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RoverYstävät 

KEEP 

Menneitä ovat talven lumet, edessä taasen poikkeuksellisen tapahtumari
kas kevät-kesä. Pienemmällä joukolla kevät kausi on jo ehditty aloitaa 
maastoajojen merkeissä. Toukokuun 24. päivänä huristellaan Helsingin 
Hurinoita, joihin kerhomme lisäksi osallistuvat MB-, Alfa- ja Helsingin 
Urheiluauto klubi. Viime vuonna parhaan merkkikerhon tittelin vei Mer
su-klubi, mutta kuinka käy tällä kertaa? Touko-kesäkuun vaihteessa on 
sitten vuorossa vuoden kokokohta, Rover Ystävien vuosiajo Visulahdessa 
Mikkelin kupeessa. Tapahtumaan sisältyy erityistä hohtoa, tuleehan sa
moihin aikoihin kuluneeksi viisi vuotta kerhomme perustamisesta. Var
masti kokemisen arvoinen on SA-HK:n kansainvälinen vuosiajo Porissa 
13-15.6., jolloin vietetään Suomessa auton lOO-vuotisjuhlaa. 
Ilmeisestikin kaikkien aikojen suurin Rover-tapahtuma näki päivänvalon 
maaliskuun 2 päivänä. Tuolloin kokoontui Lontooseen runsaat 2500 huo
lestunutta Land ja Range Rover-autolijaa. Huolestumisen aiheena oli 
uutinen Land Roverin mahdollisesta myymisestä General Motorsille. 
Moinen ajatus kuohutti luonnollisesti brittien mieliä ja seurauksena oli 
lähestulkoon kansanliike tehtaan säilyttämiseksi englantilaisessa omis
tuksessa. Liekö sitten Roveristien vierailu Downing Street lO:ssä vaikut
tanut asiaan, mutta sittemmin ostajaa on alettu etsiä Englannista. 
Suomessa ovat maahantuojakuviot vihdoin selkiytyneet. Sisulla olleet 
brittimerkkien edustukset ovat Jaguaria lukuunottamatta siirtyneet Au
torep Oy:lle. Ensisijassa uusi maahantuoja panostaa Range ja Land Rove
rien uuteen nousuun Suomessa. Niinikään ponnistellaan Lauttasaaressa 
voimallisesti olemassa olevan autokannan varaosahuollon järjestämisek
si. Rover Ystävien puolesta toivotan parhainta onnea uudelle edustajalle, 
olemme samassa veneessä. 

Kevätterveisin ' 

PS. Seuraava lehti pyritään saamaan valmiiksi jäsenrekistereineen kesä
kuussa. Toimitusapua tarvitaan - ota yhteys! 
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4 - RoverYstävät 
KERHOSOPPI 

LEHDET: 

No 

1. 1/81 
2. 2/81 
3. 1/82 loppuunmyyty 
4. 2/82 
5. 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 
15. 1/85 
16. 2/85 
17-18. 3-4/85 

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 ...... ...... ..... .. . 
ulkopuoliQ.en tarra 

4. LOPPUUNMYYTY ., 
(uusi painos tekeillä) 

VAUNUMERKIT 

Aikoinaan ensimmäinen sadan kap
paleen vaunumerkkierä myytiin en
nakkoon alta aikayksikön ja niinpä 
monet halukkaat jäivät ilman . Nyt 
kerho teettää uuden sadan kappa
leen erän , joka valmistuu kesälomiin 
mennessä. 

Merkit myydään jälleen ennak
koon,joten on syytä toimia vikkeläs
ti. 

Siis: maksa lehden välissä olevalla 
materiaalien maksu la pulla merkin 
hinta 100 mk kerhon tilille, jolloin 
merkin saanti varmistuu. 

KANGASMERKIT 

Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai
sesti, mutta olisi lähes välttämätön
tä , että tilauksia tulisi lisää, jotta 
merkit eivät asettaisi kerholle tu'rhan 
suurta rasitetta . Merkit ovat varsin 
korkealuokkaisia: pohja kangas on 
verkaa ja ommel siisti. 

Merkkien hinta 35 mk kpl. Tilaus 
pankkisiirtolomakkeella. 
J os et ole vietä merkkiä itsellesi ti
lannut, tee se nyt. Hinnoittelu suosii 
useamman merkin ostajia seuraavan 
järjestelmän mukaisesti: 

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

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 

JÄSENMAKSU 1986 TAI 
AINAISJÄSENMAKSU 
Vuosikokouksessa 15.2.1986 päätet
tiin ainaisjäsenmaksusta,joka on ko. 
vuoden jäsenmaksu kymmenkertai
sena. Eli tänä vuonna jäsenmaksun 
ollessa edelleen 75 mk ainaisjäsen
maksu on 750 mk. Uusille jäsenille 
liittymismaksukin säilytettiin ennal
laan 50 mk:na . 

Lehden välissä on pankkisiirtolo
make, joka on henkilökohtainen jä
senmaksukaavakkeesi vuodelle 1986 
tai ainaisjäsenmaksun suorittami
seen. Lomakkeen oikeassa yläkul
massa olevan numerosarjan kolme 
viimeistä numeroa ilmaisevat jäsen
numerosi. (Tarkista!) Jälleen viime 
kaudelta useampi kymmenenjäsentä 
on jättänyt maksunsa suorittamatta, 
joten jos olet yksi heistä hoitanet 
samalla rästisi, joka on merkitty 10-
makkeeseen. Huomaa, kerhon jäse
nyys edellyttää jäsenmaksujen hoi
tamisen . 

Lehden välissä on myös toinen 
pankkisiirtolomake, joka on tarkoi
tettu yksinomaa kehrosälän tilaa
mista varten . Huomio tilatessasi lä
hetyskulut. Säilytä aina kuiteista 
alimmat kappaleet todisteena suori
tuksistasi. 

Vuosikokouksessa Kaj Koskisen 
jättäessä hyvin hoitama'nsa rahas
tonhoitajan tehtävät (mistä suurte 
kiitokset) valittiin hänen seuraajak
seen Mikko Heikkinen, jonka puo
leen kääntyneet jäsenmaksuasioissa. 
(puh . 90-566 2678). 

JÄSENREKISTERISTÄ 
Jälleen kerran on jäsenistöä muis

tutettava jäsentietojen oikeellisuu
desta . Ties kuinka monennen kerran 
hallituksen jäsenet ovat saaneet 
penkoa oikeita osoitetietoja virheel
listen/puutteellisten sijalle. 

Koska tietojen vaihtuminen näin
kin suuressa porukassa on melkoisen 
nopeaa, on lehden mukana muutos/ 
täydennys kortti, jonka postimak
suista kerho vastaa . Ole ystävällinen 
ja tarkista vanhat jäsentietosi jäsen
luettelosta 1985, osoitteesi kirjekuo
resta ja korjaa tietosi täydellisenä 
(so . kaikki tiedot) ko. kortille ja pos
tita se välittömästi, jotta vuoden 
1986 jäsen luettelo olisi mahdolli
simman virheetön . Varsinkin jos jä
sennumerosi on alle sadan tarkista 
tietosi. Onko niitä laisinkaan? 
Huomaa, kortti kelpaa tämän vuo
den , joten säilytä se vastaisuuden va
ralle. 
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TOUKOKUUN TAITO
AJOTAPAHTUMA 

Toukokuun 24. palvana ajetaan 
Helsingin kauniilla ratakaduilla 
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 bensiiniä, öljyä ja 
vaikka mitä , joten siihen on ihan 
pakko osallistua. 

Järjestelyiden helpottamiseksi on 
ennakkoilmoittautuminen välttä
mätön. Ilmoittautuminen tapahtuu 
yksinkertaisesti soittamalla Jarille 
puh. 803 8171 11.5. mennessä. 

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

P.S. Palkintojen jako illalla Ra
vintola Mestaritallissa. 

TAPAHTUMIA 1986 

Helsingin Hurinat 
Vuosiajo 
Auto IOO-vuotta 
Forssan Pick-Nick 
Syysajo 
Maastoajo 
Maastoajo 
Pikkujoulu 

Hki 24.5. 
31.5.- 1.6. 

Pori 13-15.6. 
Forssa 2-3.8. 

14.9. 
Ruskeasanta 18.10. 
Ruskeasanta 15.11. 

29. 11. 

RoverYstävät 

ONKO MIKKELIIN 
MENIJÖITÄ ... 

VUOSIAJO 31.5.-1.6 . 

VISULAHTEEN 
MIKKELIIN 

KTS. LISÄTIETOJA ERILLlSESSÄ JÄSENKIRJEESSÄ 

C1,..V ROVER YSTÄVÄT r.y. ~~.;~Ell 
PL32 , 
00421 Helsinki 42 . 

PÖYTÄKIRJA 

Sääntömääräinen vuosikokous 15.2.1986 

alkaen kl014.20. Tolarin ala-aste 

Helsinki. Läsnä 14 kerhon jäsentä. 

1§ Kokouksen avasi kerhon puheenjohtaja Kari Tossavainen. 

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valitt~in Kari Tossavainen, sihteeriksi 

Pekka Korvenkontio, pöytäkirjan ta.kastajiksi Jari Keinänen ja Raimo 

Kinnaslampi. 

3§ Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys vuosikokouskutsun mukaisesti. 

5§ Kaj Koskinen esitteli tilinpäätöksen ja Ilkka Pulkkinen luki t i lin

tarkastuskertomuksen. Vuosikertomuksen esitteli Xari Tossavainen • 

6§ Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja myönnettiin vastuuva

paus hallitukselle. 

7§ Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, lisäykseksi toiminnan viisivuotis 

juhlallisuukseen liittäminen vuosiajoihin. Vuosijäsenmaksu ja liit

tymismaksu säilytettiin entisellään. 

8§ Hallituksen puheenjoötajaksi valittiin Juha Liukkonen, jäseniksi 

Mikko Heikkinen, K~mmo Linnavuori, Pekka Korvenkontio, Harald Kraatz, 

varajäseneksi Harri Ruohomäki. Valinnat olivat yksimielisiä. 

Tilintarkastajiksi valittiin Ilkka Pulkkinen ja Markus Perkiö varalle 

Kaj Koskinen ja Kari Tossavainen. 

10§ Muut asiat: 
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Toimintaorganisaation laajentamiseksi hallitusta evästettiin tapahtuma

maasto-, materiaali-, museo-, nais- ja lehti toimikuntien muodostamiseen. 

Keskusteltiin ja hyväksyttiin ainaisjäsenyyden käyttöönotto. Ainais

jäsenmaksuksi päätettiin kymmenkertainen vuosijäsenmaksu so. kuluvana 

toimintavuotena ainaisjäsenmaksu on 750mk. 

11 § Kokous päätettiin klo 15.20. 
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6 RoverYstävät 
Auto 
tekniikka 
iakul-et T~_it ____ 9no ______ R_a_n~g_e_R_o_ve_r 

.. Range on rankassakin maastos
sa kuin kotonaan. Autossa on elin
tasomaasturiluokkaan poikkeuksel
lisen korkeatasoiset maasto
ominaisuudet. 

Range Rover on tunnetuin teilläm
me esiintyvä elintasomaastureiden 
kastiin laskettava laite. Se aloitti 
elintasomaastureiden yleistymisen 
Suomessa 1970-luvun alkuvuosina. 

Range Roverin hienostelemaan 
pyrkivä ulkokuori kätkee sisäänsä 
työkalun tekniikan. Range on suun
niteltu nimenomaan maastokäyt
töön, ei katuautoksi. 

Rangen maasto-ominaisuudet 
ovat hyvät. Omapainoltaan 1724-

.~ kiloinen ajokki etenee esimerkiksi 
sähkölinjalla tai metsässä rajun 
voimansa turvin. Maasto-ominai
suuksia rajoittaa pääasiassa auton 
pitkä takaylitys. Rangen meno py
sähtyy, jos auton takapuskuri jää 
kiinni esimerkiksi kannon nokkaan. 

Maavara riittää normaalina pi~. 
dettävän kannon ylittämiseen. 
Alustan u1osjoustovarat ovat koh
tuulliset. Range ei pysähdy vaikka 
yksi pyörä kulkisikin pahan kiven 
yli. Maastossa ajettaessa kannattaa 
silti olla huolellinen sillä vinssi ei 
kuulu auton vakiovarusteisiin. 

Voimansiirtolaitteita hallitaan 
kolmen eri vivun avulla. Vaihdetan
ko on pitkä, komea ja laajaliik
keinen. Vaihdetangon nuppi on 
kookas ja sopii hyvin Rangen työ
kalumaiseen imageen. Vaihdetan
gon liikkeiden suuruutta kuvaa hy
vin, että tangon liikkuminen H
kaavan vapaa-asennossa on liki 
kahdenkymmenen senttimetrin 
luokkaa. 

Rangessa on jatkuva kiinteä ne
liveto. Laajaliikeisen vaihdetangon 
lisäksi on lattiassa lyhyt vipu jolla 
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~ Tilavaa ohjaamoa hallitsee suuri
kokoinen ohjauspyörä ja jykevä 
vaihdetanko. Kojetauluun sijoitet
tujen lisämittareiden luotettavuus 
on huono. Uusissa autoissa on is
tuinten päällysmateriaalina kangas. 

~ Alumiinirakenteinen V8-
moottori on tehokas. Sen voima 
riittä mainiosti kaikkiin luonnol
Iisiin ajotilanteisiin. 

hallitaan a1ennusvaihteistoa. Vipu 
liikkuu esimerkiksi henkilöauton 
vaihdevipuun verrattuna jäykästi. 
Verrattaessa maastovaihteenvalit
sinvipua esimerkiksi Jeep Wa
goneerin vastaavaan, toimii Ran
gen vipu kuin unelma. 

Tasauspyörästö on jakovaihteis
ton yhteydessä. Lukko kytketään 
päälle erillisestä vaihdetangon oike
alle puolelle sijoitetusta vivusta. Jos 
lukko on kytketty, palaa kojetau
lussa sitä osoittava valo. 

Kokonaisuutena maastovaihteis
to ja voimansiirtojärjestelmä toimii 
maastoautoksi poikkeuksellisen 
mukavasti ja tasaisesti. Auto käyt
täytyy sekä maastovaihteilla että 
tasauspyörästö lukittuna ajettaessa 
nykimättä ja henkilöautomaisesti. 

• Mittaristoon kuuluu kojetau
lun päälle sijoitettu päämittaristo 
jossa on nopeus-, matka-, 
osamatka-, polttonesteen määrän
ja vedenlämpötilan mittarit. Pää
mittaristo on päiväsaikaan luetta
vuudeltaan hyvä. Yöajossa mitta
riston valaistus tuntui turhan vaati
mattomaIta. 

Kojetauluun on sijoitettu pää
mittariston lisäksi neljä apumitta
ria. Ne osoittavat latauksen, öljyn 
lämpötilan, öljyn paineen ja kel
lonajan. Apumittareiden luettavuus 
on huono. 

Sisätilat ovat mahtavat. Viisi ih
mistä mahtuu mainiosti paksuissa 
talvitamineissa kyytiin. Takaistui
men leveys on ISO senttiä kun se 
esimerkiksi normaalina pidettäväs
sä taksi autossa on noin 130 sentin 

luokkaa. 
Kuljettajan toimitilat ovat koh

tuulliset. ~angessa saa melko miel
lyttävän ajoasennon. Ajamista hait
taa suurikokoinen syliin työntyvä 
ohutkehäinen ohjauspyörä. 

Sisätiloihin kuljetaan 107 senttiä 
leveästä sivuovesta. Kulku on help
poa sekä etu- että takaistuimelle, 
sillä oviaukko on poikkeuksellisen 
leveä. Takaistuimelle kulkua hel
pottaa taitettaessa eteen siirtyvät 
etuistuimet. 

Tavaratila on työkäyttöön sopi
van kookas. Tavaratilan pituus on 
takaistuimen ollessa matkustusa
sennossa 110 senttiä. Leveys on 
120 senttiä. Tavaroiden nostokor
keus on 73 senttiä. 

• Voimalähde on kahdeksansy-
linterinen amerikkalaisperäinen 
Englannissa valmistettu V8-
moottori. Se kehittää 130 hevosvoi
maa / 5000 rpm. Suurin vääntö on 
26,S kpm/2S00 rpm. Moottorissa 
on tehoa ja voimaa miltei liian 
kanssa. Sen teho riittää kuljetta
maan a1umiinikorista autoa tarpeen 
vaatie~sa 160 km/ t mittarinopeuk
silla. Kiihdytys 0-100 km/t sujuu 
helposti noin 14 sekunnissa. Hyvän 
suorituskyvyn lisäksi tehokas 
moottori turvaa etenemisen vaike
assakin maastossa. 

Voima kantaa myös Range Ro
verissa veronsa. Auto kuluttaa nor
maaliliikenteessä noin 20 litraa sa
dalla kilometrillä. Pihistäen pääsee 
sata kilometriä maantieajossa kah
dellatoista litralla. Maastossa Ran
ge kuluttaa olosuhteista riippuen 

10-30 litraa tunnissa. 
Varustetaso on työkäyttöön riit

tävä. Lisäpisteitä annetaan takala
sin pesujärjestelmästä, sillä pysty
peräisen auton takalasi kuraantuu 
savisilla teillä ajettaessa nopeasti 
umpeen. Korin varusteisiin kuulu
vat ulkopuoliset taustapeilit ovat 
kooltaan liian pieniä. 

• Kokonaisuutena Range Rover 
on käyttökelpoinen työajoneuvo. 
Työkäytössä sen pahimmat var 
puolet ovat korkea polttoaineenK' 
lutus ja esimerkiksi metsäkäyttöön 
turhan "arka" ja pramea ulkonäkö. 
Omistaja saattaa harmistua jos esi
merkiksi oksat pyyhkivät 
kauniiseen maalipintaan naarmuja. 

Hyviksi puoliksi tulee ilman 
muuta laskea hyvä maastokel
poisuus ja oivalliset sisätilat. Auto 
palvelee hyvin myös paketti- ja 
henkilöauton korvikkeena jos vain 
lompakko kestää bensalaskut. 

Työkäytössä tarpeellisia vinssejä 
on saatavana maahantuojalta kah
dentyyppisenä. Capstan-pystyke
lavinssi maksaa 2299 markkaa ja 
sähkökäyttöinen vinssi vaijereineen 
7912 markkaa. 

Range Rover maksaa ilman oh
jaustehostinta 79 000 'markkaa. 
Maastoköytössä mukava ohjauste
hostin maksaa 4 500 markkaa 
lisää. Maahantuoja, Oy Suomen 
Autoteollisuus Ab:n mukaan auto: 
ja on tällä hetkellä saatavana suo
raan varastosta ilman pitkää odotu
saikaa. 0 
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Eikä aivan mikä tahansa, 
vaan auto, Joka voi esiintyä 
ylpeästi missä seurassa 
tahansa. 
Otimme tyypit Rover 
3500:n uusimmasta 
myyntiin tulleesta mallista, 
Vanden Plasista. 

MAURI SALO, teksti 
YRJÖ PUUPERÄ, kuvat 

•• ROVER 3500 valittiin vuoden 
autoksi 1976 ja silloin se todella 

-~dusti oman koko- ja hintaluokkansa 
lhdotonta huippua niin ulkomuodol
lisesti kuin teknisestikin. 

Kuusi vuotta myöhemmin Rover 
on edelleen sen verran uuden ja 
edustavan näköinen, että kääntää 
päitä yhtä tiiviisti kuin jokin aivan 
päivänpolttava uutuuskin. Tämä on 
selvä osoitus muotoilun onnistumi
sesta. 

Rover 3500 Vanden Plas on teh
taan tämänhetkinen huippumalli, 
jonka vakiovarusteisiin kuuluu Con
nollyn nahkaverhoilu, sähköiset ik
kunannostimet, automaattivaihteis
to, sähkötoiminen kattoluukku, kes
kuslukitus ja ajotietokone. 

Vanden Plas on neliovinen, mutta 
. takaistuintilat ovat ainakin edustus
käyttöä ajatellen niukanlaiset, joten 
pitäisin autoa paremminkin edusta
vana perheautona, jota isä ajaa, 
mutta jossa lapsetkin matkaavat mu
kavasti. Itse en haluaisi matkustaa 
takana. 

Roverin hinta on 16B 350 mk yllä 
luetelluin varustein ja aito alumiini
nen 352B.cm3 VB-moottori voiman
lähteenään. Suhteutettuna kilpailijoi
den hintoihin Roveria voidaan pitää 
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UPEA, elto nehkeverhollu on yleIlIsen 
tuntuinen Ja tuoksuinen, multa vähem
mlin miellyttävä kun eurlnko on pesh· 
tanut allhen Jonkin sikaa. 

RoverYstlivät 

TYYLIKAS mIttaristo, tyydyttäviin te
hokas tuuletus, sälidatt/ivli ohjauspyö
riIn korkeus je etäisyys sekä klltettli
vän tasaisesti valhtava automaatti
vaihteisto ovet Rover Venden Plasln 
omlnalapllrteltli. 

TURBON Iljesta kahdeksan syllnterlä 
je peljon kuutlosenttejä. TIIyselumllnl
rakenteen ansiosta Roverln moottori ei 
kuitenkaan tee autoa nokkapainoisek
si. 

TEKNIIKKAA 

näillä varusteilla ja ominaisuuksilla 
varsin edullisena ajokkina. 

Ikä tuntuu vaikkei näy 
Se, ettei Rover ole aivan tämän 
päivän konstruktio, tuntuu vaikkei 
näykään ulospäin. Edellä mainittu
jen takaistuintilojen niukkuuden li
säksi ajan vierähtäminen auton 
suunnittelusta tähän päivää tuntuu 
raskasliikkeisessä jousituksessa, jo
ka alkaa olla parhaimmillaan vasta 
laittomissa nopeuksissa, sekä todel
la huonossa ohjauksen tehostukses
sa, jota voi lähinnä verrata tivolin 
sähköautojen ylitehostukseen. 

Jokainen meistä, joka Roverilla 
ajoi, palautti auton samanlaisin kom
mentein: kaarreajosta tulee neliskul
maista . . . 

Sen sijaan moottori on kerrassaan 
mainio ja tehoa on enemmän kuin 
tarpeeksi, vaikkei turboa olekaan. 
Suuri sylinteritilavuus ja juuri turbon 
puuttuminen merkitsevät, että teho 
tulee tarvittaessa ilman viivettä. Tun
tuu melkein kuin tehoa olisi enem
mänkin kuin ilmoitetut 155 hv. 

Erinomainen suorituskyky 
Rover 3500 Vanden Plas pärjää 
suorituskyvyssä hyvin kilpailijoitten
sa kanssa. Automaattivaihteinen au
to kiintyy 0-100 kmlh ajassa 10,6 s 
ja saavuttaa kilometrin kiihdytyksen 
jälkeen jo nopeuden 164 kmlh, mikä 
todistanee, ettei yli 200 kmlh huippu
nopeus ole vain esittee[1 tyhjä lu
paus. 

Roverin .konstruktiivisen iän huo
mioon ottaen ei polttoaineen kulutus 
ole lainkaan huono: mittasimme 
maantieajossa jopa alle 12 1/100 km 
kulutuksia ja suurimmaksi arvoksi 
seka-ajossa saimme 14,4 1/100 km. 

Näillä lukemilla Rover mm. kilpai
lee tyylikkäästi luokkansa uusimman 
tulokkaan Volvo 760 GLE:n kanssa. 

Roverin vahvimmiksi puoliksi voi
daan lukea sen yksilöllisyys, brittiläi
nen sisustus aitoine nahkaverhoilui
neen ja hyvä hinnan ja varusteluta
son suhde. Miinuspuolelle tulevat 
taas totuttautumista vaativa ohjaus 
ja alustasta tulevat äänet, joista to
sin kärsivät muutamat muutkin uu
simmat tämän luokan autot. 1m 

MOOTTOR i'.: 8 -syll nterjnen V-moo.ttorl, Iyllnterlryhmi la ,kannet 
alumllnia .. 382B cm ,purlatulauhde 9,36., kakll So.lu t75 Ilvu· 
lmuke.lutlnta, luurin teho. 115 kW (157 hvl/1S200·r/mfn, luurin 
vllllntömonienttl269 Nm (27,4 kpml/2600 r/mln. • 

VOIMANS II RTO: moo.tto.rl edelli, takapyörIIveto , Borg-Warner kol-
• . mlpo.naini'n auton.aliftlvalhtalato. 1 ' • ~ 
ALUSTA : ed .... joult,intuet 'la kalllatalunvalmennln, takana UlYkkll 

ak .. II, momenttiputki, Watt-tangot, klarra/o.u, ... t la eteen·luu.nna. 
tut reaktlota"got; ed8l!1i levv-, takana rumpularrut; tahoateUu 

> hammaatanko-ohjaul . • 
MITAT: pituuI 469B mm, leveYI 1768 mm,ltorkeul 1382 mm; ak .. • 

IIvllll 2815 mm, ;aldevall 1606-mm, om.palno -1387. kg, rangal' 
koko 195170 H,R '14, " . j 1:: _ 

SUORITUSKYKY . , 
-'KIIHTYVYYS '!, • _":' 

" '0-400 mlloppunopau,: .. 17,6./131 .km/h 
0 "'100 m/loppunOpsUl: 32,0 i/164 km/h ., ' 
0 .., 50 kin/h: ' 4,O. {· . 0,..12o.km/h : 14,9 'i , 

, 0 "": 80 km/h : 7.4 I f . 0-140 km/h: 20,4,-' , . 
, 0 - .100 km/h: 10,6 I 0-160 km/h: 29,6. ' . 
POLTTOAINEENKt,iLUTUS KOEAJON ÄIKANA :' 11 ;2:"';4.4 '1/ 

100 km , .' 
HINTA : 168 360 mk (koaa/on veruatain) 
MAAHANTUqJA : Suomen Autoteollisuus Oy 
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AUTOREPOY-
UUSI MAAHANTUOJA 
ESITTÄYTYY . 

Roverin, Land Roverin ja Range 
Roverin edustus on siirtynyt Sisu
Autolta AutorepiIle. 

Autorep Oy perustettiin vuonna 
1980. Sen perustivat viisi osakasta, 
joista toimitusjohtaja Jouko Saksa, 
huoltopäällikkö Antti Kytöläja kor
jaamopäällikkö Harri Ruusu ovat 
Repissä kokopäivätyöntekijöinä. 

Yhtiö aloitti toimintansa Oy Sisu
Auto Ab:n edustajana ja huoltokor
jaamona. Kohta perustamisen jäl
keen todettiin, etteivät BL-autot yk
sinään täyttäneet korjaamon suurta 
kapasiteettia, 600-700 autoa kuu
kaudessa. Lisätöitä etsittiin ja edus
tuksia kertyi Rolls-Roycesta Toy
otaan. 

Elokuussa 1985 Sisu-Auto päätti 
luopua englantilaisten henkilö- ja 
pakettiautojen maahantuonnista. 
Turvatakseen maassa olevien BL
autojen huollon ja varaosien saannin 
sekä myynnin jatkumisen, tehtaat 
aloittivat neuvottelut parinkymme
nen suomalaisen yrityksen kanssa. 

Kilpailu BL-autojen maahan
tuonnista oli aluksi kovaa ja sitkei
den neuvottelujen tuloksena maa
hantuonti myönnettiin Jaguar-auto
jen osalta Haka-Auto Oy:lle, Land
Roverien ja Range Roverien osalta 
Autorep Oy:lle. Autorep jatkaa Ja
guar-autojen valtuuttamana huol
topisteenä. 

Austin Roverin kanssa käydyt 
neuvottelut venyivät pidempään, 
mutta myös ne päätyivät edustusso
pimuksen allekirjoitukseen Austin 
Roverin ja Autorepin välillä tämän 
vuoden tammikuussa. 

Edellä oleva jo kertoo, että Auto
rep on kasvanut nopeasti, "liiankin 
nopeasti", sanoo Jouko Saksa. "Oli
simme toivoneet voivamme aloittaa 
tämän vuoden pelkästään ottamalla 
hoidettavaksemme maassa olevien 
lähes 20.000 BL-auton huollon ja va
raosien maahan tuonnin, mutta au
tojen maahantuontia ja myynnin 
aloitus ta ei ollut mahdollista lykätä. 
Kaikkien mallien maahantuonnin 

aloittaminen samanaikaisesti on lii
an suuri pala purtavaksi, ja sen 
vuoksi aloitimme pelkästään Land 
Roverillaja Range Roverilla. Range 
Rovereita tuomme maahan tänä 
vuonna 50 ja Land Rovereita tar
peen mukaan". 

Ensimmäiset autot saapuivat sa
tamaan maaliskuun puolessa välin. 
Iso varaosalähetys saapui jo maalis
kuun alussa. 

"Varaosien toimituskykymme on 
nyt varsin hyvä", sanoo tj Jouko 
Saksa. "Tukku varaston hoitaminen 
on vaativa tehtävä,ja sen vuoksi Au
torep on palkannu tehtävään kaksi 
ammattilaista, Hannu Pitkäsen ja 

Juha Eklundin. Tukkuvaraston ja 
vähittäisvaraston valvonta on 
A TK:lla. Uusi Ericsson 2500-sarjan 
tietokonejärjestelmä otettiin käyt
töön maaliskuun alussa. Henkilö
kunta oppi laitteiden käytön nopeas
ti ja tiedot syötettiin sisään urakaIla. 
Laitteissa oli aluksi pieniä toiminta
häiriöitä ja ohjelmassa lapsoksia, 
mutta tyytyväisiä ollaan". 

Autorep toimii Lauttasaaressa en
tisissä Sisu-Auton (Voimavaunu) ti
loissa. Toimipaikka on erittäin hy
vällä paikalla moottoritien varrella 
ja lähellä Helsingin keskustaa. Au
torepin palveluksessa on runsaat 30 
henkeä. 



Myyntitavoitteen suunnasta antaa 
kuva oivan viitteen. 

T J Jouko Saksa tutustumassa uusiin 
esitteisiin. 

RoverYstävät 

Yleiskuva Autorep Oy:n avarasta 
korjaamo hallista. 

Vaihtoautomyynti toimii valoi
sassa ja tilavassa hallissa pohjaker
roksessa. Vaihtoautojenjoukossa on 
aina joitakin helmiä, kuten Rover, 
Bentley, Daimler ja Jaguar. Autorep 
ottaa myös autoja myytäväksi. Vaih
toautomyyntiä hoitaa Veijo Vyö
rykkäja uusien autojen myyntiä Kaj 
Gylden. 

Haastattelua tehdessä ei Autorep 
Oy vielä kyennyt jälleenmyyntiver
kostoaan nimeämään , mutta oletet
tavaa on, että jälleenmyyntipisteitä 
tulee Helsingin talousalueen lisäksi 
ainakin Turkuun, Tampereelle ja 
Ouluun. 

Rover ystävänä ja asiakkaana toi
votan tj Jouko Saksalle ja Autorep 
Oy:lle uutena maahantuojana onnea 
ja menestystä tässä vaativassa tehtä
vässä. 

HGK 
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ROVER P4:N SIVUIKKUNOIDEN 
TIIVISTEIDEN VAIHTO 
Hyvin monessa näkemässäni P4-
mallissa Roverissa ovat sivuikku
noiden tiivisteet löysät ja lahonneet. 
Omassa Roverissani vaakasuoria 
osia oli lisäksi pudonnut pois pai
koiltaan ja näin paljastunut aukko 
päästi veden helposti oven sisään. 
Vaikka oven runkorakenne ja ulko
pelti ovatkin alumiinia, jää oven si
sään muutamia ruostumiselle alttiita 
osia. Jos tiivisteet on halunnut vaih
taa , se on ollut vaivalloista siksi, ettei 
osia ole ollut helposti saatavilla. Nyt 
on, sillä OFF ROAD CENTERIS
T Ä saa paketin, joka sisältää lasin/ 
oven yläosaan tulevat V-muotoiset 
tiivisteet , oven sisään tulevat pysty
suorat liukukiskot ja vaakasuorat 
karvatiivisteet kiinnikkeineen. Näitä 
hyödyntäen aloitimme kaverin 
kanssa mieluisan viikonloppupro
jektin: 

1. Irroitetaan ovan sisäpäällystys 

Ensiksi oven yläosassa oleva kahva 
irroitetaan ja lyödään ikkunansiir
tokahvanja oven lukkovipujen kiilat 
pois. Kiilojen poiston jälkeen on 
varottava jousen avulla ulosponnah
tavia osia. 

Lopuksi irroitetaan leveää ruuvi
tms. taIttaa apuna käyttäen oven si
säpäällystys yhtenä kappaleena. 
Monet sisäpäällystystä kiinni pitävät 
jousikiinnikkeet olivat omassani 
särkyneet. Nyt on mahdollista puh
distaa sisäpäällystys ja korjata ala
osassa sijaitsevia plyyshikaistaleita. 
Hyvä plyyshivalikoima on esim. 
ORIENT-OCCIDENTILLA, Es
poossa. Jos kyynärtykien saumat ir
vistävät, ne on nyt helposti itsekin 
ommeltavissa. Ehkä olisi syytä etsiä 
asiaa ymmärtävä suutari tms. jos ko
tona ei ole riittävän tukevia työkalu
ja. 

2. Ikkuna ylös 

Pystysuorassa olevat liukukiskot ir
roitetaan 2 + 2 ruuvilla. Liukukiskot 
vedetään ulos oven sisäpellissä ole
vasta aukosta. 

3. Ikkunan nosto mekanismi irti 

Ikkunalasi tuetaan yläasentoon. 
Käytin apuna ilmastointiteippiä, 
jonka avulla kiinnitin lasin yläasen
toon. Mekanismia pitää kiinni sisä
peIlissä neljä ruuvia, jotka avataan. 
Mekanismi irroitetaan lasista ja ve
detään ulos aukosta. 

Jalopuukehys irroitettuna. Nuolet 
osoittavat kyhystä kiinni pitäviä 

4. Jalopuukehyksen irroitus 

Jalopuukehys on kiinnitetty ruuveil
la,jotka sijaitsevat U-tiivisteen sisäl
lä. Etuovista irroitetaan etukulman 
yläosassa sijaitsevat kaksi ruuvia. 

Jalopuukehys kallistetaan yläreu
nasta sisään ja nostetaan ylöspäin ir
ti. Kehyksien lakkaus onnistuu nyt 
hyvin. Lakkauksen suorittamisesta 
on ollut artikkeli ROVER YST Ä
VÄT nro I:ssä. 

5. Kulmarauta irti 

Irroitetaan ruuvit, jotka pitävät 
kiinni vaakasuoraa kulmarautaa ja 
karvatiivistettä. 

Karvatiiviste irroitetaan kumIa
raudasta ja rauta puhdistetaan ja 
maalataan lisäruostumisen ehkäi
semiseksi. 

6. U-tiiviste irti 

Lasin / oven yläosan U-muotoisen 
tiivisteen loput ruuvit irroitetaan ja 
tiiviste poistetaan. Nyt on kaikki 
tarvittavat osat irroitettu ja aloite
taan kokoaminen. 

Tässä vaiheessa on syytä varmis
taa , että oven alaosassa sijaitsevat 
vedenpoistoreiät ovat auki. Reiät 
johtavat veden ulos ovien alaosassa 
sijaitsevien ruostumattomasta te
räksestä valmistettujen listojen välis
tä . 

ruuveja. 

Pystysuorat liukukiskot ovat y lä
osastaan kiinni näillä ruuveilla. 



Tässä vaiheessa on tilaa myös öl
jytä oven lukon sisäpuoliset osat se
kä aukipidätin j rajoitinmekanismi. 
Ikkunalasi poistetaan ja puhdiste
taan. Nyt selvisi syy siihen miksi ik
kuna oli avattaessa takerrellut. Ik
kunalasi on kiinnitetty alaosastaan 
rautaan, jonka etukulmassa on ollut 
kulmarauta. Tämä kulma oli joskus 
kauan sitten hävinnyt. Romu Rove
ristani löytyi ehjä rauta, jonka ruos
tesuojasin Korrekin ruosteenmuun
toaineella ennen kiinnitystä ikkuna
lasiin. Lasin etuosassa sijaitsevan 
tuuletusikkunan reunaan on nyt 
helppo uusia plyyshitiiviste. 
7. Pystysuorien Iiukukiskojen 
korjaus 

Kiskon mustat kiinnikkeet irroite
taan poraamalla niitit auki. Uudesta 
kanavasta katkaistaan samanmit
ta ( 1;1 pätkä. Kanavan pohjalla si
ja~va huopa poistetaan ja kana
vaan porataan reiät uusille niiteille. 
Reikien paikat mitataan vanhasta 
kiskosta. Uudet kiskot kiinnitetään 
mustiin kiinnikkeisiin popniiteillä. 
Omat popniittipihtini oliva sen ver
ran leveät kärjestä, että jouduin le
vittämään kiskoa hieman reikien 
kohdalta. Sitten huopa liimataan 
esim. Aralditilla kiskon pohjalle. 
Niitin kantojen kohdalle leikataan 
sitä ennen reiät. 
8. Vaakasuorat karvatiivisteet 

Karvatiivisteet katkaistaan mittoi
hinsa vanhojen tiivis teiden mittojen 
mukaisesti. Sisäpuolinen tiiviste 
kiinnitetään kulmarautaan haaranii
teillä. Ulkopuolinen tiiviste on aika 
hankala asettaa paikoilleen. Käytin 
apZ\.a lyhyttä kulmarautaa, jolla 
n~ tiivisteenjousikiinnittimineen 
paikoillee};l. Tässä vaiheessa tuli mie
leeni, että kyllä niillä "pienillä keltai
silla miehillä" japanilaisella autoteh
taalla on helppoa! Suurimpienkin 
sellaisten miesten koko käsi tai sor
met mahtunevat oven sisään. 

9; Lasin/ oven U-tiivisteet 

Uusi tiiviste katkaistaan mittaansa 
vanhan mittojen mukaan. Ikkuna
laisia apuna käyttäen taivutteIin 
pöydällä tiivisteen kulman oikean 
muotoiseksi. Tiiviste kiinnitetään 
ruuveilla paikoilleen ensiksi ylhäältä 
alkaen. Ikkunalasi pujotetaan myös 
paikoilleen ja sitä apuna käyttäen 
säädetään ja kiinnitetään U-tiivis
teen pystysuora osuus. 

11. Siirtomekanismi 

Oman Roverini lasin siirtomeka
nismi oli onneksi ehjä, joten se vain 
puhdistettiin ja öljyttiin. Sitten vain 
mekanismi paikoilleen ja ensiksi ik
kunalasin alareunaan kiinni . Sitten 
neljä ruuvia kiinni. 

12. Pystysuorat liukukiskot paikoil
leen 2 + 2 ruuvilla ja lasin kulkua 
säädellään mm. muuttamalla pysty
suorien liukukiskojen välistä etäi
syyttä. Kun lasin liukuminen on hy
vä, mekanismin hammas pyörät ja 
vaakasuorat liuku-urat j rullat rasva
taan. 

Vaakasuorat karvatiivisteet. 

Yhden oven irto-osat. 

RoverYstävät -

Tarvittava uusi materiaali. 

13. Sisäpäällystys paikoilleen, reiät 
tukkoon ja kahvat kiinni 

Olen joskus lukenut miehestä, joka 
osti autonsa sen perusteella, kuinka 
ovet ja ikkunat sulkeutuivat. Ehkä 
oma Roverini nyt kiinnostaisi häntä 
enemmän ... 

Jos tuttavapiirissä on esim. bo
dausta harrastava henkilö, olisi ehkä 
syytä harkita viedä häntä silloin täl
löin Roverilla ajelulIe. Silloin häntä 
pyydetään avaamaan ja sulkemaan 
sivuikkunoita. Vie oman aikansa 
ennenkuin tiivisteet ovat asettuneet 
paikoillensa . 

PeRiKato 
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a:Ultstot -- InI!LrmOO 
~~~~~~~==~~==~~~~~~~ 

SUOMEN UNJA·AUTOHISTORIALLISEN SEURi\N JASENLEHTI 

MITÄ REKISTERIKILPI KERTOO AUTOSTA 

Autojen rekis"teröinti Suomessa oli käynnistetty jo ennen 1920-luvun 
alkua, jolloin linja-autojen ~~~rä alkoi olennaisesti kasvaa. Itsenä i
s yytemne alussa oli Suomi jaettu kahdeksaan l~äniin ja Ahvenanmaan maa
kuntaan. Jo alust a alkaen rekisteröinti hoidettiin l~äneitt~in ja kul
lakin l~änillä oli käytössä alla olevan luettelon mukaiset tunnukset. 
Ja ainakin jo ·'920-1uvun lopulla oli Helsing ill~ kin OITa tunnuksensa. 

HELSINKI 
UUDENMAAN LÄÄNI 
TURUN JA PORIN Ui.ÄXI 
HÄHE:EN LÄÄNI 
VIIPURIN LXÄNI 
HIKKELIN U ;.ÄNI 
KUOPION LÄÄNI 
VAAS AN LÄ Ä.NI 
OULUN Ui.ÄNI 

A 
U 
'1' 
H 
V 
M 
K 
VA 
o 

U 431 VI.1I60 
KUVA 1 . Ens i mmä i np.n ~i lpimall i o l i käytössä 1 92) - 25 . Pohjavf:iri o l i 

va lko i nen ja kirj a imet mus tat . Läf:inistä riip puen kirjasintyy 
pi t va ih te l ivat h uomattavast i. Nä i stä on kaks i mal lia. Vi i p u
rin l ääni ssä k ä y tetti in ki rjaimia VI ja niiden j Ä. lke~n p i stet 
t ä erotta maan numerot 1 : stä . 

1920 - ja 1930-luvuilla käytettiin rekisterikilvessä siis läänintun
nuskirjaimia ja korke iJ,ta an nelinume roista juokseva a numero a . Lapin 
l~3.ni perustettiin v. 1938, jolloin siellä otettiin käyttöön tunnus L. 
Kolmekymmentäluvulta lähtien aina vuoteen 1972 asti olivat kilvet mus
tapohjaisia ja tunnusosa oli valkoinen. 

Viime sotien jälkeen muodostettiin Viipurin l~~nin rippe istä Kymen 
l~~ni, joka sai tunnuksen R ja tqllöin voitiin Vaasan lä~nissä k~yttää 
pelkkää V-kirjainta. Vuoteen 1949 mennessä lisä~ntyi autojen lukumäärä 
ainakin Helsingissä niin paljon, että sielHi joudöt t iin A-kirjaimen 
lisäksi käytt~mä~n myös viisinumeroisia numero t unnuksi a . 

Jottei tunnuskilvistä olisi tullut turhan -pi t kiä, otettiin vuoden 
1949 puolivälissä koko maassa käyttöön uudet ka ksi kirjainta ja kolme 
numeroa käsittävät kilvet, jollaisiksi muutettiin myös k.aikki vanhat 
kilvet seuraaVan periaatteen mukaan : 

Vanha t Wln us 

N- nnn 
N-1nnn 
N-2nnn 
N-3nnn 
N-4nnn 
l\-5nnn 
N-6nnn 
N-7nnn 
N-8nnn 
N-9nnn 
N-10nnn 
N-11nnn 

Uusi tunnus 

1056 

1928 •
• • • 

KID56 
NA-nmJ 
NB-nnn 
NC-nnn 
ND-nnn 
NE-nnn 
NF-nnn 
NG-nnn 
IDI-mm 
Nl-nnn 
NJ-nnn 
me-nnn 
NL-nnn 

KUVA 2 . To inen kilpimalli o li k äytössä 1 926-29. Väri t o livat s amat 
kuin e n s immä i sessä tyypissä. Kilpeen lii tty i pie n omp i lisäkil 
pi . jos s a ol i samu numero (i lma n k i rj a in ta) k u i n va rsina i sessa 
kilv essä. Lisä kilp i va i hdett iin j oka vuosi uu teen. Vuo sina 
1926 ja 1 928 oli lisäkilpi va lkeapohjaine n ja 1 927 j a 1 92 9 t wn
mapoh ja i nen . 

Tällöin siis v!:{nhan tunnuksen kolme viimeistä numeroa säilyiv~t en
nallaan j a "tuhatluvusta" riip-puen annettiin lisäkirjain lääninkirjai
men rinnalle. Kirjaimet, joita käytettiin toisina kirjaimina, olivat 
vuoteen 1958 asti A, B , C , D, E, F , G. H, 1, J, K , L, M, N, 0, P, R , S , 
'1', U . . V, X, Y ja Z. Vuosina 1959-1963 hieman lä~nistä riippuen käytet
tiin myös Ä- ja Ö-kirjaimia toisina kirjaimina. 

Autojen mä~rän lisäännyttyä eivät muutamissa lääneissä enää yhteen 
lä~nintunnuskirjaimeen perustuvat ki lvet ri i ttäneet, jolloin j oudut
tiin ottamaan käyttöön lisäkirjaimia. 
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A 8 C A 8 H I N K L M 0 0 R. G 5 T ( ~ T U 7 U V Y X 
1 cl[o AL HK K~ L~ M~ O~ R' - T~ Ul V~ 

1950 AP HL K' L' 1"\<\ 0' RJ - TF VJ Vl 

195 -1 AR. HP 10 L\ MD 0' IRI T~ uJ V 1 -

1952 A"l BA H~ te LI: Mr ()l. RL TS UL Vl -

1953 A~ 
BS HS K~ L& M' OD RL I ~ UN VS -

195
" 

Al. H)" l(~ LI MA O~ RE - TN EF UJ VT -

1955 s. HR 18 K<. LK IHH OK RN EM lJ~ 1)1. -

,....195 b BL IJ KH lL MJ .o~ 1(.0 EU u.s VK YA -
1957 SR IN I<R LA Ml( 0 ' RP - TL EU UY )"1 -
1958 ... , ~y kj LD 11M 0'> RV - TM EV UI K YL -IV r--: 

IAU IY 1959 B:Z \-Iö KU LP MP oY RU - Tt< €OM llT tH YV -

1960 Ac; ilö ," H"! IKX L5 MS oÄ RX SK TA: EÄ FB v"1 ,;OK vc YÄ XO 
1961 QV 

LI; 
15 

INA IKJ LV MX g~ Qö (,A Sf1 ~M UA lP II~ ö xs AU HX 

1962 AlJ AEG KÖ UI" 
Ml. OL lou Ut tY V"l 

SS H61ö 111' (,D .sP FF T6F YB xx 
1963 AI 

",.n 
k'J 

' L~ Nl) ON 55 UV 2Y V1- xl 81 ~LJ LAL I10e- OFP (,1-\ TIO YV 
1961.J ss 

APC NET RX GN \)! ~"2 1J6G X1lS I-JPS KBH lDA OJL st: TUl vr 
196') Al.l 

SSI HU 
IZ 

K(O I'N INHI: bNP (,'( sa,<; T~l UI) VNX XE( cFA 111& 
19_6~ AU Pol\. A,r • 1(,1( IHKL ~~c SDP IUM ~A YOx XJ F BIID HI<Y klT UlU MM EON VYR 
1967 SSD IRR KLN lKD MHP O~S (,1111 S6C En IlFN U~e VSJ X'll 
196t\ AH iBH I,~< KNl LMH NR\! OL 

on 
6Lk SHB TD E.n 

11O~ vt.o XQE EX 

196 y AX BV HP 
LOX AKR 11 K~A MTD ey GPR SJN TV EM TGP UV ne VH 

YFE XSP 
_L970 Ali. esx H~ Il(L KV~ LSj{ 1'1 XII OIl.T GVK SHC. EI TVE UT Zy uell YI'1D XXA 
197 '1 IAI'! 

AE'( 
I~YH 

ICrH KlIJ lllE ~~l lov 02P RF GXY SNX TT EYt1 TI:i> ~c;,1 Y~U %" 
1972 AJI3 112 NG Ol( 

Sf'Y EFV T.J2 Uyp 
YUF XF KH lXX KF RR ?'(L 

TAULUKKO 1. Vuosina 1949-1972 jaetut rekisterikilpien kirjaintunnukset 
si ten, että kyse isen VHininkir ja imen kohda 11a on maini ttu kunkin vuoden 
lopussa tai aikana pisimmälle jaettu kirjainsarja. On huomattava, että 
useissa lääneissä on uusien kilpien systemaattisen aakkosjärjestyks0s
sä jakamisen lisäksi j aettu aina välilVi uudestaan "vanhoja" palauteL
tuja kilpiä usein melko epäjohdonmukaisessa järjestyksessä. Nä in on 
tehty erityisesti Helsingissä, Hämeen, Turun ja Porin sekäLJudenmaan 
lääneissä. 

TAULUI<KO 2. Valkopohjaisten kilpien pisimmälle jaetut kirjainsarjnt 
läänei ttä in kunkin vuoden lopussa. Nä itä kilpiä ei ole vielä jaettu 
"toiseen kertaan", joten kirjainyhwlstelmä kertoo melko tarkasti re
kisteröintivuoden. Pienissä kunnissa ja nimismiespiireissä e ivät tau
lukon sä'innöt ole aivan luotettav ia. silli:i kilpi ä toimitetaan nii.lle 
aina suurehko mä i:i rä , josta johtuen jotain kirjainsarjaa voidaan jakaa 
jopa vuoden ajan. Es imerkkinä mainittakoon, että syksyllä 1981 j aet
tiin Hollolassa ja Nas to lass a vieli:i HLH-kilpiä, vaikka Jl 'imeen li:iänissä 
olivat jo HO-alkuiset kilvet yleisesti j aos sa. 

A H K L M 0 R S T U V X 

1972 AAT HAS KAC LAC MAB OAH TBE V.<\J XAC 
1973 ACH HBU KAO LAO MAM OAX RAR SAL TC T UBK VBH XAN 
1974 AEH HEA KBA LAV MAT OBS RBB SAP TEX UCL VCA XBA 
1975 AHL HHE KBM LBL MBE OCS RBT SAX TJN UES VCP XBM 
1976 AJL HJH KBT LBT MBM OEK RCH SBH TKP UHP VEP XBU 
1977 AKO HKL KCC LCC MBS OET RCX SBM TLX UJR VHL XCC 
1978 ALM HLK KCM LCK MBX OHL REE SBT TNA UKP VJC XCN 
1979 AMP HMM KCT LCT MCJ OJA REV SCB TOA ULO VJP XEA 
1980 ANT HNL KEB LEB MCR OJP RHH SCH TPE UMU VKO XEM 
1981 APA HOL KEN LEL MCX OKH RJA SCP TRR UOA VLL XEU 
1982 ARR HPV KHA LEV MEJ OLK RJR SCX 'ITE UPS VMO XHJ 
1983 ATK HSB KHP LHK? MEO? OMN? HKL SEC? TUN USH VNH XHR 
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Vuonna 1960 perustettiin Keski-Suomen [Lääni, joka erotettiin Vaasan 

läänistä sekä Pohjois-Karjalan l~~ni, joka erotettiin Kuopion läänis
tä.Keski-Suomi sai x-tunnuksen ja Pohjois-Karjala S:n. jolloin van
hoilla v- tai K-tunnuksilla olleet <1utot rekisteröitiin uudelleen, Sa
mana vuorU1a otettiin käyt töön myös valkoinen kehysrai ta kilvissä. 

Alla olevassa taulukossa ovat tunnuskirjaimet lä~neittäin vuodelta 
1961. Allevi i vatut ovat käytössä vuode s ta 1972 lähtien. 

HELSINKI 
UUDEN~tAAN L. 
TURUN JA POHIN L. 
HÄMEEN L. 
KYHEN L. 
MIiCKELIN L. 
VAASAN L. 
KESKI-SUOMEN L. 
KUOPION L. 
POHJOIS-KARJALAN L. 
OULUN L. 
LAPIN L. 

A, 
Q. 
1, 
g, 
g, 
M y,Y 
X 
K 
S 
0 
L 

B, 
z 
E. 
1. 
r< 
'u-

C 

F 
A 

N 

KUVA J . Kolmas tyypp i oli k ä y t össä 1 930-)4. Parillisten vuosi lukuj e n 
kilve t olivat mustapohj a isia j a parittomie n valkopohjai s i a . 
K oko kilpi va ihde tt iin a ina uu teen vuode n vaih t uessa. Kir ja in
ja n umero-osan vä liin o te t t iin k ä y t töön v ä liviiva. 

Vuosina 1962-1964 Hi."i.nistä riippuen otettiin kaksikirjaimisten ja 
1-3 -numeroisten kilpien rinnDlle käyttöön kolrr;ikirjaimiset ja 1-2 
-numeroiset ki lvet. näissä käytet tiin samoja läänintunnuskirjaimia 
kuin v. 1961 paitsi C;tä, F:ää, N:ää j a R:ää. Lisäkirjaimina käytet
tiin samoja kuin kaksikirjaimisten kanssa, paitsi Ä:tä ja Ö:tä. 

Aina vuoteen 1972 asti olivat ajoneuvorekisterit lä~ninhallitusten 
ylläpitämiä, jolloin myytäessä 8~to toiseen l ti ~niin jouduttiin se re
kisteröimään u lldelleen. Vuonna 197 2 tapahtl.li ~;it 1;en v iimeisin J:ml.ltos, 
jolloin otettiin käyttöön kolmikirjaimiset ja -numeroiset kilvet sa
malla kuin koko ajoneuvorekisteri siirrettiin keskitetysti Al.ltorekis
terikeskuksen tietokoneella hoidettavaksi. 

Lis~ksi kilpien väri ja pintamateriaali vaihdettiin siten, että 
mustapohjaisten ja valkokirjaimisten sij a sta uudet tunnukset ovat mus
takirjaimisia ja numeroisia valltoisella heijastavalla pohjalla. Myös 
l~~nisidonnaisuutta tunnuksissa ml.lutettiin siten, että enää ei myytä
essä auto a toiseen l~ ~niin tarvitse sit~ rekisteröidä ul.ldelleen . 

L~~nikohtaiset kirj a intl.lnnukset sen sijaan säilytettiin ja ne ovat 
nykyä~n samat kuin vuoden 1961 taulukossa alleviivatut. Samassa yhtey
dessä karsittiin lis~kirjainten mq~riHi, ja nykyään on niitä 18 k:pl (~li 
A, B, e, E, H, J, K, L, M, N, 0, P, R, S, T, u, V ja X. 

N-kirj~int a on vuodesta 19 72 l~htien ' k~ytetty yleisenä . lä~neistä 

riippumattomana tunnuksena. N-tunnukset ovat ka ksikirjaimisia ja 1-J 
-numeroisia t a i vuodesta 1980 Vihtien kolmikirjclimisia ja 1-2 -nLlme
roisia ja niitä käytettiin yleensä vain autoissa, joihin eivät l e veäm
m~t kilvet mahdu. 

Liitteenä olevista taulukoista saanee yleiskuvan siitä, missä vai
heessa on minkäkinlaisia kilpiä kussakin lä~nissä jaettu. On huomatta
va, että taulukoita ei ole tehty aivan tarkasti virallisten asiakirjo
jen perusteella, joten niissä esiintynee epätarkkuuksia. 

KUVA 4. l'i:im~n tyyp i n v~ri t va ihtuivat ku ten ede llisenk in, vu os i ttain. 
Kltyttövuod,~t o l ivat ' 934-1'9 . Kirjas i ntyyp pi uuslutu i se l keäm
mäks i. 

YR-617 
KUVA 5 . Vii dcllolen tyy p in käyt tövunj'Jt olivat 194 9- 59 . 1949 tu li HO'I\ 1n 

k irjaiIlt u.·;l lluk sen li sä k s i to i neIl ki rJai " . Kilpiun vuos i ttaiscs
ta va ih t ami sesta luovu.ttiin ja kaikl.,j. o l ivat must.apohjaisia ja 
va lkokir ja i mi sia . 

KUVA 6 . Thmä tyyppi u U Id:iytö.ssä vuos i n a 1960 - 72. Ul konl\kö po ikkesi 
edellisestä va i n valk oi sten r'e unustcn osal t a. Vuodesta 1962 
tulivat käyttöön myös ko l mi k irJaimi set ja ka:>:s i numeroiset k11 -
veto 

[10 JE · I 0 II1 

.... UV ,\ 7 . Uus i n tyrpp i 011 o llut käytössä vuDdesta ' 972 l ähtien. KilVen 
pohjn 011 kellcrt'lv'hl va lk u i sla he i ja,;tavaa m.lter i aa li a ja kir 
j ai "l(it seki,; 1IW1'"rot ovat mustat . 

Tau l "kos:su 1 un c:s i totty tarkiste~tul1a ja tl\ydcn;,ettyntl tretkus;<a :1 
1 10HZ jlJ l kaistu tau l ukko no 2 . "' i in l! 0" ma .ll i tt'J kussa kill l!Htn i sstt eri 
v""sic:l l opussa j a etu i sta rckisterltunlluks i sta aak k o si ssa pisimnäl l c 
<lht.ille,~t. IlDd'" 19H) tiedOt ovat osittain epävarmoja. 

Nykänen. 
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KUVASATOA KEVAAN MAASTOAJOISTA 
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NIMIMERKIT EJ&KJ = 

Lehtemme artikkelit ja uutiset ovat 
usein "vain nimimerkin tekemiä tai 
vallan vailla tekijän puumerkkiä. 
Yleensä tällaiseen salaperäisyyteen 
ei ole mitään syytä, siitä on vain tul
lut tapa. Olisikin toivottavaa, että 
painettavissa jutuissa ja myös ilmoi
tuksissa henkilönimi olisi selväkieli
senä esillä jo pelkästään sen vuoksi, 
että jos lukijoilla on halua yhteyden
ottoon, se kävisi vaivattomasti. Juu
ri kanssakäymistä tämän Roveris
tien yhdistystoiminnan pitää olla. 

Lehteemme lainatuissa vanhoissa 
suomenkielisissä teksteissä on usein 
toimittajan nimi tai -merkki näky
vissä, mutta se, mistä ja miltä vuo
delta lainaus on peräisin, on luvat
toman usein täittokiireessä unohtu
nut mainita. Useimmat lainaukset 
ovat 50- tai 60-luvun Moottori-leh
destä, Autoklubin, nykyisen Autolii
ton julkaisusta. Joukossa on ollut 
myös joku Tekniikan Maailman al
kutaipaleen numerosta löydetty Ro
ver-kirjoitus. Pikku-uutisia ja tie
donmuruja löytyy tietysti myös mm. 
suomalaisten autoliikkeiden van
hoista asiakaslehdistä. Toivottavasti 
lähteet tulevat huolella mainituiksi 

vastaisuudessa, kuten pitääkin. 
Olen selaillut Rover Ystävien 

vanhoja numeroita ja poiminut sil
miin sattuneita nimimerkkejä. Jäl
jempänä on melkoinen kirjoittaj ien 
lista, joille olen pyrkinyt löytämään 
oikean nimen ja lisäksi kysynyt useil
ta nimimerkin paljastamiseen lupaa. 
Ne,joihin en saanut yhteyttä, suone
vat anteeksi "intimiteettinsä" kos
kemisen. Nimimerkit ovat alla täysin 
satunnaisjärjestyksessä, kukaan ei 
siis tässä listassa ole toistaan päätä 
pitempi, pikemminkin päinvastoin! 

JL = Juha Liukkonen 
KL = Kimmo Linnavuori 
KL silloinen VL 700 = joku muu, 
kuin yllä oleva. En tunnistanut. Help 
PK = PeKa = Pekka Kastemaa 
PeRiKato = Pekka Kastemaa, mut
ta tässä on myös parempi puolisko 
Riitta mukana. 
BL = Bill Litonius 
Jäsen n:o 13 = Matti Salmo, lääkä
rin palstan pitäjä. 
EET = Eija Tossavainen 
PeKo = Pekka Korvenkontio 
P. K-Kontio = sama mies kuin yllä. 
PL = Pertti Lummaa 

MK = Matti Koivula, Turun uuti
soija. 
Mara E. jäsen 370 = Martin Ericsson 
Kaj = Kaitsu = Kaj Koskinen 
HGK = Harald G. Kraatz 
Doctors Daughter = tohtorin tytär, 
viittaa vahvasti tuonne Salmojen 
suuntaan. 
JL = Jukka Laesmaa 

Jäsennumeroiden alla kirjoitta
neita on useita, esimerkiksi jäsenet 
292, 392jne. ltsekukin tarkastakoon 
luettelostaan keitä nimimerkkin ta
kana piilee, tuleepa samalla moni 
muukin jäsen nimeltään tutummak
sl. 

Kahdesta nimimerkistä tiedän, et
tä he ovat työ- ynnä muiden yhteyk
sien vuoksi toivoneet nimensä pysy
vän vain toimituksen tiedossa. He 
ottavat silti varmaan vastaan kunni
oittavat tervehdyksemme, Juha 
V.A.T. ja tuo tuottelias pakinoitsi
jamme Romulus. 

Lopuksi on omalta osaltanikin 
tehtävä parannus ja unohdettava 
edes kerran työelämässäkin jo toi
seksi nimekseni muotoutunut puu
merkki. En merkitse KTT enkä Kari 
TT vaan 

KARI TOSSA V AINEN 

Autojen määrän lisääntymisen myötä on myös autoharrastajien määrä jatkuvasti lisääntynyt. 
Auto harrastamisen kohteena edellyttää tietoa niin auton historiasta kuin nykyajan tekniikasfa ja korjausmenetelmistä . 

• , Teekkarien Autopalvelu on erikoistunut autoihin liittyvän kirjallisuuden kustantamiseen ja maahantuontiin. Suomenkie· 
lellä ovat ilmestyneet AUTO 60·LUVULLA ja sarja autojen mallikohtaisia KORJAUSOPPAITA. 

Auton mallikohtaisista 

KORJAUSOPPAISTA 
saat tarkat ohjeet autosi huolto- ja korjaustöistä. 
Oppaat sisältävät täydelliset huolto- ja korjausohjeet piirros· ja valoku
vineen, tekniset tiedot sekä ohjeet työturvallisuudesta, työkaluista, va
raosien hankinnasta ym, . 

Suomenkieliset: 128 mklkpl 
Datsun 100A, Datsun Cherry 79-82, 
Ford Taunus 76-82. lada. Toyota 
Corolla 80-83. Volvo 140, Volvo 240 
ja Volvo 340 

Roverln oppaat: 98 mklkpl 
Rover 60-11 0, Rover 2000.2200, 63-71 
Rover 3500 (68-761. Rover 2000. 2300 
ja 2600 (8011. Rover 3500 (8011. 
Range Rover. land Rover bensa (58-1 
ja land Rover diesel (58-1 

lisäksi noin 300 automalliin englannin
kielinen opas 98 mk/kpl, 

Korjausopassanasto 45 mk/kpl. 

Henkilöautot Suomessa 1960-69 

AUTO 50-LUVULLA 
Suomi autoistui 60·luvulla, Autoja tuotiin idästä, etelästä ja lännestä, 
Monet 60-luvun automallit ovat kadonneet liikenteestä, Suuri osa suo· 
malaisista on aloittanut autoilun 60-luvun autolla, 

60-luku on lähellä - silti kaukana. 
MUISTATKO OMASI? 
- 62 automerkin historia 
- valokuva 280 automallista 
- teknisiä tietoja 515 automallista 
- hintatietoja 485 automallista 
- rekisteröintimäärien kehitys 

1950-1980 
- autoteoll isuus 60-luvulla 
- REKISTERITILASTO: 31,12,1984 

rekisterissä olleiden henkilöauto
jen lukumäärät malleittain 

TÄRKEÄ HAKUTEOS 
AUTOHARRASTAJILLE JA 
AUTOISTA KIINNOSTUNEILLE! 
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PIKKUROVEREISTA 

Varsinkin vanhempien kaksitonnis
ten heikoin lenkki on tasauspyöräs
tö. Erityisesti nuoremmille käyttäjil
le on niitten vaurioita sattunut. 
Isommat tasauspyörät (poskipyörät) 
kuluttavat itsensä väljiksi pesiinsä, 
jolloin hampaiden toisiinsa kosket
tavat pinnat jäävät alunperin tarkoi
tettua pienemmiksi. Perään tulee täl
löin tuntuva väljä. Jos asiaan vielä 
liittyy esim. vetoakselin yksi tai use
ampi risa ristinivel saattaa tasaus
pyörien hampaat pettää tai pikkuta
sauspyörä halkeaa. 

Tasauspyörästöä on tehtaan toi
mesta kaks'tonnisessa vahvistettu 
kerran ja 2200-3500 malleissa on 
rakenne uusittu käsittämään neljä 
pikkupyörää. Viimeksimainitun 
rikkisaamiseen tarvitaan erikoislah
jakkuutta ... 

Muunlaisia perävaurioita näissä 
sen sijaan on sattunut, erityisesti 
laippa-akselin katkeamisia. Ensim
mäisissä 3500-malleissa ison veto
pyörän kiinnityspultit aukeisivat ja 
tuloksena oli täystuho. 

Yleisimmin käytetty korjaustapa 
on vaihtaa koko perä, joko kunnos
tettu tai kolariautossa ollut. Kaksi
tuhatta malliin voi asentaa seuraa
jansa (2200) vetopyörästön, mutta 
päinvastoin ei kannata tehdä. 3500 
mallien välitys on niin ratkaisevasti 
erilainen, että homma ei onnistu 
1<umminkaan päin pikkuveljiensä 
kanssa. Kiinnitykseltään ovat kaikki 
vetopyörästöt samanlaisia. Ainoa 
ulkopuolinen ratkaiseva ero on pe
rän yhteydessä olevissa jarrusystee
meissä. Jarrusatulat ovat erilaisia 
64-67 valmistetuissa autoissa 
(Dunlop-tyyppi) verrattuna uudem
piin (Girling-tyyppi), näin ollen 
myös niitten kiinnitys. Jos käytettä
vissä on hyvä vetopyörästö van
hemmasta mallista, ottamalla laip
pa-akselit ja käsijarruvipujen kiinni
tykset omasta uudemmasta, voi 
vaihdon tehdä. Päinvastoin tehtäes
sä joutuu Dunlop-tyyppiin sopivan 
käsijarruvipujen ankkuritapin val
mistamaan (sorvaamalla). 

Jonkin verran väljentyneen ta
sauspyörän voi pelastaa sorvaamalla 
sopivat prikat poskipyörien ja run
kokappaleen väliin. 

Jos varsinainen laakeripintakin 
on mennyt, joutuu runko kappaleen 
uusimaan. Vetopyöräparin välystä ei 
kannata lähteä muuttamaan. Huu
tava vetopyöräpari ei hiljene, mutta 
hiljainen voi alkaa huutaa. Perien 
uusia osia on ollut toistaiseksi saata
villa. KL 

DER 
RANGE-ROVER-CLUB 

SCHWEIZ 
1ST GEGRUNDET 

Sveitsissä toimii ennestään nelipyö
rävetoisten kerho. Se ei täysin sikä
läisiä Rover ystäviä tyydyttänyt. 

Sveitsiläiset Rover ystävät perus
tivat 15. päivänä tammikuuta 1986 
oman koko maata kattavan Range
Rover-kerhon. Jäseniä kerholla on 
24, joista kahdeksallatoista on oma 
Range Rover. Kerholla on lupa 
kahdesti vuodessa pitää maastoajo
harjoituksia armeijan Klotenissa si
jaitsevalla panssarien koeajoradalla. 
Koska suuri osa Range Rover kuljet
tajista on naisia, on eräs kerhon ta-

voitteista antaa kuljettajalle auton 
monipuolisia käyttömahdollisuuk
sia koskevaa ajo-opetusta niin nor
maalitilanteissa kuin myös liukkaal
la ja muissakin hankalissa olosuh
teissa. 

Kerhon yhdyshenkilönä toimii 
herra Urs Wettstein. Rover Ystävät 
r.y. toivottaa uuden Range-Rover
Club tervetulleeksi ystävien laajaan 
joukkoon. 

Yhteyttä otti puhelimitse H G K. 
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ROMULUS 
Sisua, Sisua Vanden Pask 

Ihmisille sattuu aina silloin tällöin 
vastoinkäymisiä, jotka saattavat 
johtaa hätävarjelun liiotteluun. Täs
sä on Romuluksen korviin tullut uu
tisia kahdesta tapauksestajotkajoh
tivat siihen, että onnelliset roveristit 
teki "Happamia sano kettu" liikkeen 
ja siirtyivät muihin kotteroihin. Ta
pahtuipa niin, että eräs onnellinen 
Vanden Plas omistaja oli ajelemassa 
jossain Turunmaan saariston suun
nassa. Pysähtyi niityn laitaan ja ih
mitteli kaunista maisemaa. Kuului 
kopinaa ja pauketta. Hän luuli että 
jopas sataa rakeita . Mutta olikin vä
hän toisenlaisia rakeita. Paikallinen 
kanadanhanhiparvi oli ilmeisesti ot
tanut nokkiinsa kun heidän rau
haansa häirittiin ja osoitti mieltään 
tarkkuuspommittamalla Vanden 
Plasia. Joka kuulema oli todella hil
peän lantakasan näköinen tämän 
tapahtuman jälkeen. En tiedä oliko 
tämä lopullinen syy vai joku muu, 
mutta kävikin niin että mies on ny
kyään siirtynytjonon kärkeenjohto
tähdeksi. Sic transit gloria mundi! 

Toinen hapan tapaus oli e'rään 
valtioyhtiön suunnassa. Oliko niin, 
että valtiontilintarkastajat puuttui
vat asiaan, vaan miten on tulkittava 
se tosiseikka että yhtäkkiä Uuden
kaupungin jälleenmyyjän vaihtoau
tovarastoon ilmestyi Vanden Plas 
EFI. Vieläkö löytyy samalta suun
nalta erikoismetsästysvarusteltu 
Range? Pitäisikö vihjata tuohon 
edellämainittuun tarkastusinstans
siin? 

Siitä vaan 
Roverin maahantuontikuviot ovat 
nyt selvinneet. Lykkyä tykö Laut
tasaaren suuntaan, ja kaikkea hyvää 
AutorepilIe. Pääasia on Romuluk
sen mielestä, että tilanne on selkiin
tynyt ja että me roveristit tiedämme 
mitä on tulossa. Toivottavasti Rove
rin uusi tuleminen on tosiasia. 
Merkkiä on potkittu päähän viime 
vuosien aikana ihan tarpeeksi. Nyt 
on taitavan markkinoinnin aika. 
Toivottavasti se tapahtuu Roverin 
vaatimalla lämmöllä ja imagen vaa
timalla arvokkuudella . Jos maahan
tuonnista tulee kylmäkiskoinen bu
sinessasia niin ainakin Romulus on 
ensimmäisten joukossa vaatimassa, 
että maahantuonti saadaan uudel-

RDMULUS 
leen uusiin käsiin. Henkilökohtainen 
kantani on, että markkinapotentiaa
lia on. Tuote on hyvä ja valmis, se 
pitäisi vaan puhdistaa menneiden 
vuosien rasitteista. 

Tässä kun liikkuu ympäri etelä
suomea kuulee aina silloin tällöin 
mielenkiintoisia asioita. Huhu SD 1 
kuolemasta on vahvasti liioiteltu. 
Sanottiinpa tässä että SD ykkösen 
valmistus loppuu jo syksyllä -85, 
mutta tämän hetken tietojen mu
kaan se jatkunee ainakin tämän 
vuoden. Oletteko muuten panneet 
merkille, että ne suunta viitat mitkä 
SD I toi vuonna 1976 ovat nyt alka
neet kantaa hedelmää muualle. J os
tain kumman syystä on ruvennut 
näkymään maanteillä Roverin muo
toilun Idooneja. Johtuuko tämä 
mahdollisesti Roverin edistykselli
sestä suunnittelusta joka ajoissa otti 
cw arvot huomioon? 

Maanteillä näkee yhtä ja toista ja 
oppii. Tiedättekö mistä tunnistaa 
turkulaisen? Hän ajaa Tarvontietä 
tai muuta moottoritietä päästä pää
hän vasenta kaistaa, mentiin sitten 
viittäkymppiä tai sataa. Entäs stadi
laista tai varastadilaista Espoosta tai 
Vantaalta. Hän vuorostaan roikkuu 
pepussa, jos pystyy, kuin paraskin 

MYYDÄÄN 
Rover 2000 TC osia kansi , kaasutti
met , kampiakseli, hyvä, 2200 män
nät, "kyhmy" konepelti , pölykapse
lit. Ostetaan niskatuet ko. autoon. 
Jarno Färn, puh. 977-127 63. 

Rover 75 -53 Puh. 90-289 7942/Mik
ke 
Järeä vinssi Range Roveriin . Sovitet
tu. Pientä laittoa h. 700 mk. 
Matkailuvaunu vm -61 3 henk. paino 
525 kg ristiin kytk . toivoo ikäisensä 
seuraa nappi kunnossa 4900 mk. 
Pekka Rykikoski , puh. 961-636145 . 

Rover 2000 Parts Catalogue -73 (ha
joituskuvat kaikista osista) hp. 
100mk. Hannu Niiniaho, puh. 931-
531 504. Jäs.no 267. 

Land-Rover 109 diesel pick up -72, 
mottorilla ajettu 30 000 km konere
montin jälkeen, hyvät renkaat. Puh . 
917-32138. 

Rover 3L-60 hyväkunt. eniten tarjoa
valle puh. 386044, 323 760. 

adidalainen. Löytyykö muita omi
naispiirteitä? Olisi mukavaa kuulla 
niistä - ehkä meissä suomalaisissa 
on paljonkin alueellisia systeemejäja 
tapoja. 

Sillälailla, mennään päin kesää 
paremman autoilun puolesta. 

ROMULUS 

L&9-CnR D9 
Liikkalantie 4 ~ 
00950 Helsinki 95 ~~. _ 

Puh. 321 511 ~_---J1" 

SUORITAMME 
Huollot, 
korjaukset ja 
pelti työ t. 

P:-fj) Gt ' - --

Rover 
Jaguar 
Range-Rover 
land-Rover 
Morris 

M©bir Voitelee. Oikein. 
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KEVÄÄN UUTUUKSIA~ '. 
VB-moottoreiden viritykset 
Tuntuuko Rangesi laiskalta? Lääkkeet löytyvät 
meiltä: nokka-akselit, tuplakanavaimusarjat, neli
kurkkukaasuttimet, peltipakosarjat jne. asennet
tuina tai sinällään. 
Hangen alustasarjat ns. handling kitit: 
HD-jouset, säädettävät erikoisiskunvaimentimet ja 
kallistuksenvakaajat. 
Onko taloudellisuus tavoitteesi? 
Suoritamme huolellisesti ja asiantuntemuksella 
Rangesi dieselöinnin. Tuloksena asiallisesti toimi
va kokonaisuus Rangen luonnetta menettämättä. 

Olemme Rover-asioissa käytettävissänne olivatpa sitten kyseessä ... 

VARAOSAT ja 
LISÄVARUSTEET 

HUOLLOTja 
KORJAUKSET 

AUTOT 

Itsenäisenä ja riippumattomana varaosien maahantuojana kykenemme 
turvaamaan täyden osapalvelun Range ja Land Rovereihin. Monipuolis
ta varaosa- ja lisävarustevarastoamme täydennämme viikottaisin ti
lauksin suoraan Englannista. NOPEUS, EDULLISUUS JA TOIMITUS
VARMUUS. Siinä osapalvelumme tunnusmerkit. 

Palveluidemme täydentämiseksi olemme aloittaneet huolto- ja korjaus
toiminnan. Ammattitaidon takeena on mm. pääasentajamme yli 15 
vuoden kokemus maasto- ja henkilö-Rovereiden korjauksista. 

Oletpa hankkimassa tai luopumassa, ota yhteys! 
Kevään kuluessa olemme toimittaneet jo lähes kolmekymmentä pe
ruskunnostettua Rangea ja Lantikkaa. Tällä hetkellä varastossa usei
ta Rangeja sekä bensa- että diesel moottorilla mm. hieno 4-ovinen. 
Land Rovereita joka lähtöön, myös projektiautoja. 

HUOM! Kesä 
helteinen on 
jo ovella. 

Varastosta löytyy vielä 
muutama täydellinen pres

sukate + kaarisarja 
Land Roveriisi! 

TULE TUTUSTUMAAN - AJA VAIKKAPA SHELL-ÖLJYNVAIHTOON. 

OFF ROAD CENTER OY 
90-520 062 Mankkaanpuro 19 02180 Espoo 

Ps. Kysy varaosia myös 50- ja 6O-luvun "nahkapenkki" Rovereihin. 
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, ] .. . Karaam_ 
KIMMO LINNAVUORI 

MEILTÄ SAAT 
- autoja 

- varaosia ja varusteita 
korjaus- ja huoltopalvelua 

Juvan teollisuuskatu 10 
02920 Espoo 

Puhelin 90-845617 

KARDAANIAKSELlTKIN KULUVAT? 

on pieni parempiin 
englanti laisi i n autoi h i n 
erikoistunut autoliike 

Kyllä - niin maastossa kuin maantielläkin, mutta niitä voi ja kannattaa korjata! 

Suoritamme nivelten vaihdot, rihlapäitten tai putkien uusinnat, muutostyöt ja 
tasapainoitukset yli neljännesvuosisadan kokemuksella! 

OY KO-MET 
Juvan teollisuuskatu 10 
02920 Espoo 
90-845671 


