
,.. ., 

2/1987 



" 

2 - RoverYstävät ~ 
•• •• 

ROVER YSTAVAT-LEHTI Rovcr Ystjviit - Yhdistyksen jäsenlehti. 
korkeamman ajoneuvokulttuurin 
ääncnkanna( taja 

PL 32 00421 Helsinki 

ROVER YSTÄ VÄT N:o 232/1987 Julkaisija ROVER YSTÄVÄT RY 
Toimituskunta: Pekka Korvenkontio (vastaava toimittaja), Pekka Kastemaa, Juha Liukkonenja 
Kari Tossavainen, Tämän numeron syntyyn ovat lisäksi vaikuttaneet mm. Mikko Heikkinen, 
Riitta Kastemaa, Jari Keinänen, Raimo Kinnaslampi, Harald G Kraatz, Stefan Kraatz, Pekka 
Launiainen, Tuulikki ja Kimmo Linnavuori, Romulus, Ilari Vilen sekä mainostajamme. 

Sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain 
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tekevät aina parhaansa, mutta sokerina pohjalla on jäsenten 
oma posti - oma juttu, tosi tai vähemmän tosi, mielipide, kannanotto, kysymys, vastaus tms. asia, 
jossa Rover on aiheena tai osana. Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia jäsenten välisenä 
tiedonvälittäjänä - tehkäämme siitä mielenkiintoinen yhdessä. 

Painopaikka: Scandiprint Oy 

N:o 23 
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2/87 SISÄLLYS 

Pääkirj oitus 
Kerhopalsta 
Loppusyksyn tapahtumia 
Johtoauto johtoautoksi 
Ei matkan siihen loppua tarvitse 
Kevätajot kesäkartanolla 
Vanhojen ajoneuvojen retkeilyajot Kotkassa 
Pick-Nick Forssa 2.8.87 
Kirjeitä - mietteitä - mielipiteitä 
Satanen osa 1 
Käytännön kokemuksia nykypäivän polttoaineista 
Romuluksen pakina, Rover markkinat 

ROVER YSTÄVÄT ry ROVER FRIENDS FINLAND 

Postiosoite 
Pankki 
Hallitus 

PL 32, 00421 Helsinki 
KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040-3061 PSP 1851 01-2 
Juha Liukkonen puh .joht. Voudintie/PL 2, 01671 Vantaa , puh. k .893049 , t.520062 
Kimmo Linnavuori varapuh.joht. Kustaanmäki C 15 , 01730 Vantaa, puh. t.845617 
Pekka Launiainen sihteeri Miekka I E 100, 02600 Espoo , puh. k.519748, t.52521 
Mikko Heikkinen rah.hoit. Esikoisentie 11 C , 00430 Helsinki, puh. k.5662678, t.176300 
Harald G . Kraat z Humisevanportti 4 C, 02710 'Espoo , puh. k. 599104, t.840899 
Raimo Kinnaslampi varajäsen Impivaarant. 2 B 5, 02880 Veikkola, puh. k.268487 , t.4594279 

YhdyshenkiIöt Jari Keinänen materiaalisiht. Maapallonkatu 2 C 45, 02210 Espoo, puh . k.8038171, 
t.424020 

Pekka Kastemaa museoajoneuvot 
Jaakko Putkanen maastoajot 
Osmo Forssten maastoajot 
Pekka Korvenkontio 

Kansikuva: ROVER 2000 Eteläsatamassa. 

Ruutisarvi 8,02680 Espoo, puh. k.546418 
puh. k. 5663883, t. 7727473 

Piikuja I C 02760 Espoo, puh. k.8053593 
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Jäsenlehden tekoon on löydetty rohkaisevasti kauan kaivattua lisäpuhtia. 
Kun edellisen pääkirjoituksen jouduin aloittamaan toteamalla, että lehti 
ilmestyi vihdoinkin, on tällä kerralla sanottava, että lehti ilmestyy jo nyt, 
onhan aikaa kulunut vain runsas kaksi kuukautta. Mutta vielä parempaa 
on luvassa: vauhti kiihtyy vuoden loppua kohden ja materiaalin keruu 
joulunumeroa varten on täydessä vauhdissa . Näillä näkymillä Jouluterveh
dykset voitaneen esittää lehden välityksellä. Jotta aikataulussa pysyttäisiin, 
toivotaan jäsenistön juttuja lehdentekijöille pikapikaa. 

Lokakuun puolivälissä kokoontuivat autoharraste- ja merkkikerhojen 
edustajat keskustelemaan yhteisesti kiinnostavista kysymyksistä ja keski
näisestä yhteistyöstä. Tämän neljättä kertaa järjestetyn neuvotteluforumin 
kouriintuntuvin anti on ollut yhteinen tapahtumakalenteri,jonka valmiste
lu aloitettiin myös tällä kertaa. Konkreettisempaa yhteistyötä kaivattiin 
myös suhteissa viranomaisiin ja esimerkiksi vakuutusyhtiöihin. Harraste
autojen verotus, rekisterikilpiasiat, vakuutukset jne. ovat asioita, joihin 
useamman kymmenentuhannen harrastajan yhteisvoimin on paljon suu
remmat mahdollisuudet vaikuttaa kuin yksittäisten kerhojen ponnistuksin. 
Kokous evästi suurimpia kerhoja etunenässä SA-HK:ta valmistelemaan 
konkreettisia yhteistyömalleja, jotta vuoden kuluttua yhteistyöstä voitai
siin puhua kouriintuntuvammassa muodossa esimerkiksi jonkinlaisen har
rasteautoliiton tms. perustamiseksi. 

Rover Ystävien kansainvälisiä suhteita on laajennettu mm. läntiseen 
naapurimaahamme. Ruotsin Land Rover-kerhon puheenjohtaja Krister 
Bergknut oli syyskuun lopulla vierailulla maassamme. 

Intressit kerhoissamme ovat pitkälti yhtäläiset,joten yhteistyö kohtuulli
sen lyhyitten etäisyyksien avustuksella muodostunee aktiiviseksi ja miellyt
täväksi. Konkreettisina esimerkkeinä mainittakoon toisaalla tässä lehdessä 
oleva tapahtumakutsu sekä ennen kaikkea ensi kesäksi Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan kerhojenjo alustavasti valmistelema yhteismatka Islantiin. Krister 
esitti matkakutsun myös meille Rover Ystäville ja asiaan palataan lehdessä 
välittömästi lisätietojen saavuttua. 

Parhailaan olemme keskellä vuoden pimeintä aikaa. Tulevan talven ensi
liukkaat yllättävät kuitenkinjokaisen, joten on syytä erityiseen valppauteen 
ja varovaisuuteen. Luistellaan ja liukastellaan vasta Ennakoivan Ajon 
kursseilla ensi tammi-helmikuussa, järjestelyvuorossahan tällä kertaa on 
Rover Ystävät. 

Syysterveisin 

L 
Juha 



4 RoverYstävät 
KERHOSOPPI 
LEHDET: 

No 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
II. 
12. 
IJ 
14. 
15. 
16. 
17- 18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

1/ 81 
2 / 81 
1/ 82 loppuunmyyty 
2/ 82 
3 / 82 loppuunmyyty 
4 / 82 4 kpl 
1/ 83 loppuunmyyty 
2/ 83 1 kpl 
3 / 82 
3 / 83 
1/ 84 loppuunmyyty 
2 / 82 7 kpl 
3 / 94 
4 / 84 
1/ 85 
2/ 85 
3- 4 / 85 
1/ 86 
2/ 86 
3 / 86 
1/ 87 

Lehtien hinta on 20 mk/kpl 
Lehdet voi tilata soittamalla puh. 
(90) 803 8171/Jari. 

TARRAT 
Tarrojen hinta on 5 markkaa / kpl. 
Tilatessasi muista merkitä T AR
RA TYYPPI. Tarratyyp it ovat: 

a) ROVER FRIENDS .......... ...... .. . 
ulkopuolinen tarra 

b) ROVER ySTÄVÄT .... .. ... ....... . . 
ulkopuolinen tarra 

c) ROVER FRIENDS ... .............. . . 
lasin sisäpuolinen tarra 

; d) ROVER YSTÄVÄT ... .. ... ...... ... . 
lasin sisäpuolinen tarra 

VAUNUMERKIT 

KANGASMERKIT 

Ka ngasmerkkejä on tila ttu kohta la i
sesti, mutta olisi lähes välttämätön
tä, että tilauksia tuli si li sää. j o tt a 
merkit eivät asettai si kerh oll e turhan 
suurta rasitetta . Merkit ova t varsin 
kork ea luokkaisia: pohjak a ngas on 
verkaa ja ommel sii sti. 

Merkkien hinta 35 mk kpl. Tilaus 
pa nkkisiirtolomakkeella. 
Jos et ole vielä merkkiä it se llesi ti
lannut, tee se nyt. 

VAATTEET JÄSENMAKSUASIAA 
Syksyn taas saapuessa ja ensilumia 
odotellessa , palaan taas jäsenmak
suasioihin, joita on hoidettu kohta
laisesti . 

Vuoden -86 jäsenmaksuja on vielä 
suorittamatta yli neljäkymmentä ja 
vuoden -87 maksuja edellisten lisäksi 
satakolmekymmentä (tilanne 
15. 10.). 

Kerhotunnuksella varustettuja vaat
teita on tilattavissa vain suoraan 
tuotteiden toimittajilta osoitteesta: 

Tämän lehden välissä on pankki
siirtolomake jäsenille, joilla on vielä 
maksuja suorittamatta,jotenjos olet 
yksi heistä , hoitanet rästisi kuntoon . 
Kerhon jäsenyys edellyttää jäsen
maksujen hoitamista. 

Antero Vainio 27230 Lappi TL 
Koska vaatevaihtoehtoja on useita, 
tarkemmat tiedot Antero Vainiolta 
postikortilla tai puhelimitse 938/ 
60384 

Joillakin uusilla jäsenillä on epä
selvyyttä ensimmäisen vuoden jä
senmaksun suuruudesta. Mainitta
koon , että se muodostuu liittymis
maksusta (50 mk) + jäsenmaksusta 
(75 mk) tai vaihtoehtoisesti ainaisjä
senmaksusta (750 mk). • ' . , ' -

",,-. -"'" /' Hyvää loppusyksyä .. . 

RANGEROVER toivoo rahastonhoitaja 

LAND ROVER & RANGE ROVER 
CLUB 

Paetbua 9042 
1006 AA. AJne terdam 
Tel. 020 - 945204 
ma tim vr 9.00 - 19.00 uur 

za 1~.00 - 16.00 uur 

The Land Rover and Range Rover Clnb aim" to 

promote the driving with Land Ro ver s and Range Rovers 

by organising ev ent " for the owners and people who 
take an int erest. 

The club is accessible fo r ALL Land Rover and 

Range Rover owners and concerned Fartys . 

The even ts consists of social runs in the open 

country , camping weekends , meetin~s , special off-road 

runs and combinations of t.he foregoing. 

'l/e hold regular club evenings every las~ Monday 

of the month at A~sterdam consisting of : 

- Technical information 

- Film or video presentation 

- Slides program 

- Repair and restora~ion advic e 

The even:s and :;teetings c:-taracterize oy an lJ.!lconst!'a ined 

and info rmal sp~ere . 

The club givea the op portunity ta buy and sell 

articles ~ith rela tion ta the make and produces a 

newsletter containing informatior! on fort~cor!ling 

events , ~ew clubiteC1s and techn"ical inforrr:ation . 

If poss ible we li~e te receive yo~r clubaims 

and club embl em. 

flecretary 



PIKKUJOULU -87 

Kuten jo alkuvuodesta merkitsit almanakkaasi, 
vietetään joulujuhlaa Rover-ystävien kesken 
lauantaina 28.11.1987. 

Paikka: Hotelli Haaga, Mestari-kabinetti 
Nuijamiestentie 10, 00320 HKl 

Ohjelma: Yhdistyksen oma plus joulumenul -eli 

Rosollia * Porsaankruunua * 
Madeirakastiketta * Luumujäädykettä * 
Kahvi ja joulutorttu 

Tästä ravintola veloittaa 140,00. 
(sis.tarj.palkkion) 

Koska kabinettiin sopiva henkilömäärä on rajoi
tettu, varmistathan tulosi 20.11.87 mennessä 
sihteeri-Pekalle P 519 748 iltaisin. 

Ota mukaasi mahdollisia kuvia vuoden tapahtu
mista sekä aimo annos iloista joulumieltä! 

Varmista heti tulosi !!! 

S~ensk Landroverklubb til lsammans med ~ventyrarklubben 

inbjuder tilI temadag över ämnet 

LANGRESOR MED LAND-ROVER FRAMFÖR ALLT 1 NORD 0 V~ST AFRIKA. 
------------------------------------------------------------
LÖRDAGEN DEN 7 NDVEMBER MELLAN KLOCKAN 10 - 16. 

LANTBRUKSUNIVERSITETETS UNDERVISNINGSHUS, ULTUNA, UPPSALA. 

Skyltning från Dag Hammarsköldsväg vid Ultuna-al len. 

~Programmet omfattar bl a följande punkter (detaljprogram på 
platsen l ): 

Det kommer att finnas fyra 16ngreseutrustade LAND-ROVER att 
titta på . 

det kommer att h61las föredrag om resor i Afrika, med dia
bilder och om försäkringar i samband med sådana resor 

det kommer att ställas ut utrustning, böcker, tidningar, 
kartor osv, 

Vi kommer att visa ett antal videofilmer fr6n de senaset 
6rens CAMEL TROPHY med LAND-ROVER i Amazonas, Borneo och 
nu senast fr6n Madagaskar. 

det kommer att finnas en ANSLAGSTAVLA där man kan annonsera 
ut platser för medresande, önskemål om att få följa med på 
resor, utrustning , bilar och tillbehör som köpes 0 säljes 
05V osv. 

MAT kommer att kunna bestäl las direkt när vi startar och 
levereras sedan mitt på dagen. Alternativt medhavd mat I 

Vi vet för närvarande inget om kostnaden. 
Man kan också åka tilI stan' och luncha - restaurangen p6 
Ultuna är stängd - tyvärr I 

Inträdet kostar inte medlemmar i LR-klubben något. Övriga 
betalar 20 kronor per person. 

Frågor kan stöllas ti 11 Anders Hansson 0155-31922, Rickard 
Ekström 08-846676, Oliver Kempe 08-9117~0, Ulf Persson 
08-896176 och Anna Kroon 08-7616137. 

RoverYstävät 

SVENSK LAN~ 
40VER KLUBB 

SVENSK 
LAND-ROVER-KLUBB 

elo BERGKNUT 
Svampvägen 7 B 

752 45 UPPSALA 

5 
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JOHTOAUTO JOHTOAUTOKSI 
Kuluneen syksyn aikana on tuttu 
ajanviete- ja aikakausilehtemme 
Tekniikan Maailma ehtinyt testata 
ja vertailla Range Roveria kanssa
kilpailijoihin. Tulos lienee suurim
malle osalle tuttu, osalle se ehkä oli 
itsestäänselvyys: Range Rover otti 
johtopaikan. Se, että Range Roveril
la on ollutjohtopaikka Helsingin pa
lolaitoksen autokalustossa, lienee 
tuttua ainakin helsinkiläisille, onhan 
Range toiminutjohtoauto tehtävissä 
jo 1 970-luvun alusta lähtien. Range 
Rovereita palolaitoksella on ollut jo 
kuusi kappaletta, joista viimeiset 
kaksi ovat toimineet "kolmannen 
polven" johtoyksikköinä. Näiden ti
lalle palolaitos on ottanut nyt uudet 
autot: kolme Range Rover Vogue 
EFIä. Valintaan päädyttiin palolai
toksen oman vertailutestin kautta. 
Testi pidettiin Malmin lentokentän 
ympäristössä viime toukokuussa. 
Testaajina toimi 14 palolaitoksen 
vuoromestaria ja palomestaria. 
Autothan toimivat vuoromestarin 
(P4) ja päivystävän palomestarin 
(P3) johdolla palo-, pelastus-, sai
raankuljetus- ja ympäristöonnetto
m uuksien j ohto- ja viestikeskuksina. 
Päivittäisistä onnettomuuksista val
taosa hoidetaan vuoromestarin j oh
dolla. Näitä tehtäviä oli viime vuon
na kaikkiaan 1442 kpl. Niin sanotut 
päällekkäishälytykset, jolloin siis 
kaksi tai useampia onnettomuuksia 
tapahtuu samanaikaisesti, hoidetaan 
päivystävän palomestarin johdolla. 

Päällekkäishälytyksiäkin tapahtui 
viime vuonna kaikkiaan 180 kpl. 
Kolmas uusista Range Rovereista 
toimii edellisten vara-autona. 

Testiaj ossa P3- ja P4-kuljettajat 
(eikö olekin sopiva ilmaisu Rover ys
täville!) kiinnittivät yleisten ajo-
ominaisuuksien ja teknillisten omi
naisuuksien lisäksi erityistä huomi
ota autojen sopivuuteen hälytys
ajoon. Hälytysajo on usein varsin 
nopeatempoista kaupunkiliiken-
teessä: kiihdytystä, vauhdin hiljen
tämistä,jopa kokonaan pysähtymis-

Range Rover johtoautona jo 70-lu
vulla, kuva Helsingin Kalliosta . 

tä, uudelleen kiihdytystä, puikkeleh
timistajne. Testien tulokset on koot
tu oheen taulukoiksi,joista selviävät 
arvosteluperusteet ja tulokset. 

Toivottakaamme palo- ja vuoro
mestareille menestyksekkäitä yhteis
työvuosia Rovereidensa kanssa ja 
ehkäpä uskallamme toivoa heille 
vähemmän töitäkin. Me muut Rover 
ystävät huomioikaamme niin nämä 
kuin muutkin hältysajoneuvot lii
kenteessä. 

P K-kontio 



RoverYstävät 
K J E AJO P Ö Y T Ä K 1 R J A 

'~ÄYTÄ KYSELYLOMAKE KOEKÄYTÖN JÄLKEEN YMPYRÖIMÄLUi JOKIN ~FIIRAAVTSTA VATI ITOl::liDOISTA : 

HYVÄ (1), TYYDYTTÄVÄ (2), VÄLTTÄVÄ (3), HEIKKO (4). 

1) 

2) 

3 ) 

4 ) 

MOOTTORI 5 ) JOUSITUS 8 ) MITTARISTO 

- Teho 2 3 4 - Maantieajossa 2 3 4 Selkeys 2 3 - Vääntö 2 3 4 Sora tieajossa 2 3 4 Luettavuus ? 3 - Melu taso 2 3 4 Maastoaj<i>ssa 2 3 Sijoitukset 2 3 
- Kiihtyvyys 2 3 4 Kaarreajossa 2 3 - Sopivuus hälytys Jousituksen sopi- 9) HALIN TAL AITTEET 

joon 2 3 4 vuus hälytys ajoon 2 3 
- Iskunvaimentimien (valot, puhallin, ym, ) 

VOIMANSIIRTO toimin ta 2 3 - Se lkey s 1 2 3 4 
- Käytt ö 1 2 3 4 

- Vaihdekepin liike- 6 ) OHJAUS Sijoi tukset 2 3 4 
rata 2 3 

- Vaihteitten sopi- Tehostin 2 3 
vuus hälytys ajoon 2 3 4 - Tuntuma 2 3 - Vaihteitten kytkey- Sopivuus hälytys 
tyminen 2 3 ajoon 2 3 10 ) YLEISVAIKUTELMA AJO -

NEUVO STA 1 2 3 - Suun tavakavuus 2 3 
NELIVETO 

7 ) ISTUIMET 
MITKÄ OLIVAT AUTOt: PARH.nA~ - Ominaisuudet 2 3 4 

- Voimanjakautuma 2 3 4 Istuin 2 3 4 OMINAISUUD ET ? (3 KP LI 
- Maastokelpoisuus 2 3 4 Selkänoja 2 3 4 
- Käyttöystävällisyys 2 3 4 Niskatuki 2 3 4 MITKÄ OLIVAT AUTON HUOrWH~ 

Ristiselkätuenta 2 3 4 MAT OMINAISUUDET ? (3 KPL i -
JARRUT - Säätömahdollisu u det 2 3 4 

4 
- Ajomukavuus kypärä - Tehokkuus 2 3 päässä 2 3 - Tuntuma 2 3 4 

- Poljenvoiman tarve 2 3 4 
- Etu- ja takajarru-

jen yhteistoiminta 2 3 4 
- käsijarrun käyttö 2 3 

JOHTOAUTOJEN VERTAILU 

JOHTOAUTOJEN KOEAJOTULOKSET 
KOEAJO 22.5 . 1987 MALMI 

100 ,-----------~~~~~~~~~-------------

KOEAJOPÖYTÄKIRJAN KOHDAT 
alin pylväs= 
seuraava 

ylin pylväs= 

moottori ja voimansiirto 
neliveto 
jarrut 
jousitus ja ohjaus 
ohjaamo 
yleisvaikutelma 

Lyhin pylväs= paras tulos koeajossa 

kohta A 

~OTTORI+VOIMANS. 1,2 13.40 

NELIVETO 3 5.58 

JARRUT 4 7.17 

JOUSITUS JA OHJAUS 5,6 16.47 

OHJAAMO 7,8,9 19.43 

YLEISVAIKUTELMA 10 1. 67 

YHTEENSÄ 63.72 

KESKIARVO 1.59 

Pienin pistemäärä= paras tulos 

1,2 
3 
4 

5,6 
7,8,9 

10 

B 

11. 58 

5.29 

6.14 

14.59 

17.46 

1. 33 

56.39 

1. 41 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

A 

KOEAJETUT AUTOT 

C D E F 

15.28 9.82 22.89 18.43 

5.21 4.59 10.40 6.40 

7.19 5.79 11. 24 13.58 

15.26 13.44 21. 76 20.22 KOEAJETUT AUTOT 
A=TOYOTA CRUISER 

20.90 16.74 26.20 23.67 B=RANGE ROVER man. 
2.10 1. 08 3.42 2.91 C=PAJERO 4WD 

D=RANGE R. autom. 
65.94 51. 47 95.91 85.20 E=ISUZU TROOPER 
1. 65 1.29 2.40 2 . 13 F=MB 28STW autom. 

7 
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EI MATKAN SIIHEN LOPPUA TARVITSE ... 

Lukon runkoon kiinnittävä sokka 
korvattu ruuvilla. 

Sattuipa tuon kesäisen pohjoismai
hin suuntautuneen lomamatkan ai
kana ainakin allekirjoittaneelle eri
koinen tilanne, jollaisesta en ollut 
aiemmin kuullutkaan, saati sitten 
kokenut. 

Lähdimme viikonloppumatkalle 
Norjaan SOI :llä. Matka sujui vauh
dikkaasti läpi sateisen Ruotsin. Lä
hellä rajaa piti toki vielä tankata, et
tei heti tarvitsisi ostaa kalliimpaa 
norjalaista bensaa. Sitten vaan liik
keelle - tarkoituksena oli ehtiä sa
mana lauantai-iltana vielä pitkälle. 
Mutta avainpa ei kääntynytkään vir
talukossa, ei vaikka kuinka yritin. 
Tilanteesta alkoi muodostua tukala, 
kun selvisi ettei huoltoasemalta osat
tu antaa apua eikä paikkakunnalla 
ollut lukkoseppää tavattavissa ja oli 
viikonvaihde. Sillä hetkellä oli vitsit 
vähissä! 

No, hätä pakottaa kekseliääksi! 
Tuli mieleen, että joskus 70-luvulla 
minulla oli ongelmia Fordin kanssa 
virtalukon lukitsemisen suhteen. Sil
loinjouduin irrottamaan lukon kor
jausta varten. 

Sain onneksi lainattua huolto
asemalta pienen tuuman j olla varo
vasti sain itse naputeltua ruuvit auki 
- huoltokaveri ei siihen uskaltanut 
ryhtyä. Virtalukon kiinnittävät ruu
vithan ovat kannastaan katkeavia 
kun ne kierretään asennuksen yh
teydessä kiinni. Ajatus on tietysti es
tää varkauksia. Sitten vain virtakat
kaisin irti ohjauslukosta. Nyt oli 
mahdollista ruuvimeisselillä kytkeä 
virta ja käynnistää normaaliin ta
paan, joten matka saattoi jatkua pa
rin tunnin viivytyksen jälkeen. 

Kotimaassa selvisi, ettei vika niin 
harvinainen olekaan. Lukkosepän 
mukaan joka viikonvaihde parissa 
kolmessa autossa juuttuu ohjaus
lukko. Lukko purettiin ja todettiin 
ettei siitä saada korjaamalla luotet
tavaa, joten uusi tilattiin. 

Koska toimitusaika Roverin osis
sa on aika pitkä, kokeilin uteliaana 
miehenä mitä lukosta saisi. Saihan 
siitä, siinä nimittäin oli lukituksen 
varmistava nasta syönyt pykälän 
lukkosylinteriin. Sen sai viilaamalla 
jälleen toimintakuntoon, ja lukko
han toimi erinomaisesti. Uusi lukko 
tuli aikanaan ja asensin sen varmuu
den vuoksi. 

Tarinan opetus on siinä, ettei pidä 
menettää toivoa hankalassakaan ti
lanteessa, vaikka siltä ainakin mi
nusta eräässä vaiheessa tuntui. Jos
kus näyttää olevan hyödyllistä osata 
autovarkaan keinoja! 

RK 
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VARAOSAT ja LISÄVARUSTEET 
Olemme hankkineet OY SISU AUTO AB:n 
henkilöautovaraosavaraston. Rover-osien 
lisäksi saat meiltä myös Metron, Minin, 
Allegronjne.osat. 

HUOLLOT ja KORJAUKSET 

AUTOT, UUDET JA KÄYTETYT 
NYT VARASTOSSA: 
RANGE ROVER -81 , 72 tkm, sininen 
RANGE ROVER -77 , runsas varustus, keltainen 
RANGE ROVER -76, 3,5 DSL, erikoinen, nahkaverhoilu 
RA'NGE ROVER -74,3,2 DSL, ruostevapaa, valkoinen 
RANGE ROVER -74, valkoinen 
RANGE ROVER -72,130 tkm, huippuhyvä, keltainen 
ROVER 2000 TC -73, projekti 
LANTIKOITA joka lähtöön esim: 

110 -84 County, 2,5 DSL, 5-vaihteinen, sävylasit, 
naftalämmitin, hieno 

109 DSL -73, 9-hengen, siististi pidetty 
1098 -70, paketti, mattavihreä 
88 DSL -76, ylivaihde, naftalämmitin 
86 -56, vähän ajettu, erittäin hyvä 
88 DSL -64, juuri katsastettu, edullinen 

RANGE ROVER 
VALOMASKIT: 

1. Sopii kaikkiin malleihin kuten puskurikin 

3. Vuosimalliin 1987-

OFF ROAD CENTER OY 
90-520 062, 520 036, Mankkaanpuro 19 02180 Espoo 
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KEVÄTAJOT 
KESÄKAR·TANOLLA 
Kangasalan kesäkartano - miten 
idyllinen, suorastaan kutsuva nimi 
vapaa-ajan viettoon. 

Menomatkalla pinnistän muisti
ani: joskus vuonna yksi ajelimme 
leppeänä kesäiltana Punkaharjun 
maisemissa ja pistäydyimme ikään
tyneessä hotellissa, sen korkeassa 
vanhan arvokkaassa ravintolasalissa 
syömässä illallista. Ajattelin silloin 
kuin myös nyt matkatessamme kohti 
Kangasalaa, että tuon vanhan ra
kennuksen näkisin mielelläni joskus 
kunnostettuna. 

Kun saavumme perille silmään 
rakennuksia uteliaana, mutta karta
non näköistä pytinkiä en näe . No, 
eivät kaikki Suomen kartanot vält
tämättä olekaan ihan "oikean" kar
tanon näköisiä. 

Mutta ei hätää mitään , pidetään 
mieli avoinnaja ennakkoluulot kau
kana. Majoitustiloina on rivitalon 
tyyppisiä pätkiä. Saamme avaimen 
ja vaikka emme vielä asetukaan ta
loksi käymme katsastamassa lukaa
Iin. Ihan hyvä hintaansa nähden 
ajattelen, ja hämmästelen siinä si
vussa, miten kahteen makuuhuonee
seenja oleskelukeittiön tapaiseen on 
sijattu kuusi vuodetta - meitä kun 
on tasan neljä. Lakanoita ei aina
kaan säästellä tässä kartanossa ajat
telenja paiskaan oven huolettomana 
perääni kiinni. Pihatanhuvilla on 
moni muukin hämmästelemässä 
moista sänkyjen runsautta, osalle on 
jo selvinnyt asian arkisempi puoli: 
sänkyjä on sijattu suunnilleen saman 
verran kuin niihin on tarkoitus yöpy
jiä kellistää - mitä nyt hiukan jää 
vaille, sänkyjä. Ai siis , että kuuteen 
sänkyyn neljä aikuista ja neljä lasta. 
Pahus. Koska mieli pyrkii etsimään 
syytä erilaisten tilanteiden syntyyn, 
keksin, että tässä on isäntäväki otta
nut kirjaimellisesti tämä nimen - siis 
tämän Rover Ystävät. Tai sitten on 
tapahtunut ns . ylibookaus-ilmiö. 
Jovain, ihmispoloiselta on kuitenkin 
viisaasti salattu tulevaisuus, sillä 
monenlaista yllätystä on vielä osal
lemme varattu illan tuntien kuluessa. 

Palattuamme lähiympäristöön 
tehdyltä peIherallilta seisoo karta
non isäntä pihalla tummiin pukeu
tuneena: "jos ajatte tuonne riviin, 
niin autot pääsevät hyvin esille" hän 
viittilöi tontin reunustalla kulkevaa 
tientapaista kohti. Kokemuksesta 
tiedämme , että näissä tilaisuuksissa 
pyöri.cään autojen ympärillä käys
kennelIen sinne tänne, pysäköimme 
ajokkimme kuitenkin pihapiiriin. 
Isäntä viittilöi vielä hetken, mutta 
luopuu sitten. 

Kun olemme ruokailemassa , joka 
ruokakin on jälleen hintaansa näh
den aivan hyvää, leviää tieto, että 
"täällä on tänään häätkin!". Ennen 
pitkää rupeaa hääväkeä saapumaan 
paikalle ja roveristitkin tunkevat 
kulkuväylän reunalle odottamaan 
hääparia kuin kuninkaallisia ikään. 
Taitaapa siinä mieli herkistyä muu
tamaan niiskaukseen. Hämmäste
lemme, miten niin suuri joukko ih
misiä mahtuu siihen rakennukseen 
yhtä aikaa, kun viimeinenkin ha
meenhelma on hävinnyt oviaukosta 
sisään. Me levittäydymme Rovereit
temme lomiin. Ajan oloon hääväki
kin palaa ulkoilmaan. Kukaan heistä 
ei kuitenkaan tohdi tulla ihastele
maan näitä autojamme ja pikkuhil
jaa olemme siinä kuin kahtena rin
tamana. Tunnelman kiristyminen on 
aistittavissa. Kuin helpottaakseen ti
lannetta , tokaisee Kimmo: "Turhaan 
se Kastemaan Pekkakin lähti Ou
luun asti häihin, kun täälläkin olis 
ollut!" ja katsoo kiinteästi kau
empana seisovaa punatukkaista 
morsianta . 

"Jaaha, voitas mennä vaikka sinne 
saunaan." Missä se onkaan? Tuolla 
ne, niitä on kaksi , tuon yleisen tien 
toisella puolella , niin että lapset eivät 
voi omia aikojaan sinne kulkea . No, 
ei sitten muuta kuin peruutetaan 
Range paikkaan, josta saamme tila
tut makkarat ja oluet mukaan. Mut
ta, mutta, makkaroita ei ole. Isäntä
väki pelastaa tilanteen hankkimalla 
niitä paikalliselta grillikioskilta. Ti
latuista neljästä olutkorista meille ' 

liikenee yksi - joukossa yksi ykkös
olutkin. 

Saunojat lähtevät menemään 
pyyhkeinensä kaikkinensa. Osa 
meistä jää tien tälle puolelle vahti-
maan lasten telmimistä. Navetalta, 
jonne toinen seurue on siirtynyt, 
kuuluu tanssimusiikkia - toisinaan 
aivan selvästi , toisinaan vain basson 
jumputus. Alkukesän ohut hämärä 
laskeutuu , itikat inisevät Iikellä . 
Valkosen Marjukka meneeautollen- & 
sa hamuamaan takakontin uumenis- ~ 
ta lapsille juotavaa. Osa on kuuliai-
sesti pysäköi nyt isännän osoitta-
maan paikkaan, eivätkä kaikki autot 
pihaan olisi mahtuneetkaan. Mar
jukka rupeaa päivittelemään: "Tule 
nyt katsomaan tänne autolle, tämä 
täytyy siirtää muualle." Auton alta 
kuul uu Iirinää ja pulputusta. Turha 
meidän on luulla , että Valkosten au-
to on ruvennut solkenaan valumaan 
nesteitään tahi , että öljy pyrkisi 
maan uumenista esiin. Ei, haju ker-
too oitis mistä on kysymys. Kun auto 
on saatu toiseen paikkaan, koko 
komeus paljastuu äimisteltäväk
semme: ylitse vuotava likakaivohan 
se siinä . Lapsillekin täytyy selittää 
tuskastuttavan moneen kertaan mi-
ten ne tänne ja kuinka. Klosettien 
ylikuormitusta . 

Saunojatkin saapuvat tien tälle 
puolelle . Meni vähän pitkään, kun 
piti pilkkoa puut ensin ja toisesta 
saunasta ei tullut pisaraakaan vettä. 
Naureskellaan. Mitäpä muuta , nau
rattaahan tämä nyt jo vaikka ketä. 
Itsesuojeluvaisto tallella. Jaksavatpa 
nuo jotkut lähteä yöjalkaankin. 
Herttanen, miten ne innostuvat : 
"Mennään morsianta tanssitta
maan." 

Kun lapset ovat nukkumassa , is
tun ulkona pätkän portailIaja kuun
telen yön ääniä. Itikat ovat villeim
millään - paras mennä nukku
maan. Navetalta kuuluu vielä mu
siikkia . "Saapas kuulla aamulla , 
pääsikö ne tanssittamaan mor
sianta." 

TL 
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Keskustelutilaisuus päärakennuksen 
pihalta, jossa vertailtiin kokemuksia 
niin vauhdinpidossa maantiellä kuin 
tanssionnesta edellisen illan mor
siamen kanssa. 

Lapiohommia ja Vilenin auto 
- siinä usein toistunut yhdistelmä 
uralla, josta vain metsätraktori oli 
menny t ennen. 

Maastoon tutustuttiin paikkakunta
laisen Rover Ystävän Paul Bähren
din mailla. Hy vää huolenpitoa siellä 
kuvaa sekin, että hän oli pyytänyt 
naapurinsa hoitamaan eväspuolen 
nakkikioskillaan. (Merkitty kuvassa 
kolmisakaraisella tähdellä.) 
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VANHOJEN AJONEUVOJEN 
RETKEILYAJOT KOTKASSA 
Suomen Automobiili-Historiallisen 
Klubin 28. retkeilyajot kurvailtiin 
kuluneen kesäkuun alussa Kotkan, 
Karh ulan ja Haminan seuduilla. 
Starttasimme Roverillamme jo au
ringon punertaessa puunlatvoja Es
poosta. Tiellä ei ollut tungosta ja 
Roverimme hyrräsi luotettavan tun
tuisesti . 

Aj ojen järjestäjät olivat lähettä
neet postitse jo etukäteen osallIstuja
luettelon. Siitä huomasimme , että 
mukaan oli ilmoittautunut yli 160 
autokuntaa ja mukana pari muuta
kin Roveria . 

Hyvissä ajoin sitten saavuimme
kin Kotkan torille , j osta varsinainen 
reitti alkoi . Parin tunnin kuluttua 
torille kertyi valtaisa tungos toinen 
toistaan mielenkiintoisempia histo
riallisia ajoneuvoja. Meidän Rove
rimme, jonka vuosimalli on 1958 oli 
nuoremmasta päästä . 

Useilla osallistuj illa näytti olevan 
ajoneuvonsa aikakauden mukaiset 
asusteet päällä . Miellyttävä yllätys 
monelle varmaankin oli, kun puola
laiset vieraat saapuivat moottorei
taan kumeasti paukutellen lähtöpai
kalla. Heidän joukossaan oli pari 30-
luvun brittimoottoripyörää ja kun 
kaiku vastasi kivitalojen seinistä tuli 

-ainakin minulle mieleen 50-luvun 
moottoripyöräkilpailut. 

Meillä oli mukavasti aikaa tarkas
tella muita osanottajia. Vanhin auto 
oli Fiat , vuodelta 1923. Useat auto
kunnat olivat ilmoittautuneet asu
ajoneuvokilpailuun. Erityistä huo
miotamme kiinnitti 20-luvun Ford
henkilöautosta tehty pieni kuorma
auto, joka oli varusteltu siihen mal
liin, kuin se olisi matkalla torille 
myymään vihanneksia ja kukkia . 

Jo muutaman vuoden ajan on 
Suomeen saanut tuoda "vain 70% 
veroilla ja maksuilla" vanhoja , ns . 
jälkituontiaj oneuvoja. Tämä näkyi 
todella myös Kotkan torilla. Erityis
tä huomiotamme kiinnitti kiiltoku
vamaisen kaunis Triumph Roadster 
vuodelta 1949 sekä turkulainen 
Rolls Royce Silver Cloud 50-luvun 
lopulta . 

Eräs nykyisinjo kuollut eng
lantilainen merkki oli tällä kertaa 
mukana: Standard Vanguard. Tämä 
merkkihän oli 50-luvun alussa aika 
yleinen maassamme. Silloinjoautoi
lun parissa olleet roverystävät muis
tanevat nuo useimmiten harmaat ja 
hymyilevän oloiset sekä erityisen le
veäkoriset autot. Mielestämme ai
nakin hatunnoston ansaitsee se hen
kilö , joka on saanut vuosikausien 
työskentelyn jälkeen ajokuntoon ja 
katsastettua tämänjo teiltämme täy-

sin hävinneen automerkin. Mukana 
näkyi useita Jaguareja , Ford Angli
oita ja muitakin brittimerkkejä 
ikään kuin muistona siitä ajasta , jol
loin englantilaiset autot muodostivat 
autokannastamme hyvin merkittä
vän osan. Toista on nykyisin! Iloi
seksi yllätykseksi ilmestyi torille pu-
heenjohtajamme Juha Rover 
100:llaan. Jälki-ilmoittautuminen 
sujui joustavasti ja hänkin pääsi rei
tille mukaan. 



Lähdimme siis reitille . Aluksi 
kiertelimme Kotkan kaupungin ym
päristössä. Varmaankin monelle tä
hän lauantaiaamuun heränneelle 
kotkalaiselle kaduilla huristelevat 
vanhat ajoneuvot olivat hupaisa nä
ky. Ainakin runsaasti hymyjäja iloi
sia ilmeitä huomasimme mekin. AI
kupään rasteilla piti tunnistaa auto
jen osia sekä suorittaa aj oneuvon 
hallintakykyä vaativaa tarkkuus
ajoa. Ohitimme tunnetun Langin
kosken kalamajan ja ajoimme kohti 
Karhulaa. Rasteille alkoi muodos
tua jo jonoja ja osittain jonoja vält
tääksemme poikkesimme reitiltä 
Karhulan lasitehtaan puistoon. Siel
tä löysimme juuri avatun lasimuse
on, jonka mielenkiintoisiin kokoel
miin tutustuimme. Kun jonot olivat 
hieman Iyhentyneet suontJmme 
Karhulan torille sijoitetun taitoajo
rastin ja matkamme jatkui kohti 
Haminaa. 

Haminan urheilukentälle oli jär
jestetty puolivälin tauko. Tauolla 
suoritimme myös rastin,jossa heitet
tiin palloja sylinteriryhmiin ja kieri
tettiin renkaita . Järjestäjät olivat 
suunnitelleet, että jokainen kilpailija 
viipyisi tauolla kaksi tuntia, mutta 
useimmat jatkoiva matkaa jo aikai
semmin. Niinpä mekin, mutta yhä 
suurempia jonoja kertyi seuraaville 
rasteille. Reittimme poikkesi myös 
sorateille ja edessämme kaasutteli 
"peräti kolmeakymppiä" puolalai
nen autokunta Tatrallaan. Heitä 
emme halunneet ohittaa ja niinpä 
peräämme syntyi melkoinen letka . 
Mitähän mahtoivat puolalaiset ar
vella suomalaisten teitten kunnosta 
tällä yli JO kilometriä pitkällä korpi
taipaleella. Varmaankin heille se oli 

•• kovin eksoottista. Seuraavalla rastil
la yritimme jututtaa heitä, mutta va
litettavan huonosti me osasimme 
puolaa, joten kommunikaatiomme 
tapahtui lähinnä viittomakielellä . 
Reitti jatkui kohti Kotkaa ja päättyi 
erään autoliikkeen takapihalle, jo
hon oli järjestetty näyttely. Järjestä
jät toivoivat, että olisimme jättäneet 
Roverimmekin näyttelyyn, mutta 
me halusimme kotiin yöksi. Ajojen 
tulokset julkistettiin vasta seuraava
na.päivänäja iltapala nautittiin mo
tellissa tavalliseen suomalaiseen ta
paan. 

Paluumatkamme kulki läpi nuk
kuvan Itä-Uusmaalaisen kesämai
seman. Näin rauhallista voi olla vain 
Suomessa! Ei ihme, että nämä mai
semat ovat innoittaneet niin monia 
taiteilijoitamme hienoihin saavutuk
sun. 

Seuraavat retkeilyaj ot ovat ensi 
kesänä Kuopiossa. Tällöin Roveril
lemme tulee tavallaan täysi kierros 
täyteen. Liitän tähän kuvan Roveris
tamme vuodelta 1977, jolloin SA
HK:n retkeilyajot olivat edellisen 
kerran Kuopiossa. Olimme silloin 
seuraamassa aj oja uudella, vain noin 
70 000 km ajetulla Roverillamme. 
Mitähän mahtaa kuulua kuvassa 
näkyvälle eräälle maamme vanhim
mista Rovereista? Ehkä se ensi 
vuonna Kuopiossa selviää. 

Touhuntäyteisen ja automobiili
rikkaan päivän jälkeen uni kotona 
maistui . Jälleen kerran oli Rove
rimme kyydinnyt meitä mukavasti. 
Näin oli tullut todistettua sekin, että 
talven aikana tehdyt pikkukorjauk-
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set ja kunnossapitotoimenpiteet oli
vat oikein suoritettu. Ajot olivat 
mukavat, vaikka j onotus rasteille 
tuntui vaivaavan muitakin. Tulevai
suus näyttä kuinka suureksi osallis
tujien lukumäärä voi kasvaa. Ehkä 
noin sata osallistujaa olisi sopivan 
suuri määrä . Kuitenkin on aina 
muistettava, että järjestäjät ovat va
paaehtoisia harrastajatovereitamme 
ja j onotuksilta ei todennäköisesti 
voida välttyä . Näissä Kotkan aj oissa 
oli mielestämme mukavinta harras
tajatovereittemme kanssa juttelu se
kä monenkirjava ajoneuvokalusto. 
Mukavaa talvenjatkoa muillekin 
ruosteen parissa puuhaaville! 

PeRiKato 
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HARRASTEAUTO 

~~ 
FORSSA 2.8.-87 

Yleiskuvaa kentältä oli vaikea saada, 
mittasuhteet kun olivat suuret. Au
toja oli kait parisen tuhattajärjestä
jien mukaan. Väkeä kuuluu olleen 
20000. Rovereita oli jälleen edusta
vasti, kaikkia yleisimpiä malleja. 

Rover Ystävien sadekatoksen tuki
pylväänä toimi Hansun Lantikka, 
Karaasin esittelyauto sekä Off Road 
Centerin mainosauto - lentokentän 
entinen paloauto merkkiä Thorny
croft-Ginge. Erityisesti sen ympärillä 
riitti uteliaita. Etualalla agressiivi
sesti pysäköityjä usa/aisia. 

Lippumme liehuvat jo neljättä ker
taa, lipputangonjalkana toimi Ran
ge. Paikalla nähdy t P4 - P5 -mallit 
kaunistuvat vuosi vuodelta. 

Rover P-kuutosia oli taas paljon 
liikkeellä, kuvassa Antti esittelee äi
tinsä auton uutta maalausta. 

Kuin kaksi marjaa? Autojen ikäero 
on vain 18 vuotta. 



Juttujuttuja Rovereista 
ja muustakin 

Vasta äsken taisi Juha pääkirjoituk
sessaan ottaa kantaa Rovereiden 
uustuontiinja heti rupes kuulumaan. 
Jokin aika sitten oli pääkaupungin 
valtalehdessä kaupan P4 alkuperäi
sellä kattoI uukulla . Tätä allekirj oit
tanut ja puoliso pitivät ihan paino
virheenä, mutta kun ilmoitus toistui 
eikä "virhe" korjaantunut, yritimme 
uskoa asiaan. No nyt sitten kantau
tui tieto. Tuontikapistus se olija ihan 
aito mannereurooppalainen. En 00 

. ennen nähny kattoI uukkua, aitoa tai 
epäsellaista P-nelkussa. Ois kiva 
nährä . Niin ois kiva nährä se Turun 
puoleenkin tuotu 90. Sellainen il
,nestyi ihan varman tietolähteen 
::>ohjalta sinne viime kesänä. Nyt oli
si tilaisuus kuulla kuinka helppoa oli 
tuoda Rover Suomeen. Kumpi ehtii 
ensiksi kynän varteen ja kertomaan. 
Me kaikki odotamme. 

Turusta tuli mieleen, missäs ne 
kaikki Turun ystävät Iymyävät. 
Suomen aktiivisin ystävien paikal
lisosasto on häipynyt maan alle . Tai
si olla liian hyvä pikkujoulu aika
naan siellä Turussa, pelkäävät tam
perelaistenkin tulevan mukaan. Me
nisin sinne minäkin,jos tietäisin mis
sä ne si tä tänä vuonna viettävät. 01-
kaapa kuulolla . Olisi muuten kiva 
saada kutsu vaikka Ouluun Rover
riehaan, vaikken sinne helposti pää
sisikään . Varmasti olisi oululaisilla 
sitäkin hauskempaa, kun tietäisivät 
hesalaistenja meidän muidenkin ke
hätien eteläpuolisten olevan heikoil
la. Niin että, koskas me tullaan? 

Eikös muiden ystävien Rovereissa 
esiinny koskaan mitään tavallisesta 
poikkeavaa, kun lehdessä ei ole ollut 

'~juuri riviäkään ongelmista . Mitä 
ihmeen taivaallisia kapistuksia te 
olette saaneet? Virheettömiä, rik
koutumattomia, kulumattomia Ro
vereita ja tietysti vielä hienoja . Niin 
minäkin, hienon meinaan. Mutta 
kyllä se kuluvista osista oli koottu. 
Täristi tuo Range niin mahdotto
masti tuossa viiden- kuudenkympin 
nopeudessa , oli ihan ikävä ajaa. Kyl
Iä sitä ihmeteltiin ja purettiin lähes 
koko auto tai ainakin koko alusta . 
Löytyihän se vikakin lopulta vaih
teistGn puolelta, oli joku ratas kulu
nut. Sitä kulumaa ei moni olisi syyt
tänyt sellaisista oireista, mutta se sen 
kuitenkin aiheutti. Vaihdon jälkeen 
ajo on ollut kuin hunajaa vaan. Eikö 
muille siis koskaan tapahdu mitään 
vastaavaa? Olisi tosiaan kiva kuulla, 
jos ei muuten niin terveestä vahin
gonilosta ja myötätunnosta. 

P .K-Kontio 
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KIRJEITÄ 
MIETTEITÄ 
MIELIPITEIT Ä 

Kysymys lehteen. Toivon 
vasta uksia. 

Minulla on Rover 3500 Van den Plas 
vm 1983, automaattivaihteella; au
tossani on krooninen vika. 

Moottorin lämpötilan mittarissa 
palaa oikean puoleinen varoitusvalo 
lähes pysyvästi . Se ei sinänsä haittaa , 
vaan se , ettei siihen voi luottaa. Pa
lamisen syy vaihtelee tai on aiheeton. 
Toisinaan taas syy on se, että vesi 
kiehuu ja tyhjentää "paisuntasäi
liön" - se huolestuttaa , mikä tekee 
liikkumisen turvattomaksi varsinkin 
pidemmillä matkoilla. Hevosperä
vaunun vetämisestä ei tule mitään, 
keittämättä, vaikka puhutaan näin
kin isosta ja vahvasta moottorista. 

Sama vika esiintyi myös edellises
sä Roverissa. 

Onko emo Roverin perusvika, vai 
onko minulle sattunut kehnot kap
paleet? Huollotja korjaukset teetän 
merkkikorjaamossa, vikaa vain ei 
löydy. En vaihtaisi mielelläni merk
kiä . 

Löytyykö apua?! 

Odottelen vastausta : 
Pentti Nissinen 
Fredrikinkatu 75 a 3 
00100 Helsinki 
P: 90-449 363 (klo 10-22) 

TÄMÄN VIELÄ HALUAISIN 
SANOA: 
l. ELÄKÖÖN BRITTIAUTO! 

Hyvä tunnus. Onko tarroja saa
tavana? 

2. Millä edellytyksillä Roverin ystä
vä pääsee osallistumaan SA-HK 
retkeily ym. ajoihin? Riittääkö 
pelkkä Ystävät-jäsenyys? 

3. Mistä saisi Lantikan 88" termos
taatteja? 

4. Kerholehdessä saisi olla opastava 
kirjoitus siitä , mitkä LR mallit ja 
miten voidaan katsastaa vaihto
ehtoisesti umpi j avoautoksi. 

5. Lehteen selvitys LR vetokyvystä, 
jarruton pv, jarrullinen pv, hinat
tava ajoneuvo jne. 

Mistä kaikkialta löydät Rover Ystä
vien kerhomerkin? 

Oheinen kuva on otettu Kwai~joen 
sillan kupeessa sijaitsevan kuppilan 
ovesta (Thaimaa). 



.. 
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Satanen 

Toisiin autot iskevät syvään, minulle 
kävi näinjo nuorena. Isäni johdatti 
minut tähän harrastukseen ja luulta
vasti parhaalla mahdollisella tavalla . 
Hän oli kiinnostunut ROVER P4 
mallista jo jonkin aikaa, ja huoma
tessaan kiinnostuksen ja arvonnou
sun näitä kohtaan nousevan hän pa
tisti minua hankkimaan sellaisen. 

Sopiva yksilö löydettiin 1982 
erään pienen parempiin englantilai
siin autoihin erikoistuneen liikkeen 
pihasta. Kyseinen ROVER 100 P4 
1962 oli mitä mainioimmassa kun
nossa ja maksustakin sovittiin niin 
kauppa syntyi. Koska auto oli ehti-

~, nyt seistä ulkosalla jo jonkin aikaa 
oli ulkokuoreen jotain pientä tullut, 
mutta hyvältä se muutoin näytti. 
Auton edelliset omistajat olivat nä
köjään pitäneet siitä arvokkaasti 
huolta. 

Kunnostuksen osalta tehtiin 
suunntelmia. Uudelleen maalaus ja 
tekniikkaan parannuksia , kuten oh
jauksen kevennystä ym. suoritettai
siin. Auton piti olla ajokunnossa 
täyttäessäni kahdeksantoista, mutta 
aikaa on kulunut ja työ on moni
mutkaisempaa kuin neljätoistavuo
tiaana osasin kuvitella . Uutena ta
voitteena on saada autosta sauhut 
vielä tämän vuoden puolella. Koulu
laisena ja etenkin ennen kuin olin 
saanut ajokortin oli liikkuminen tal
lille hankalaa, lisäksi painoivat aika
pula, kustannukset ja ammattitai
don puute työn etenemistä . 

osa 1 

Näin autoni ensi kertaa vuonna 
1982. 

Auto ennenja jälkeen hiekkapuhal
luksen. 



Ensimmäinen vaihe kaupanteon 
jälkeen oli pressun saaminen peit
teeksi ja vuoden se siinä pressun alla 
keräsi voimia. Vuonna 1983 saatiin 
auto sisätiloihin, kuivaanja lämpöi
seen talliin. Koska mieleni teki rämp
läämään laadittiin työsuunnitelma 
jonka mukaisesti toimisin. Päätet
tiin, että aloittaisin auton systemaat
tisen varovaisen purkamisen. Tar
koituksena oli saada osat hyvässä 
kunnossa irti ja järjestyksessä varas
tointiin. Tämä on osittain onnistu
nut. Jo purkuvaiheessa sain huoma-

. ta , että auton kunnostaminen on 
vaikeata , likaista ja hermoja vaati
vaa puuhaa.Irroitin autosta mootto
rin ja vaihdelaatikon lisäksi ovet , 
konepeiton ja takaluukun, sekä lu
kuisia muita osia. 

Minua varoitettiin hiekkapuhal
tamon kovista otteista ja suositusten 
mukaisesti teippasin ja suojasin 
kaikki ne osat ja kohdat joita ei tullut 
hiekka puhaltaa. 

Eri työvaiheiden väliin sattui pit
kiä odotusaikoja , mutta se kuulunee 
auton rakenteluun, niinpä projektin 
aikataulu tuppaa venymään . 

Moottorin kunnostuksen aloitin 
pesemällä sen perusteellisesti ja pur
kamalla atomeiksi. Korkeaa tasoa 
pyrittiin pitämään koko ajan yllä . 
Osat käytiin tarkasti läpija kuluneet 

Käytännön kokemuksia 
nykypäivän polttoaineista 

Kari TT kirjoitti lehdessämme N:o 
22 polttoaineista otsikolla "Painava 
Pakina", eli lyijytetystä ja lyijyva
paasta polttoaineesta . 

Käyn 2-4 kertaa vuodessa liike
. matkalla Keski-Euroopassa. Matka 
~ . . 

taittuu vaIvattomasti Rovenlla, tällä 
kertaa oli matkatoverina Range Ro
ver Vogue EFI automaatti , mittari-
1 ukemalla 5149 km. Suomessa ovat 
super-polttoaineet 99 oktaanisia ja 
taitavat jopa kaikki tulla samasta 
hanasta oli merkki sitten Tiikeri tai 
Simpul<ka . Mutta jo Ruotsissa on 
ti lanne muuttunut oktaaniluvun ol
lessa 98. Onko tässä todellista eroa 
vai vaan ilmaisutapa sitä en tiedä. 
Matka sujui halki Ruotsin, Tanskan 
ja Saksan Sveitsiin, josta vastakkai
sessa järjestyksessä Suomeen, jolloin 
mittarilukema oli kasvanut 9483 
km:iin. 

Tankkaan pohjoismaissa luotto
kortistani johtuen Simpukka-ase
milla (Shell) , mutta Tanskan rajan 
jälkeen ohjaa bensamittari lähinnä 
paikalle osuvalle huoltoasemalle , 
mikä se sitten onkin. Asemat haise
vat polttoaineista johtuen kaikki eri 

tai virheelliset uusittiin. Osia kuten 
öljypohja kromattiin ja kiinnitys
osat, pultitja mutterit keltapassivoi-
tiin. 

Seuraava vaihe oli ruostevaurioi
den korjaaminen. Näitä esiintyi ko
rissa vain muutama pieni , eikä run
gossa ainuttakaan (runko tosi hyvä) . 
Hyvin tehtyjen peltitöiden jälkeen, 

tava lla , jotkut jopa pahasti . Niin 
saattaa myös tankattu superi käyt
täytyä , nakuttavasti ja haisevasti. 
Tankkasin Saksalaisella autobaa
nalla kohti etelää mentäessä kerran 
B P:n asemalla 98 oktaanista bensaa, 
jonka jälkeen EFI ei pitkiä nousuja 
ja kiihdytyksiä nakuttamaita sietä
nyt . Paluumatkalla sattui sama tan
kattuani etelä Ruotsissa Shell:n 98 
oktaanista . 

Istuessamme iltaa Sveitsissä sikä
läisten Rover-Ystävien seurassa kä
väisi keskustelu moottoriöljyissä ja 
polttoaineissa. Kuulemani oli ma
sentavaa. Kalliisti tarjotut uudet eri
koisöljyt aiheuttivat heidän mu-
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Yksi korin harvoja ruostevaurioita. 

nämä tehtiin Karaasi Ky:ssä ,jatkoin 
korin ja alustan putsailulla , jossa 
työtä riitti. Helpompi vaihe oli run
gon ja korin alaosan ruostesuojaus 
ja alustamaalaus jotka suoritin sekä 
pensseliä että ruiskua käyttäen. 

Stefan Kraatz 

kaansa moottoreissa savutusta ja ko
linoita todistaen, että vanhat merk
kiöljyt ovat edelleen parhaita. Yh
dellä Rover SD I 3500 omistajalla oli 
selkeä näkemys polttoaineista. Hän 
joutuu päivittäin liikkumaan samaa 
pitkää nousua jossa polttoaineiden 
käyttäytymiset erottuvat. Tässä au
tossa ko. mäessä nakuttavat kuu
lemma useimpien huoltoasemien 98 
okt. polttoaineet , mutta onneksi on 
öljy-yhtiöitäjoiden 98 okt. sietää ky
seisen auton ja mäen nakuttamatta. 

Omista polttoaineistamme on 
sanottavani, että jos nakuttaa, tulee 
vikaa hakea muualta. 
Hyvää matkaa toivottaa HGK 

Meidän Range lepotauolla sveitsiläistenjoukossa. 
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ROMULUS 
Hävettää 

Lukea niitä ylitsevuotavia kehuja 
mitä Rangesta on viime aikoina kir
joitettu. Ajatelkaa nyt sitäkin tilan
netta, että vuonna 1971 markkinoille 
tullut maasturi hakkaa perusteelli
sesti kaikki idän ihmeet ja saksalais
itävaltalaisen tuotteen. Kyllästyttää 
tämä ikuinen ajatus että Rover aina 
on aikansa edellä. Sehän on yksin
kertaisesti totta. Tekniikan Maailma 
kehui niin että Rover-fanin korvat 
tuli punaisiksi . 

Sain myös kouraani Helsingin Pa
lolaitoksen tekemän tutkimuksen 
maastureita. Se oli sitä samaajanku
tusta. Ensin tuli Range Rover EFI 
automaatti. Sitten tuli, yllätys yllä
tys , Range Rover EFI manual. Sit
ten ei tullut mitään, eikä vieläkään 
mitään , sitten liuta idän ihmeitä. Ei
vätkö ne sitä aikaisemmin tietäneet? 
Mitä sille nyt sitten voi , ja turha tes
tata kun Range kerran on yliveto. 

Minua kyllästyttää myös ainainen 
jank utus firmassa , "sulia on talon 
hienoin auto, saaks siihen osia , eiks 
se 00 usein rikki kun se on englanti
lainen" Tämä on sitä soopaa mitä 
joutuu kuulemaan. Mutta huomasit
teko vastakohtaisuuden? Ensin ke
hutaanja sitten tulevat ennakkoluu
lot. On jopa sanottu että minun pi
täisi siirtyä Reinholdin Raphammiin 
sen takia kun kuulemma kellään ei 
00 niin ylevää autoa. Tasapaksua 
puppua. Toiset ajavat sillä millä nii
den täytyy, minä ajan millä haluan. 
Eläköön yksilöllisyys ja hyvät har
rastukset. 

Potuttaa 
Että talvi on taas tulossa . Alkaa tä
mä ikuinen ikkunien rapsuttaminen, 
lumen harjaaminen, mattojen kui
vaaminenja kaikki muut talven vai
vat. On se niin väärin, väärin. SO 1 ei 
ole maailman lämpimin autokaan. 
On se niin väärin. Mutta kun viisaat 
lyövät päänsä yhteen, varastavat 
muiden hyviä ideoita niin silloin syn
tyy tulosta. SO I:een on olemassa 
ratkaisu joka saa sen lähes sauna
maisen suloisen lämpimäksi autoksi. 
A vot, otetaan sopivan kokoinen 
lämppärin kenno, sijoitetaan se il
manottoritilöiden alle tuulettimen 
imuaukon päälle, katkaistaan vakio
lämppärin kumiletkut, pannaan t-
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kappale väliin, pannaan lisää letkua , 
asennetaan yksi vesij ohtoha na , yh
distetään koko komeus niin ai mikä 
suloinen lämpö . Joka raosta tulee 
lämmintä ilmaa ja auton normaalilla 
lämppärillä voi säädellä lämpötilaa. 
Kokeilkaa itse , tai neuvotelkaa ystä
vällisen Rover-kauppiaanne kanssa , 
niin kylmänkalskea SO-ykkösenne 
muuttuu suloisen lämpimäksi. 

Hatuttaa 
En ole liikenneturvallisuuden vas

tustaja . kaikkea muuta . Olen tällä 
palstalla narissut erinäisistä liiken
neturvallisuusasioista aikaisemmin
kin. Yleensä asia vaan on ollut niin, 
että olen haukkunut. Ja nyt jatkan 
sitä . Mitä laitaa siinä on että kaikki 
ihmiset pannaan riisi pussi- ja leija
kastiin. Minun vakioreittejäni vai
notaan. Niitä tuhotaan, muutetaan 
ja asetetaan esteitä järkevälle kulul
le , tuntuu siltä , että juuri minua vai
notaan. Kun on kunnon auto , kun
non renkaat ja sopivasti malttia, niin 
miksi helkkarissa ei saisi ajaa sataa 
satasen tiellä . Nyt pitää mennä jöl
köttää jonkun hullun kokeilun 
vuoksi 80 ja Tarvon tiellä 100. Au
tossa kun olisi resursseja paljon pa
rempaankin. Ehkä riisipussit eivät 
leiju näissä vauhdeissa. Mutta kun
non autolle ne ovat toki turhan pie
niä . Mielestäni liikenneturvallisuut
ta parannettaisiin parhaiten siten, et
tä lisättäisiin koulutusta, valistusta 
ja valvontaa. Ei liikenneturvallisuus 
ole tieniaitamerkeissä vaan korvien 
välissä. Kun tiedät mitä teet ja on 
sopivan kylmä rinki siitä että isoveli 
valvoo niin päästään parhaiten 
eteenpäin. 

Hyvää Rover-matkaa toivottaa 
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MARKKINAT 
MYYDÄÄN 
SO I:n 3500 vm 76-81 varaosaluette
lo. Tiedustelut iltaisin p. 90-268487. 

* * * 
LR lampunsuoj ukset eteen + taakse , 
käyttämättömät p. 805 3593. 

* * * 
Land Rover vm 74. Kunto asiallinen. 
P.931-26114 
Veikko Lehtinen 
Pyynikintie 6 A 2 
33230 TAMPERE 23 

* * * 
Rover 3500 vm 70 V8, kats o 87 . Täy
sin kunnossa , vaatii vain pientä fik
sausta. Myös vaihto mahdollinen. 
Hp 20 000 mk. Range Rover V8 
kunnostettu moottori . Runsaasti 
uutta osaa mm . nokka-akseli sekä 
nostajat. 
P. 938-250 805 
Mikko Keisala 
Kasvitarha nk. 5 
26660 RAUMA 66 

* * * 
-52 Rover 40 Sedan. Hyvä kuntoi
nen, purettu osiin, kaikki osat 
tallella . P. 912-12131 
Jari Viherlahti 

OSTETAAN 
Land Roverin ylivaihde, kytkinase
telma sekä vinssi. 
P. 931-261 14 
Veikko Lehtinen 
Pyynikintie 6 A 2 
33230 TAMPERE 23 

ROVER YSTÄ VIÄ MAAILMALLA 

ROVER CLUB af SWEDEN 
cIa Dufweke Äkerby 8390 
199 93 ENKöPING 
Tel:0171/75173 

ROVER-BLADET 
cIa Lindström Vallav.1 
198 00 BÄLSTA 

Tel:0171/51442 
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MONEN ROVERISTIN MIELESTÄ ON JO KYMMENEN VUOTTA OLLUT PARASTA, 

ETTÄ JUURI ME TOIMIMME HÄNEN PARHAAKSEEN . 

KARAASI - PAREMPIEN ENGLANTILAISTEN ERIKOISLIIKE 

Karaasi lW KIMMO LINNAVUORI 

Juvan teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Puh . 90-845 671 , 845 617 




