi mielenkiintoista tietää, 
mikä lienee Rovereitten kylmässä 
käynnistyksen Suomen ennätys. Kir
joittakaapa omista kokemuksistan
ne ja vihjeistänne, kuinka selvisitte 
kuluneesta talvesta! 

PeRiKato 
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Juttu Juttuja: 

Ensimmäinen brittiauto, joka suun
niteltiin jo alun alkaen käyttämään 
vyörenkaita, oli Rover 2000. Sen oh
ja usgeometria, jousivakiot jne. valit
tiin huomioiden renkaat, joita ei oi
keastaan ollut vielä kaupankaan . 
Alussa ensiasennusrenkaat olivat Pi
rellin valmistetta, ja niiden tuotanto 
oli aloitettu nimenomaan tätä autoa 
varten. Myöhemmin tarjolla oli jo 
englantilainen Avon ja sittemmin 
moni muukin rengasmerkki aloitti 
15 SR 14 renkaiden valmistuksen. 

Nyt kaksi vuosikymmentä myö
hemmin , saa etsiä autoa ,jota ei myy
täisi vyörenkain. Ensimmäinen eng
lantilainen ja nyt asia on jo miltei 
unohtunut! "Niin muuttuu maailma 
Eskoseni" sanottakoon näin Akek
sis Kiven merkkivuonna . 

Kari TT 

Conolly Leather 

Conollyn nahka ... sana sattuu sil
miin monesti autoaiheisia artikkelei
ta tai mainoksia lukiessa, varsinkin 
Rolls Royce'n , Bentley'n, Rover'in 
tai Jaguar ' in esittelyiden yhteydessä . 
Kyse on Conolly'n veljeksistä - tai 
firmastaja nahka ei ole heidän, vaan 
lehmäparkojen vuotaa. Kun autoon 
halutaan aineet,joilla on paras nimi, 
niin istuimet verhoilIaan Conolly'n 

" nahkalla, nimi onjo nimi . Verhoilu
nahkan maine on luonnollisesti pe
rinteikkään ammattitaidon luoma, 
ammattisalaisuuksienkin. Eräs en
nen kuiskittu lisäavu oli se , että vuo
dat olivat peräisin pohjoisesta , jossa 
ei käytetty Etelä-Englannin tapaan 
piikkilanka-aitoja . Elikot eivät olleet 
siten saaneet vammoja piikeistä , joi
den arvet vuosien käytössä saattoi
vat nousta näkyviksi virheiksi arvo
auton istuimissa . Meidän istuiver
hoilumme nahkoissa ei siis tätäkään 
vikaa pitäisi oleman . Jos istuin ei 
vanhana näytä enää parhaalta klu
bihuoneen sohvalta , vika on vain 
hoidon puutteessa tai siinä , että 
olemme hoitaneet Conolly leather' 
ia väärin. Se artikkeli hoito-ohjeista 
onkin jo sitten oma juttunsa myö
hemmissä lehdissä. 

Kari TT 

PAKKASEN PUREMAA: ainejärjestelmästä, vedenerottimesta 
•••• ja suodattimesta. Ahkera suodatti-

Se kay sittenkin... mien vaihto ja karkeasuodattimen 

Vai käykö, nimittäin pitkä diesel 
Land Rover Suomen hyisessä pak
kasessa . Kuluneena talvena Lantik-
ka-kuskeja on harmistuttanut seu
raavanlainen ilmiö: dieselin käynti 
hyytyy ja matkanteko on hetkeksi 
jätettävä, mutta kas hetkisen kulut
tua kone käynnistyy jälleen ja taas 
päästään muutama kilometri eteen
päin kunnes ... No Nesteen nafta ei 
tänä talvena ole aivan täyttänyt tal
ven asettamia vaatimuksia , mutta 
vikaa on kuitenkin etsittävä poltto-

•• 

puhdistaminen ei kuitenkaan ole 
ongelmaa selvittänyt vaan todellinen 
syy löytyykin polttoainetankin imu
putkesta. Imuputken päässä on hie
nojakoinen siivilä , jonka läpi hyinen 
dieselöljy ei pääse tunkeutumaan 
riittävän nopeasti ja niinpä moottori 
sammuu polttoaineen puutteesta. 
Siivilän poistaminen poistaa myös 
käyntihäiriöt. Polttoainemittarinan
turin yhteydessä olevaan imuput
keen pääset käsiksi takalattialla ole
vasta luukusta. 
JL 

P4:N OLJYNSUODATTIMESTA 

Vanhempien Rover 75 :sten 50-54 
kannessa sijaitsevan öljysuodatti
men alla sijaitsee ansa . Kannessa 
olevassa urassa kulkee korkkinen 
rengastiiviste, joka vanhemmiten, 
jopa kolmessa vuasikymmenessä, 
turpaaa täyttäen taisen öljynvirtaus
aukaista. Niinpä suadatinta vaihta
essasi tarkasta aa . kohta. Pulma an 

niissä autoissa, joihin on asennettu 
adapteri helpommin saatavissa ole
van suodattimen vuaksi , aIeelIisem
pi. Adapteriahan ei tarvitse irroittaa 
suodattimen vaihdon yhteydessä, ja
ten tiivis te pääsee turpaamaan pii
lassa. 

KL 
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