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Hyvät Rover Ystävät

Nytten talvihuurroksen aikaan ovat varmasti monet Roverit levossa tai
peräti kunnostus/korjaustyön alla kuluneen kesän ”kolhuilta” tai vuo—

sien kulutuksen takia.
Myös muita harrastukseen liittyviä muotoja voi harrastaa näin kyl-

mänä vuodenaikana, esim. muistella menneitä ajokausia ja ehkä jopa
saada kirjoitettua muutaman liuskan ajatuksistaan joita voitaisiin käyt—

tää yhteiseen hyvään esim. Rover Ystävät —1ehdessä.

Monet kerhon jäsenet ovat peränneet enemmän neuvoja ja niksejä
lehteen Rovereiden korjaamisesta ja huoltamisesta, siis jos (ja varmaan)
näitä löytyy. Kynät siis käteen ja asiaa paperille (myös PC:n jälki kelpaa).

/'7/% %*WÖJ
Stefan Kraatz
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KERHOSOPP
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1. 1/81
2. 2/81
3. 1/82loppuunnuqny
4. 2/82
5. 3/8210ppuunnuamy
6. 4/82 4 kpl
7. 1/8 3 loppuunmyyty
8. 2/83 1 kpl
9. 3/83
10. 4/83
1 1. 1/84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
13. 3/84
14. 4/84
15. 1/85
16. 2/85
17.—18. 3—4/85
19. 1/86
20. 2/86
21. 3/86
22. 1/87
23. 2/87
24. 3/87
25. 1/88
26. 2/88
27. 3/88
28. 1/89
29. 2/89
30. 3/89
31. 1/90
32. 2/90
33. 3/90
34. 1/91
35. 2/91
36. 3/91
37. 1/92
38. 2/92
Lehtien hinta on 20 mk/kpl.
TARRAT

Tarrojen hinta on 5 mk/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TARRA—
TYYPPI. Tarratyypit ovat:
a) Loppuunmyyty
b) ROVER YSTÄVÄT

ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS

lasin sisäpuolinen tarra
d) ROVER YSTÄVÄT

lasin sisäpuolinen tarra
VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.
KANGASMERKIT
Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai-
sesti, mutta olisi lähes välttämätöntä,
että tilauksia tulisi lisää, jotta merkit
eivät asettaisi kerholle turhan suurta
rasitetta. Merkit ovat varsin korkea-
luokkajsia: pohjakangas on verkaa ja
ommel siisti.
Merkkien hinta on 35 mk/kpl. Jos
et ole vielä merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.

KERHOVIIRI
Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumai-
nen, jossa Rover Friends Finland
-merkki on vaaleanharmaalla poh-
jalla. Viiri on kiinnitetty kromattuun
tankoon, joka seisoo marmorijalus-
talla.

Voit tilata Viirin hintaan 100,-/kpl.

JÄSENASIAA
Liittyminen tapahtuu parhaiten maksamalla
jäsenmaksu liittymismaksuineen yhdistyksen
tilille KOP-Espoo—Juvanmalmi 143040—3061.
Vuonna 1992 maksaa uusi jäsen mk 150,—
tai vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksun mk
1000,-. Muista tekstata nimesi ja osoitteesi,
ettet jää tulkintavaikeuksien johdosta pois
postituslistaltamme! Saat myöhemmin jäsen-
lomakkeen täytettäväksesi. Nopeimmin pää-
set postituslistallemme lähettämällä kopion
pankkisiirtolomakkeesta suoraan varapu—
heenjohtaja Raimo Kinnaslammelle.
Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tie-

tosi ovat ajantasalla. Kätevimmin ilmoitat
muutoksista postista ilmaiseksi saatavilla
korteilla.

HUOM!
Nyt kaikki kirjoittamaan seuraavan lehden materiaalia.

La 31.1.1993 klo 11.00

ROVER YSTÄVÄT

VUOSIKOKOUS
pidetään Kortestien päässä olevassa hallissa,

jossa Rover Ystävien kerhotila on.

Nyt kaikki mukaan päättämään tulevista asioista.
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Kiitos menneestä vuodesta
jaHyvaa Jou/ua & Uutta Vuotta

MW LAATUVAUNU
Ahertajantie 3, 15880 HOLLOLA
918 806666

MATKA LRO CHALLENGEEN -92
Mikä ihmeen Challenge
LRO Challenge on yksi arvoste—
tuimmista englantilaisista Off—Road
—kilpailuista. Kilpailun järjestäjä on
Roverkuskien lehti eli Land Rover
Owners —magazine ja tästä johtuen
kalusto on painottunut selvästi
Range/Land Rovereihin. Toisaalta
sanaa ”kilpailu” pääjärjestäjä ei ha-
lua käytettävän, vaikka tapahtuman
luonna on sama kuin Suomen kilpai—
luissa pistejaksoineen. Pistelasku—
systeemi on tosin brittiläistä perua,
koska siinä ratkaisevat virheiden
lisäksi myös yleinen ajokäyttäytyrni—
nen, karavaanissa pysyminen ja ns.
yleinen vaikutelma. Jos poikkeava
pistelaskusysteemi unohdettaisiin,
kyse olisi kahden päivän mittaisesta
cupin osakilpailusta Suomeen ver—
ratakseni.

Walesin topograliaa
Kilpailuun osallistuminen tuli mie-
leen vasta toisen Roveristin eli Peter
Knoblockin yllytyksestä ja loppu—
tuloksena päätimme kesäkuussa
osallistua 21. 8.—22.8. pidettävään
kilpailuun. Challenge pidettäisiin
Walesissa kahden järven, Wywyrn
ja Bala, ympärillä. Ensimmäinen
hikipisara nousi pintaan kun kat—
soimme kartasta kilpailualueen kor-
keuseroja, jotka vaihtelivat meren—
pintätasosta 3000 mzn korkeuteen.

Rangen matkavalmistelut
Range-Rover sai vähän ennen läh-
töä turvakaaret, kylkiputket, alus-
tanpanssaroinnin Jag—Autossa ja sa—

malla korjattiin jarrusyhnteri, käsi—

jarru, vaihdettiin tehokkaampi latu-
ri,HD raidetanko, HD ohjausvarren
iskari etc. . . . lukematon määrä
hommia ja lopuksi Jag-Auto lainasi
yhden omista sammuttimistaan. Sa-
masta firmasta saätiin vielä kaupan
päälle suvikumit alle, koska tarkoi-
tuksena oli ostaa Englannista uudet )

vanteet ja renkaat. Tiukalle homma
meni, sillä auto oli valmis torstai/
perjantai yönä klo 2.00 ja lähtö oli
perjantai—iltana.

Ruotsin pikataival
Kun laiva oli rantautunut Harwichin
satamaan, huokasirnme helpotuk—
sesta. Tästä eteenpäin ei tarvitsisi
kiirehtiä. Tiukkoj en laiva—aikataulu—
jen vuoksi olin ajanut Ruotsin läpi
vajaassa neljässä tunnissa, joka sisäl-
si vielä yhden kahvi/tankkaus tauon.

Shoppailua
Ensimmäinen vierailupaikka oli
käydä Rover P6 spesiahstin, S & G
Walkerin, luonaja samalla kysäistä
ajo— ohjeita P6—kerhon rallitapahtu—
maan (London & Home Counties
Rally), joka oli seuraavana Viikon—
loppuna lähellä Hemel Hempstea—
dia. Itse Steve ei ollut menossa sinne,
koska tapahtuman sponsorointi oli
Alasdair Buchanillaja Steve spon—
soroisi vastaavasti syyskuussa pidet—
tävää Essex—rallia. No, täällä muu-
taman päivän vietettyämme matka—
simme Lontoon eteläpuolelle Sur-
rey Off Road Spesialisteille vaihta-
maan Rankkuun sopivammat ren—
kaat. Koska tilaamani Grabbersit
eivät olleet saapuneet sain lainaksi
tuliterät Yokohaman Mud-Diggerit
Mangelsin vanteilla. Renkaat näytti—
vät todella fantastisilta, mutta lopul—
tahan ne testattaisiin vasta Walesis-
sa. Samalla autoon fiksattiin kiinni
muitakin tilpehööri-osia, kun ker—

ran alan liikkeessä oltiin.

Full Metal Jacket — museokamaa?
Seuraavana päivänä oli tiedossa
käynti Dunsfoldin Land-Rover mu-
seossa. Museo ei ole mikään paikal—
linen pikku museo vaan siellä on 11.

50 eri Land-Roverin valikoima pää-
asiassa tehtaan prototyyppejä tai
muuten Vähän aikaa tuotannossa ol-

leita malleja,1isenssillä tehtyjäjne.
Lisäksi museo pitää sisällään suu—
rimman osan ”Full Metal Jacket”
—sotaleffassa käytetystä ajoneuvo—
kalustosta. Leffahan kuvattiin Lon—
toossa ja ko. museon omistaja jär-
jesti sinne ajokaluston. Paikka on
Land— Rover fanin must paikka Eng—
1annissa.Museota pitää yllä Duns—
foldin Land— Rover Center. Pääsy—
maksua meiltä ei ainakaan peritty ja
Dunsfoldin edustaja vietti aikaa
kanssamme n. 3 tuntia esitellen eri
autoja ja niiden historiaa. Paikka,
jossa ainakin minä voisin viipyä ai-
nakin viikon! Meillä tosin oli meno
seuraavan päivän tapahtumaan He—
mel Hempsteadiin.

P6 ROC
London & Home Counties Rally
RoverP6 Owners Clubin tapahtuma
oli järjestetty (paikallisen) golf-clu—
bin Viereen ja saavuimme sinne tuu-
rilla apukuskin huomatessa pienen
punaisen opastuskyltin A41- tiellä.
Tapahtumaan osallistui noin 50 P6
Roveria ja ne jaettiin valmistusvuo—
den ja sylinterimäärän mukaan eri
luokkiin. Tapahtuma sisälsi samalla
luokittain ”kauneus”-kilpailun sekä
kaikille luokille yhteisen rallin.
Myös muun merkkisille autoille oli
oma ”kauneus”-luokkansa ja Hugh
Nethercotin yllytyksestä vein oman
rankkuni sinne, muita kilpailijoita
oli Hillman Imp ja Triumph Estate.
Rangea ei näköjään arvostettu Clas-
sic-autoksi, koska palkintoa ei tullut
modifioidulle off-road rankulle. P6
autojen taso oli vaihteleva. Osa oli
niin sanotusti tiptop—kunnossa, mut-
ta löysin kyllä niistäkin jokaisesta
jotain huomautettavaa, tyyliin kulu-
neet katkaisirnet etc. . . ja osa oli ns.
ruostekunnossa. Ja kaikki rinta rin-
nan ”kauneus”—kilpailussa. Englan-
tilaisten asenne näihin kilpailuihin
ei näköjään ole sama kuin suoma-
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Suoraan Persianlahden sodasta. Dunsfold Land Rover Museum.

laisten, jossa jokaisen pitää voittaa.
Kaksi autoa tulen varmasti muista-
maan lopun ikäni, toinen oli P6
2000TC originaalein pinnavantein
ja toinen oli P6 farmari (farmareita
jäljellä kerhon tietojen mukaan n.
20 kpl). Itse rallitapahtuma oli golf-
kentän nurmikolla järjestetty eri—

koiskoe, jossa piti ajaa keilojen Vä—

listä, tehdä peruutuksia jne. Tässä
yhteydessä huomasin, että joko
Rankku on leveämpi kuin P6 tai kan—
keampi kääntymään 2 5 5/8 5 renkai—
neen tai . . . sitten on kuskissa Vika.
Millään ei tullut pohja—aikaa. Ennen
lähtöä minulle kyllä toivotettiin, et-
tei tarkoitus ole keilojen päälle aja-
minen vaan . . . niiden ehjänä pitä—
minen. P6 tapahtuman jälkeen meil-
lä oli viikko aikaa risteillä ympäri
Englantia ennen LRO Challengea.

Wihdoinkin Walesissa
Olimme Peterin kanssa päättäneet
osallistua perjantaina jäijestettäviin
harjoituksiin Walesissa, koska Eng-
lannin off-road olosuhteet olivat en-
nakkotietojen mukaan täysin erilai-
set kuin Suomessa. Perjantaiaamu
valkeni aurinkoisena, kun kokoon—
nuimme majapaikan ympärille aa-
mukokoukseen. Samalla huoma—
simme, ettemme olleet ainoita ulko-
maisia osanottajia. Yksi autokunta
oli tullut Saksasta ja yksi Kanadasta
asti.

Uphill, Downhill and muddy ruts!
Peijantaipäivä meni harjoitellessa
mäkikiipeilyä ”hill climbing” ja mu—
ta—ajoa. En ole koskaan Suomessa
nähnyt sellaista mutaa, mitä britit pi—

tävät oikeana. Todella hienojakoista
joka tarttuu renkaisijn kuin tauti.
Mistä Suomessa löytäisi sellaista
mutaa, johon astuessaan huomaa
ensimmäisen askeleen jälkeen saap—
paansa kaksinkertaiseksi? Perjan-

.

taipäivän oppeihin kuului se, että
ykkösvaihdetta ei Englanm'ssa käy-
tetä kuin alastuloon. Kakkonen käy
joihinkin mutapaikkoihin, mutta
kolmonen oli käyttökelpoisin mäki—
jaksoihin ja pahimpiin mutapaikkoi—
hin. Ja kaikkein tärkein oppi oli se,
että jäädessäsi mäkeen kiinni esim.
lähdit yrittämään kakkosella ja
vauhti loppui kesken niin vaihda
pakki päälle ja nopeasti muuten
alastulo tapahtuu katon kautta ke—

rien. Niin ja pelkkä jarrupolkimen
hipaisu voi alastulovaiheessa aiheut—
taa autolle ensiksi hupaisaa mutkit—
telua, jonka jälkeen alas tullaan lop-
pumatka katon kautta kerien. Wale-
sin nummet ovat sateisina päivinä
sikaliukkaita ja kuin pisteenä izn
päälle on nousuissa/laskuissa sel-
lainen 30—45 % korkeusero. Per-
jantain harjoittelun jälkeen oli vuo-
rossa pienimuotoinen ”illanvietto”
paikallisessa ravintolassa. Pieni—
muotoinen lähinnä sen takia, että
ohjaajakokous alkaisi klo 8.00 seu-
raavana päivänä.

Flying Finns in Lake Bala
Lauantaiaamun kokoukseen oli pai-
kalle kerääntynyt 18 autokuntaa
(Land-Rovereita, Rankkuja ja yksi
6 viikkoa vanha Discoveryl). Lauan-
taina lähdimme ajelemaan samoille
seuduille, missä olimme peijantaina
olleet harjoittelemassa. Lauantai-
aamuna ei satanut, mutta heti ekan
jakson alussa alkoi tihkuttamaan ja
sadetta riittikin sitten koko Viikon-
lopuksi. Lauantain pätkät sisälsivät
aika ”helppoja” jaksoja. Ajoin yh—

dellä peruutuksella päivän jaksot
läpi. Muita virheitä, mutta sitäkin
pahempia olivat yksi karavaanista
irrottautuminen ja takana olevan au—

ton jättäminen (luotettiin liikaa LA—

puhelimeen siirtymäjaksolla). Jak—

soja oli yhteensä 13 ja ne sisälsivät
mutahautajaksoja, puronpohjajak-
soja, mäkikiipeilyjaksoja ja yhden
jousituksen ”testaus”jakson. Ensim-
mäinen melkein konerikko tapahtui,
kun Nissanin 3-litraisella turbodie—
selillä varustettu Rankku yritti ylit-
tää vesi/mutahautaa. Nissanin type-
rästi sijoitettu ilmanputsari (heti
oikean ajovalon takana) imaisi mu-
dat sisäänsä ja meno hyytyi siihen.
J aksojen pituus vaihteli n. 30 m —

200 metriin. Huomasin, että britit
hakevat vaikeutta pirun kapeilla ra—

doilla ja äkkijyrkillä käännöksillä.
Miltä tuntuu, kun kummun päälle
päästessään haluaisi huoahtaa hel—

potuksesta . . . mutta jakson nousu
jatkuu Vielä 120 asteen käännöksel-
lä ja rata kapenee 11. 2,5 metriä le—

veäksi, johon on keskelle löydetty
mudan peitossa oleva Walesin pe—
ruskallio. Peruutus tuli yhdessä pät-
kässä, kun Rankku alastulon jälkeen
ei pystynyt kääntymään riittävän ri-
peästi (ne 255 renkaat) ja ylösme-
noon vauhtia ei saanut riittävästi.
Pistelaskusysteemissä oli se ero,

”Jätin paremman P6:n kotiin, kun nå'ytti aamulla sateiselta'j
Estaten omistaja pahoittelee.
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että ko. paikassa Lantikoille annet—
tiin yksi peruutus anteeksi, mutta
Rankuille ei. Kuulemma sen takia,
että Rankulla ko. paikka on tultu
puhtaasti. Kuivemmalla kelillä ja
kapeammilla renkailla, otaksuisin.
No . . . päivän lopuksi oli vielä ns.
vapaa osuus eli sai leikkiä alueella
vapaasti . .. Ja täytyihän sitä yrit—
tää . . . Paikka oli tuollainen ”siistin”
näköinen mutaspotti ja siitä oli kuu—
lemma menty traktorilla muutama
Viikko sitten. Keräsin vauhtia tuol-
laiset 70 km/h ja ensimetrit menivät
hyvin, sen jälkeen mudan peitossa
oli ”pikku” kumpu ja ”pienen” len-
non jälkeen tapahtui ns. mahalasku.
Päivän jälkeen putsasin painepesu—
rilla autoani vaj aan tunnin. Palaneen
mudan haju auton sisällä ei välttä—
mättä saa kaikkien matkustajien hy-
Väksyntää. Lauantai-iltana oli koko
joukkion kanssa illanvietto j a varsin—
kin skotit yltyivät varsin ”riehak-
kaiksi”.

Lisää mutaa
Sunnuntaiaamu valkeni sateisena ja
tuoremehuvoittoisena. Ensialkuun
oli ajo Lake Wywyrnille, jossa päi—
vän radat olisivat. Onneksi alkuun
oli sijoitettu ns. gently, gently—ajoa.
Toinen päivä käsitti samanlaista
nummimaastoa kuin edellinenkin,
mutta nyt esim. nousut olivat pitem-
piä ja myös siirtymätaipalejaksot,
joilta myös sai virhepisteitä, muut—
tuivat koko ajan vaikeammiksi sa-
teen jatkuessa. Siellä tapahtui kiso-
jen ensimmäinen roll-over, kun sko-
tit huolimattomasti ajaen kaatoivat

No problem, tuumii Peter.
Kuva: Nick Dimbleby

siirtymäjaksolla autonsa pari kertaa
ympäri. Mitään pahempaa kuin
Lantikan uudelleenmuotoilu ei kui-
tenkaan tapahtunut. Toisena päi-
vänä sattui allekirjoittaneelle kardi—
naalimoka, kun jakson loppumer-
keistä toinen ohitettiin vauhdilla.
Tosin jälkikäteen voi syyttää pissa—
pojan moottoria, joka sanoi kesken
päivän työsopimuksensa irti. Päivän
lopuksi oli vielä edellisen päivän
malliin vapaa osuus ja LRO valoku-
vaaja houkutteli kolme autokuntaa
yhteen tosi kivaan mutaspottiin.
Paikasta yritti ensiksi Lantikan 90
Defender jääden kiinni suurinpiir-
tein keskelle 70 m pituista mutapät—
kää ja kerrankin mukanani ollut 35
rn pitkä vetoliina oli tarpeen. Seu—
raavaksi sai meikä yrittää . . . alussa
menetin osan vauhdista koska en
osunut spoorin raiteille aivan nap-
piin, mutta mutaosuus meni hyvin.
Ylösnousussa tapahtui ”missi” vaih-
dettaessa kolmoselta kakkoselle ja
siinä sitä sitten oltiin. Loppu tultiin
vetoliinan perässä. Kolmas auto-
kunta eli Peterin auto ei ehtinyt yrit—

tää, koska tuli kiire Viereiselle kum-
mulle (n. parin mailin matka) ”pal—
kintojen” jakoon.

Kuka voitti ”dirties car” -kilpailun?
Autot oli pisteissä jaettu kolmeen
ryhmään, lyhyet Lantikat, pitkät
Lantikat ja Rankut & Discot. Ly-
hyen Lantikan palkinto meni Eng-
lantiin (palkintona jaettiin pienois-
Lantikat + colleget), pitkän Lanti—
kan palkinto meni Kanadaan ja
Rankku/Disco palkinto meni 6 Viik-
koa vanhan Discoveryn omistaj alle.
Discon omistaja tuli kyllä jaon jäl-
keen kiittelemään Peteriä ja minua
opastuksesta / neuvoista. Samalla
hän ilmoitti antavansa palkintonsa
meille, koska kuulemma ilman mei-
dän neuvoja/avuliaisuutta hän ei
olisi päässyt perille asti. Eli jo on
englantilaista vieraanvaraisuutta!

Lentiivä suomalainen.
Kuva: Nick Dimbleby

”Tuosta vii/län vasemmalle. . .”
Kuva: Nick Dimbleby

”Superb Axle Travel? Peter Knoblock. Kuva: Nick Dimbleby
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Yleensäkin kilpailun koko meininki
oli hyvin rento ja vapaa. Toisten epä-
onnistumisille naurettiin miehissä,
mutta nauru oli kuitenkin ”friendly”
ja välillä kuului valtavia huokauksia
läheltä piti tilanteissa. LRO Challen—

gessa kaikki ovat yhtä perhettä ja
vaikka pisteistä ajetaankin niin tois-
ten neuvorninen, opastaminen, aut—

taminen omien virheidenkin jälkeen
on tärkeintä.

Itku pitkästä ilosta
LRO:n jälkeen kävin ensin putsaa—
massa pahimmat mutaklöntit pois
pakoputkiston ja mootton'n päältä,
jotta matkanteko Lontooseen olisi
miellyttävämpää. Olisimme enää
muutaman päivän Englannissa. Pe-
ter ei Viitsinyt putsata mutia ja ruo-
homättäitä pois ja niinpä eräs ohi—

Ei hätää, apu on lähellä.
Kuva: Nick Dimbleby

kulkija Lontoossa epäili haikaran
alkaneen tekemään pesää Peterin
auton karj apuskuriin! Vietimme Pe-
terin kodissa yhden yön katsellen
videolta tallennuksia LRO Challen-
gesta ja varsin suomalaisissa mer-
keissä. Kuitenkin meitä kaikkia var-
josti jo paluumatka takaisin Suo—

meen. Seuraavana päivänä lähdin
Chrisin luo vaihtamaan renkaat ja
Chrisin seurassa saattoi unohtaa
vihdoin kotimatkan läheisyyden ja
palata iloiseen Englantiin.

Chris kertoili Englannin maanvil—
jelijöiden uudesta lisäbisneksestä.
Off—road ”kouluja” on kohta jokai—
sen maanviljelijän mailla (kouluja
on n. 100 kappaletta) ja niiden taso
on todella kirjava. Englannissa ol-
laan nyt luomassa luokitusta, jolla
off-road koulujen tasoa voisi valvoa.

Milloinkahan Suomen maanviljeli—
jät hoksaavat off-roadin? Sarnoin
Englannissa olevat julkiset ”Green
Lane” maasturireitit ovat joutuneet
vastatuuleen, koska kaikki haluavat
niillä ajaa, mutta kukaan ei pidä
niitä kunnossa.

Astuminen arkeen tapahtui lai—

van saavuttua Göteborgiin ja viimei-
nen niitti oli Siljan saapuminen Tur—
kuun. Loppujen lopuksi tuntui siltä,
että 3 viikkoa oli mennyt viikossa.
Vaikka matka on ohj, aika ajoin mieli
palaa tämän lama—Suomen keskeltä
iloiseen Englantiin. Varsinkin kun
silmäili lokakuun LROcta ja Nick
Dimblebyn lähettämiä valokuvia.
Olisiko ensi vuonnaketään lähdössä
LRO Challengeen?

Ari Myllylä

Kuinkas sitten kävikään?
Kuva: Nick Dimbleby



iVIaailman hienoimmat autot tehd'aän Englannissa.
Uudistuneet Range Roverit Vogue, SE ja LSE ovat
uusi todiste tästä. Niissä yhdistyvät klassinen
design ja nykyajan huipputekniikka tavalla joka
kasvattaa Range Roverin kahden vuosikymmenen
etumatkaa entisestäänkin. Uutta on mm. SE ja LSE
mallien tietokoneohjattu ilmajousitus, ABS-jarruihin
yhdistetty traotion control —systeemi sekä LSE maliin
4,2 Iitrainen voimalaitos. Range Roverissa ovat
myös ominaisuudet yleilisyyttä.

AutorepOy
Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki

puh. 90-673 283
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TARINA TALLINPYSTYTYKSESTÄ
Prologi
Ihmisestä tulee mobilisti, kun tar-
peeksi kauan ajaa samalla autolla —
siis siinä 20—30 vuotta. Yhtäkkiä
huomaat ajattelevasi entisen apteek—
karin tavoin: ajetaan, jos on satanut
sen verran ettei pölyynny, muttei
niin paljon että rapaantuu . . . Aja—
misen ohellä säilyttämisestä tulee
yhä tärkeämpi tehtävä.
Itselleni on mobiileja siunaantu—

nut jo kolme. Ensimmäisen autoni,
Hillman Super Minxin vm. -6 3, ostin
isältäni vuonna —71. Samana vuonna
perheeseen ostettiin Tankkilaiva
Oy:n omistuksessa ollut Humber
Sceptre vm. —69, jolle etsittiin ”hy—
vää kotia”. Vuonna -83 Hillman oli
parhaana ajokautena ilman kelvolli—
sia etujousiä ja ajopeliksi hankittiin
lapsuuden haave, Rover 100 vm. -6 1.
Viime aikoina Rover on ollut kesä-
ajossa, Humber ympärivuotisessa,
ja Hillman puolimiljoonaa km ajet-
tuna jo hieman vara—auton ase-
massa.
Roverin talvitallina on kymmen—

kunta vuotta palvellut ystävällisen
kesänaapuri-maalaistalon pihara—
kennuksen kylmä, hyvin tuuletettu
autotalli. Muut englantilaiset ovat
saaneet suoj aa isäni autotallista Poh-
jois-Helsingissä tai pressun älta ko-
tipihalta Etu—Töölön kivimuurien
keskellä. Ovatpa Rover ja Hillman
pihapaikan puuttuessa asustaneet
puolisen vuotta Hotelli Interconti—
nentalissakin, mikä kyllä herätti tiet-
tyä vitsailua lähipiirissä. Väkisinkin
on vuosien mittaan kypsynyt haäve
tilavasta autotallista. Pontta ajatuk-
selle antoi isäm', piilomobilisti, joka
kevättalvella -92 loihe lausumaan,
että eiköhän pystytetä suvun kesä—
paikalle ahon laitaan kahden auton
talli. Tähän totesin, että ajatus on
loistava ja pitkään omasSakin mie-
lessäni kytenyt, mutta neljälle autol-
le se talli olisi tehtävä.

Suunnittelun aika
Maaliskuussa -92 syntyivät ensim-
mäiset piirustusten luonnokset mil-
limetripaperille. Tallin paikaksi oli
valittu kuiva ahonlaita, vanha halko—
pinonpohja. Malliksi alkoi kiteytyä
6>( 11 metrin harjakattoinen raken—
nus. Monitaitoisen kesänaapurin,
Antsan, lupautuminen talkooavuksi
ja tämän hyvät neuvot kunnallisen
byrokratian selvittämiseksi veivät
projektia eteenpäin. Antsa se myös
ehdotti tutkittavaksi, minkälaisia
valmistalleja olisi tarjolla. Tuorees-

ta Mobilisti-lehdestä löytyi Talo-
ykköset—nimisen firman kiinnosta-
van näköinen pikkuilmoitus norja—
laisista Grimstad-autovajoista. Pu-
helimitse tilasin Grimstadin esit—

teen, josta ilmeni, että valmiita mal—

leja oli kymmeniä eri näköisiä ja ko-
koisia. Mikä parasta, valmiita mal-
leja saattoi muunnella oman tar—

peensa mukaan 60 cmzn jaksoissa
sekä pituuden että leveyden suh—

teen. Tarjoukseen kuului myös ra—

kennuspiirustusten ja —lupien hoi-
taminen kunnan viranomaisten
kanssa.

Toukokuussa —92 oltiin niin pit—
källä, että allekirjoitettiin sopimus
TaloykköstentoimitusjohtajaTauno

Mäenpään kanssa puurakenteisen,
harjakattoisen, vihreällä palahuo-
valla katetun 6,20 X 10,40 m auto—
tallin elementtien toimjttamisesta
rakennuspaikalle heinä-elokuun
vaihteessa kesällä —92. Rakennuslu—
pa saatiin joustavasti ja ystävällisesti
asiaa Nastolan kunnantoimistossa
hoitaneen räkennustarkastaja Jukka
Petäjän myötävaikutuksella juhan-
nukseksi.

Työt käynniStyvät
Perustusta alettiin valmistella kaata—
malla 6—7 kuusta ja koivua sekä
epälukuinen määrä pihlajaa ja har—

maaleppää. Savotan kanssa hikoil—
tiin viikko ja sitten tulivat Märkjär—
ven pojat, armoitetut kaivajat ja
maansiirtäjät. Helpoksi kuvitellulta
rakennuspaikalta vietiin neljä auto-
kuormallista hirvittäviä kivenjärkä-
leitä, ilmeisesti kyseinen harjunlaki
on muinaisrantaa, ennenkuin tilalle
voitiin kipata soraa ja päästiin sala—

ojittamaan.
Talkoovoimin ja hyödyntäen naa—

purin tallelle ottamia edellisvuotisia
saunanpohjan muotteja pystytettiin
laminaattilevystä ja lautatavarasta
valumuotti 10 cm paksuista reuna-
vahvisteista betonilaattaa varten.
Tiiviiksi juntatun hiekkamuotin
päälle levitettiin muovikalvo, ladot-
tiin 5 cm styrox-eristys ja tehtiin be-
toniraudoitus. Alkukesän loistava
sää suosi koko ajan työskentelyä ja
heinäkuun kahdeksanneksi tilattiin
lahtelaiselta Tähtibetonjlta yhdek—
sän kuutiota betonia pumppuau-
tolla. Tähän hieman kalliimpaan
ratkaisuun päädyttiin, koska ton-
tille ei tule sähköä, eikä betonimyl—
lyäkään ollut käytettävissä. Täsmäl—
leen sovittuun aikaan aamukahdek—
salta pumppuauto jyräsi paikalle,

tyhjensi lastinsa ja otti sitten vas—
taan toisella autolla paikalle tilatun
täydennyskuorman. Koko operaati—
oon kului 10 minuuttia vaille kaksi
tuntia. Tässä kohdassa osoittautui
muutaman minuutin vaatinut poh—
diskelu taskulaskimen parissa varsin
kannattavaksi: betonia tuli vain yksi
kottikärryllinen liikaa, mikä käytet—
tiin kivilaiturin vahvistamiseen, ja
autot lähtivät tyhjinä pois. Autoon
jäänyt ylimäärä olisi kuljetettu pois
asiakkaan laskuun, sisältäen myös
kaatopaikkalisän . . .

Kuorma-autojen lähdettyä alkoi
elämäni tähän asti fyysisesti kovin
työpäivä betonin tasaamisen paris—
sa. Kolmen aikuisen miehen ja pa—
rin keskenkasvuisen talkooporukka
osoittautui liian pieneksi lähes 65
m2 sokkelin työstämiseen. Tähän
asti siunauksellinen poutasääkin al—

koi muuttua rasitukseksi betonin
osoittaessa ennenajkaisia kuivumi-
sen merkkej ä. Betonilattian liippaa—
miseen ei kuulemma ole keksitty
koneellista vaihtoehtoa, joten koko
porukka oli iltaseitsemältä 11 tunti—
sen työpäivän jälkeen kuin selkään—
sä saaneita. Tämän jälkeen seurasi
viikon verran vedenkantoa ja sateen
odottelua — turhaan — betonin hil—

jalleen kuivuessa. Kun sitten muotti
heinäkuun puolivälissä purettiin, to-
dettiin, että ”pitäjän komein autotal-
linpohja Siitä tuli”.

Palapelistä autotalliksi
Pohjan valmistuttua ruvettiin odot-
telemaan puutavaraa. Olin varautu-
nutpitämäänpariviikkoalomaaelo-
kuun alussa rakennustöitä ajatellen,
mutta sitten tuli ensimmäinen ta-
kaisku. Grimstadilla oli pantu teh—
das kiinm heinäkuuksi ja ensimmäi—
nen laivaus Suomeen tulisi elokuun
puolivälissä. Tosiasiassa kuorma tuli
Suomeen vasta runsas viikko myö-
hemmin ja rakennuspaikalle tavara
saatiin lauantaina 29. elokuuta.
Hyvät naapurit oli taas hälytetty

apuun ja elementtien pystytystä alet-
tiin valmistella. Grimstadin paket-
tiin kuuluu n. 20 minuutin videonau-
ha, jossa esitetään kuinka näppärästi
kaksitimpuriatallinpystyttää.Varsi-
naisetrakennuspiirustuksetjakirjal-
liset ohjeet olivat melko ylimalkai-
set. Innolla pystytimme ohjeiden
mukaisesti ensin tallin takaseinän
kaksi elementtiä ja siihen se sitten
olisikin jäänyt ellei olisi ollut tuota
sisua . .. Kuormasta puuttuivat ta—

ka- ja sivuseinät toisiinsa liittämään
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tarkoitetut kulmaelementit! Puute
varmistui katsomalla opetusvideo
uudemmankerran.Aikammekiroil—
tuamme päätimme muuttaa sääntö-
jä: liitimme taka— ja sivuseinät toi—
siinsa soveltaen ja lisäsimme sivusei-
nien etupäiden ja etukulmaelement—
tien (olivat kuormassa) väliin kak—
kosneloset puuttuvan 10 cm pätkän
täyttämiseksi. Limilaudoitukseen
tuli tällä kohtaa vaihevirhe, jota ei
kuitenkaan lopputuloksesta huo-
maa, jollei tarkkaan katso.
Saman Viikonlopun aikana saatiin

pystyyn seinäelementit sekä pääty—
kolmiot ja naulattiin kattotuolit pai-
koilleen. Tämän jälkeen Väliaikai-
seksi katoksi aseteltiin kevytpeittei—
tä, jotka erinomaisesti suojasivat
puolivalmiin rakennuksen syyskuun
alun sateilta. Töitä jatkettiin Viikon-
loppuisin säiden salliessa. Laajan
katon paneloiminen ennen palahuo-
van asentamista osoittautui aikaa-
vieväksi vaiheeksi. Tähän liittyy
myös projektin kolmas takaisku:
paketissa toimitettu kattopaneeli oli
määrämittaista, so. lyhyehköksi pät-
kittyä tavaraa, jonka jouduimme
edelleen pätkimään takakulmapalo-
jen puutteen kattotuoleihin aiheut—
tärnan vaihevirheen takia. N. 30 cm

wwrswwrg
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Talli hahmottuu vaikka sääntäjä välliin muuttaen.

Tallin pohja hahmottuu lapsityövoiman avulla.

mittaista hukkapalaa syntyi runsaas—
ti ja katteesta jäi puuttumaan kolmi—
senkymmentä metriä lautaa. On—
neksi korvaavaa tavaraa löytyi na—
apurin navetanylisiltä asevelihin—
taan, oli jäänyt tähteeksi saunan sisä—
katosta.
Vihreätä palahuopaa kuormassa

oli reilusti: kun katto oli valmis olisi
jäljelläolevalla materiaalilla vielä
kattanut paremmanpuoleisen puu—
ceen. Huovan naulaamisen aikoihin
sattui varsin lämpimiä syyspäiviä,
jolloin totesimme, ettei tästä työvai—
heesta olisi kunnialla selvitty alku—
kesän helteissä; nytkin oli tavara su—
laa käsiin. Katon valmjstuttua huo—
kaisi talkooporukka helpotuksesta
ja totesi, että tulkoot sateet. Niinhän
ne tulivatkin, mutta se ei enää häirin-
nyt kippiovien asentamista, eikä
kattotuolien tukemista sisäpuolisilla
Vinotuilla. Ennen lokakuun puoli—
välin pakkasia talli ehdittiin vielä
käsitellä pariin kertaan värittömällä
lahonsuoja—aineella, menekki oli 20
litraa.

Tilinpäätös
Talli tuli siis vahniiksi yhden kesän
urakkana, ja paperisota mukaan lu—

kien puolen vuoden proj ektina. Hin-

taa tälle ratkaisulle tuli keskinkertai—
sen eurooppalaisen auton verran,
auton hinta autojen säilyttämisestä.
Halvemmallakin olisi varmaan
päässyt: perustus tehtiin viimeisen
päälle, soralattia ja lecaharkkosok—
kelikin olisi riittänyt, mutta nyt tehty
pohja tekee mahdolliseksi vaikka
myöhemmin toteutettavan talviläm-
pimän ratkaisun — seinäelementeis—
sä on nimittäin tuulensuojapahvi
valmiina ja lämpöeristeen jälkiasen—
taminen on mahdollista.
Tulevan kesän töiksi jäi keltaisen

pintavärin vetäminen seiniin ja val-
koisen ikkunanpuitteisiin. Edellä
kuvattujen hankaluuksien korvaa-
misesta käytiin keskusteluja Talo—
ykkösen kanssa rakentavassa hen—
gessä. Norjalaisten taholla suostut—
tiin korvaukseksi toimittamaan tal-
liin vesikourusysteemi puolella hin—
nalla, so. 1300 mkzlla. Tähän päätet-
tiin suostua, mutta syksyltä -92 jäi—
vät rämiit saapumatta — odotellaan
kevättä.

Heikki Brandt
Rover Ystävä n:o 352
Freesenkatu 4 A 7
00100 Helsinki
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Muotti on purettu. Pitäjän komein autotallinpohja on syntynyt.

Rover odottaa suojaan pääsya', Hillman häa'möttää tallin pera'lla'.
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VUODEN1993 RANG__E ROVER
MALLIT OVAT ESITTAYTYNEET
Vaikka ulkokuori on säilynyt enti-
sellään tarjoaa vuoden 1993 Range
Rover lukuisia, teknisesti edistyk—
sellisiä uutuuksia, joita emme ole
tottuneet näkemään edes hienoim—
missa markkinoilla olevissa edus-
tusautoissa. Voidaankin sanoa, että
uusi Vogue LSE on edustusauto
parhaimmillaan. Vähän vaatimatto-
mammat mallit ovat Vogue SE ja
Vogue.

Vogue LSE on täydellinen. Se on
entistä pidempi. Siinä on uusi 4,2 lit—

rainen EFI V8 bensiinimoottori se—

kä elektroninen (EAS) ilmajousitus.
Enemmän tehoa ja pituutta.

Moottorin tilavuutta on kasvatettu
uudella kampiakselilla jossa on is—

kunpituus pidennetty 71,12 mm:stä
77 mmziin. Näin on kuutiotilavuus
kasvanut 3947 cm3zsta 4273 cm3ziin.
Samassa yhteydessä on männät uu—
sittu korkeapuristeisiksi ja nokka-
akseleiden ajoitusta parannettu.
Moottorin teho on näin noussut
aiemmasta 182 hv (134 kW) 4750
kierrosta/minuutissa ollen nyt 202
hv (149 kW) 48 50 kierrosta/minuu—
tissa. Myös maksimi vääntömo-
menttia on nostettu aiemmasta 312
Nm/ 3100 kierrosta/minuutissa ol—

len nyt 340 NM/ 32 50 kierrosta/rni-
nuutissa. Tehdas toimittaa Vogue
LSE -ma11ia vain automaattivaihtei-
sena, jolla sen huippunopeudeksi
ilmoitetaan 180 km/h. Kiihtyvyy—
deksi 0—97 km/h ilmoitetaan 9,9
sekuntia. ECE-normin mukaiset
kulutuslukemat ovat: 90 km/h =
11,7 1, 120 km/h = 15,1 lja kau—

punkiajossa = 21,6 1.

Pituutta on Vogue LSE kasvanut
20 cm. Akselivälin muututtua 254
cmzstä 274,5 cmziin ja kokonaispi-
tuuden 445 cm:stä 465 cmziin. Tästä
lisäpituudesta hyötyvät ensisijaisesti
auton takana matkustavat ja kuljet-

taja, jolla on entistä rauhallisemmin
käyttäytyvä Range Rover ajettava-
naan.
Elektroninen (EAS) ilmajousitus

toimii viidellä eri korkeudella. Tämä
uusi, teknisesti pitkällekehitetty ja
monimutkainen kompressorilla,
tunnistimin, neljällä ilmajousella,
venttiilein ja laskimella varustettu
jousitus suo mahdollisuuden käyt—
tää viittä eri korkeusasentoa ja on ai-
nutlaatuinen vaikuttaen oleellisesti
parantuneeseen ajomukavuuteen.

— Normal (Vakio). Tämä vastaa
vakiojousin varustettua Range Ro-
veria.

— Low Profile (Maantie). Ajet—
taessa pidempään kuin 30 sekuntia
yli 80 km/h nopeudella laskeutuu
auto 20 mmzllä. Ajettaessa taasen
pidempään kuin 30 sekuntia nopeu-
della alle 56 km/h nousee auto va—

kioasentoon.
— High Profile (Maasto). Ajetta—

essa esimerkiksi maastossa tai ylitet—
täessä joki voi kuljettaja nostaa au—

toa 30 mmzllä;
— Acces (Pysäköinti). Käsijarrun

ollessa päällä. tai vajhteenvalitsimen
ollessa asennossa P on auto laskenut
60 mmzllä. Tämä helpottaa tavaran
kuormausta mutta on myös tervetul—
lut uudistus lyhyempijalkaisille, joi-
den on nyt huomattavasti helpom—
paa nousta autoon ja autosta.

— Extra High (Aäritilanne). Au-
ton juuttuessa esimerkiksi maastos—
sa esteeseen on kuljettajan vielä
mahdollista nostaa autoa 30 mmzllä.
Vogue LSEzn vakiovarustus on

runsas sisältäen mm. ABS—jarrut, il—

mastoinnin, keskuslukituksen, säh—

köisesti käytettävän lasisen katto—
luukun, ratin päällys ja istuirnet nah-
kaa, lukuvalolla varustettu himmen-
nettävä taustapeili, sähkömuistilla
säädettävä kuljettajan istuin, lämmi-

tettävät etuistuimet jne. Auton si—

sään kantautuvat äänet ovat entistä
pienemmät. Tehdas ilmoittaa aino—
astaan vetokoukun lisävarusteissa.

Vogue SE on lähinnä meille jo
tutuksi käynyt Range Rover 3,9 lit-
raisella EFI—moottorilla mutta va—

rustelultaan jokseenkin identtinen
pidemmän Vogue LSEzn kanssa.
Vogue onkin sitten jo tavanomai—

nen kierrejousilla ja 3,9 litraisella
EFI-moottorilla varustettu malli.
Vakiovarustuksiin kuuluvat mm.
5-vaihteinen vaihteisto, istuinpäälli-
set kankaasta jne. Lisävarusteina on
saatavissa nahalla päällystetyt istui—

met, automaattivaihteisto, ABS—jar—

rut, lämmitetyt etuistuimet, ilmas-
tointi jne.

Muutoksina vuosimalliin 1992 il—

moitetaan mm. tehokkaampi laturi,
parannetut ajovalot ja käytännölli—
sempi tavaratilan peite. Aivan uutta
kaikissa ABS—jarruin varustetuissa
Range Rover malleissa on uusi elek—

troninen luistonrajoitin ETC (elect—
ronic traction control). Voitaisiin sa-
noa että ETC toimii tavallaan vas-
takkaisessa muodossa ABS—jarruun
nähden. Kaikissa neljässä pyörässä
oleva tunnistin valvoo jatkuvasti
aj on aikana nopeuseroavuuksia. To-
detessaan yhdessä tai kummassakin
takapyörässä ylinopeutta suhteessa
toisiin pyöriin suuntautuu kyseiseen
pyörään automaattisesti jarrutus ta-
sauspyörästön antaessa samanaikai—
sesti tehokkaamman pyörintävoi-
man hitaammalle pyörälle. Varoi-
tusvalo kojelaudassa ilmoittaa kul—

jettaj alle koska ETC on toiminnas—
sa. ETC toimii vain nopeusalueella
alle 50 km/h.

HGK/6 4
(Tietolähteinä mm. Automobil Revue ja tehtaan aineistoa)

RANGE ROVER VOGUE LSE AND RANGE ROVER VOGUE SE



Kaavio osoittaa ilmajousituksen rakenteen.

r----__-----___-__----------------------1: JOULUNPYHIKSI ROVER-LUKEMISTA 'II I| Kuva- ]a historlaklrlat Korlausoppaat/Parts Catalogue Road Test -Book |. CGSZ Land Rover 48-88 Coll. Guide 188.00 H = Haynes, 8 = tehtaan alkuperäinen Kirjoihin on koottu kyseisen merkin koeajoartikkeleitaF721 Land Rover - The Unbeatable 4x4 8488 Land Rover 2A & 28 Instr. Manual 146.00 englanninkiellsistä auto- ja moottorilehdistä. '' Slavin Mackie 328s 242 kuvaa 234.00 H314 Land Rover 8 58-85 15800 8486 Land Rover SI 48-58 120.00 'L1296 Land Rover H529 Land Rover D 58-85 158.00 8472 Land Rover S 2/2A 58-71 114.00' Classics in Colour 965 150 kuvaa 174.00 G380 Land Rover 88, 109, 4- & 6-syl. 228.00 8473 Land Rover s 3 71-85 114_oo '' F681 Land Rover - The Guide to 8475 Land Rover S 1 BID 48-58 25700 8474 Land Rover 90 & 110 83—89 114.00 .Purchase and DIY Restoration 234.00 A895 Land Rover 2-2A—3 B/D 59-83 15800 8681 Range Rover Gold Port 70-92 161 _00' L1167 Land Rover Laughs The Best 8476 Land Rover S 2/2A 1 (moon, + vaiht.) 291 .00 8690 Rover Cars 39-49 Instr. Manual 89.00 '' Kuvitettu virsikiria Land Roverista 51.00 8477 Land Rover S 2/2A 2 (kori ym.) 32500 8691 Rover P4 49-59 114.00 'F534 Range Rover 8478 Land Rover S3 268.00 8692 Rover P4 55-64 114.00. Super Profile 56s 90 kuvaa 99.00 8489 Land Rover 81 48-53 Pans Cat. 268.00 8693 Rover 3 & 3.5-litre 58-73 114.00 'I - painos loppumassa 8479 Land Rover S 1 54-58 Parts Cat. 268.00 8716 Rover 3 & 3.5 Gold Pod 58—73 161 .00CG33 Range Rover Coll. Guide 188.00 8480 Land Rover 2A/2B Forw. Contr. Pans C 25700 8694 Rover 2000 & 2200 63-77 114.00 '' F615 Range Rover Conversions 8481 Land Rover Optional Eq., Parts Cat. 188.00 8695 Rover 3500 68-77 1 14.00 IN Dimbleby 725 116 kuvaa 99.00 8482 Land Rover 2I2A Optional Eq., Parts C 188.00 3696 Rover 3500 & Vitesse 76-86 114.00. — painos loppumassa H606 Range Rover 70-87 158.00 'CG31 Rovers 1934—77 Coll. Guide 188.00 B682 Range Rover 70-85 336.00 '' R175 Rover Story H034 Rover 2000 & 2200 63—77 204.00 owners HandbOOk 'I G Robson 2205 150 kuvaa 14600 H468 Rover 2000 & 2600 SDI 77-87 15800 3483 Land ROW" S 1 120-00 '' F692 Rover va Engine H365 Rover 3500 SDI 76-87 158.00 3484 Land Rover S _3_ 30-00 'Hardcastle 208s 300 kuvaa 245.00 H1380 Rover 820 86-91 15800 54904 Land Rover "'"'WV S 3 146-00' 1.1274 Rover Anthology 50-67 (p4p5) 131.00 H1116 Rover 218 & 216 84-89 158.00 3533 Range ROW" 30-00 'L1144 Rover P4 Mechanics 80.00 8697 Rover P4 3—litre 50-64 ' 302.00 3708 Rove' P4 (80/95/100/110) 50-00' L1273 Rover P4/P5 Post War 8698 Rover 3-Iitre 35900 9710 Rove' 2000 30-00 II J L Taylor 160s 120 kuvaa 17400 8699 Rover 3.5 —litre Supp. saloon/coupe 18800 8711 Rover 2000 (US) 120-00 .L1272 Rover SDI 76-86 Owner's and 5700 Rover 2000/2200 30200 5712 Rovef 2200
,

30-00' Buyer's Guide 161 .00 8701 Rover 3500/35003 34800 3713 Hove' 3500 12090 'I 8703 Rover P4 54-59 Parts Catalogue 291 .00 8714 Rovef 35" 30-00 I' 8704 Rover P4 80/100/Mk, 1/95/110 Parts C 291 .00I Restoration
. 5705 Rover 2000 Parts Catalogue 20600 Myyntiesite 'I 8485 Land Rover, Pract. Classms on 114.00 8706 Rover 3500/35003 Parts Catalogue 29100 5715 Rover SDI 35.00 II 8707 Rover SDI Parts Catalogue 291 .00 '. Kirjat ehdit vielä noutaa tai tilata jouluksi Alfameriltä, Hämeentie 70, 00550 Helsinki, puh. '90-701 8766. Postiennakkolähetykset ehtivät perille kolmessa päivässä. Rover-Ystävät. saavat ohjehinnoista 10 %:n alennuksen. 'III-___-III-_.-___-II-___-I-I-II-I-I-I-J
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HARRASTUKSEN KÄÄNTÖPUOLI
Olemme kaikki lukeneet tästäkin
kerholehdestämme juttuja mm.
maastoajotapahtumista tyyliin ”Oli
kaunis kesäinen aamu, kun suunta—
Simme Rangen keulan kohti . . .”

Tämä ei ole sellainen juttu. Sen si-
jaan kerron Teille, minkälaista on
safarin järjestäminen ja kuinka uu-
rastus palkitaan ja siitäkin, kuinka
järjestävän kerhon talous saadaan
tällaisilla tapahtumilla (tai niistä
huolimatta) kuntoon. ,

Safarin järjestämiseen tarvitaan
kymmenkunta innostunutta ihmis-
tä, muutama kymmenen hehtaaria
maata, ilmoitus AKKzlle ja ympäris-
tölautakunnan lupa. Helppo juttu,
meillähän oli kaikki valmiina ja pa-
rin vuoden hyvät kokemukset reitis—
tä. Kun kaikki on vanhan kertausta
riittää puolitoista kuukautta hom-
man läpiviemiseen erinomaisesti.
Ihan piruuttamme ja saadaksemme
itsekin radanteon vaijolla nauttia
maastoajosta, päätimme ajattaa rei—

tin ensin ”väärinpäin” yösafarina ja
sitten päivävalossa oikeinpäin. Ettei
olisi liian helppoa, tiedättehän.
Enemmän tekemisen riemusta

kuin työn vaativuudesta johtuen vie-
timme vaihtelevilla kokoonpanoilla
kolme ajoa edeltänyttä Viikonlop-
pua reitinteossa 2—4 autolla. Kun
ensikertalainenkin Toyota BJ :llä sel-
vitti yli puolet reitistä neljässä tun—

nissa; pelkäsimme hieman, että
hommasta tulee läpiajojuttu. Vielä
viikkoa ennen ajopäivää kaikki oli
kunnossa ja olimme jäijestäjinä var-
moja Siitä, että homma onnistuu ku-
ten ennenkin. Laskeskelimme in-
noissamme, että kun safarille kui—

tenkin tulee noin Viisikymmentä au—

toakuten ennenkin, ja kun osuutem—
me 120 markan ajomaksusta oli pe-
räti 20 markkaa, hankimme kuu-
kauden työllä kerhollemme muh—

_

keat tuhannen markkaa. Näinhän
pitää ollakin, silla juuri erilaisia ta-
pahtumia jäljestämällä yhdistykset
rahoittavat toimintaansa. Kun joku
kuitenkin kysyy, mihin se satanen
sitten meni, kerron, että reitinvuok—
ra oli 50 mk/ auto ja ruokailu 50 mk
/2 hengen autokunta.
Kun olimme ennenkin järjestä-

neet ajoja samassa paikassa, kuitat-
tiin monet yksityiskohdat maan-
omistajan kanssa toteamalla, että
”tehdään niin kuin ennenkin”. Sehän
sopi meille, ja kun ei suutarin lapsil-
lakaan tarinan mukaan ollut kenkiä,

*

ei juristijohtoinen seurakaan tarvin-
nut kirj allisia sopimuksia. Tähän asti
kaikki hyvin.

Kun ajoja edeltävällä viikolla sit-
ten tuli vettä joka päivä ja parhaim-
millaan kai vuorokaudet ympäri,
olimme machomaisesti mieh'ssäm-
me; saadaan kovat ajot. Kun pidim—
me itseämme kokeneina, ilmoitim-
me jo kutsussa, että vakioautoilla ei
ole reitille asiaa ja lupasimme kont—
rolloida erityisesti osanottajien ren-
gastuksen. Samoin päätimme, että
tällä kerralla (vihdoin) toteutuu
myös porrastettu lähtö, eikä koko
ryhmä ole sumpussa ensimmäisessä
hankalassa paikassa. Hah hah. Rei-
tille toki päästiin aikataulussa eli
noin klo 18 mennessä melkein kaik-
ki olivat ]iikkuneet ainakin yhden
autonmitan verran. Puolen yön ai-
kaan saatoin todeta, että jonossa ta—

kanani olleet Volvot olivat edenneet
noin sata metriä kuluneiden kuuden
tunnin aikana, ja olen melko varma
Siitä, että kaikki eivät milloinkaan
selvittäneet ensimmäistä kivikkoista
nousua noin kahdensadan metrin
päässä lähtöalueelta, vaikka noin
5 —10 metriä leveäksi nauhoitta-
mamme ajoura oli laajentunut aina—

kin 20 metriseksi ja autoja oli rin—

teessä mitä esteettisimmissä asen—
noissa. Ingmanin Danne Sipoon rau—

takaupasta hankittuine Volvoineen
kuului harvoihin nousun puhtaasti
selvittäneisiin, mutta näkijät kertoi—
vat Dannen käyttäneen jonkinlaista
hovercraft-menetelmää, jossa maa-
kosketuksia tuli vain harvoin.
Lopetin oman safarini 50 metrin

ajon jälkeen ja siirryin vinssaus- ja
tarkkailupuolelle. Vinssauksen hel-
mi oli sähköttöman Rangen vinssaa—
minen pois savipellon rinteestä sa-
masta paikasta, jonka UAZ ja Suzu-
ki selvittivät omatoimisesti vaikeuk—
sitta. Tarkkailupuolella jäi erityisesti
mieleen jonkun safarin hengen hie—

man mielestäni erikoisesti sisäistä—

neen autokunnan suuiiääninen ih—

mettely ”järjestäjien vinssiautojen
puuttumisesta”. Että sen verran sur-
vival-meiningistä. Kiitettävää sitä
vastoin oli ripeydessään se omatoi-
misuus, jolla monet autokunnat jät-
tivät merkityn reitin ja alkoivat (il-
meisesti kenkävalintansa seurauk-
sena) kulkea omia polkujaan. Moi—
tittavaa menettelyssä oli tietysti se,
että maanomistajan kanssa oli sovit-
tu tarkoin ajoura, ja ympäristölauta-
kunnan lupaehdoissa todettiin ”ettei
_ajouralta poiketa” ja että ”radalla
suoritetaan (ympäristölautakurman)
jälkitarkastus. Kun maanomistaja
epäonnekseen sattui todistamaan
tällaisia uusia uria aukovaa autoilua

ja oli jopa kyllin tyhmä kysyäkseen
touhun luvaljisuuden perään saaden
ilmeisesti ns. tyhjentävän vastauk-
sen, oli selvää, että tapahtuma oli
siirtynytvahvastiperformance-puo-
lelle.

Kun ainakin enimmät autot oli
maanantaihin mennessä saatu met-
sästä pois ja osanottajat saattoivat
kertoa toisilleen sikahyvästä etene—
misestään, saivat järjestäjät sen mitä
ansaitsivat; taistelutantereen tarkas—
tuksessa yhdessä maanomistajan
kanssa laskettiin 76 vaurioitunutta
puuta ja 4 tuhoutunutta tainta, joista
pienen tinkimisen jälkeen selvittiin
3.200 markalla. Niille, joiden mie—

lestä se oli paljon maksettu, voidaan
kertoa, että lähtöhinta oli 8.000 mk.
Kun sorakin on halpaa Keski—Uu—
dellamaalla, ja kun alueen sisäisten
teiden kunnostamiseen ei mennyt
kuin 4 kuormaa soraa, selvittiin sii-
täkin 2.500 markan säikähdyksellä
ja koko 800 markan tulot poikinees-
ta proj ektista 5.700 markan kuluilla.
Tämä yhdessä metsässä pimeyden
suojassa tuntemattomana saadun
vilpittömän palautteen kanssa aut—

taakin taas jaksamaan talven yli seu-
raavaan ajokauteen järjestämään
uusia varainhankintasafareja. Suo—

sittelen lämpimästi.
Jos ei järjestäminenkään aina ole

herkkua, ei osanottajiakaan enää ny—

kyään aina käy kateeksi; hommaan
on tullut näyttämisen halu ja kilpailu
mukaan tavalla, jota ainakin minä
vierastan ja jota vielä edellisvuonna
ei ollut. Ennen suurin osa noudatti
”kaveria ei jätetä” -periaatetta, jossa
ilmeni ulkopuolistenkin havaitsema
ja ihaillen ihmettelemä offroadjen-
gin henki. Nyt kaveri jätettiin ensim-
mäisen tilaisuuden tullen, apua ei
annettu, ja moitittiin järjestäjiä, jos
sitä ei myöskään saatu. Toisin oli en-
nen, kun 7.50X 16 oli ”sikarengas”.
Safarin ja trialin välinen pieni, mut—

ta ah niin ihana ero tulisi palauttaa
takaisin.
Joku on varmasti pannut merkil—

le, ettäjutussa ei mainita tapahtuma-
paikkaa. Tekijän perusteella voisi
kuvitella, että kyseessä olisi Muta—

kuonojen safari Savijärvellä loka-
kuussa 1992, mutta sehän ei voi pi-
tää paikkaansa; siellähän kaikki su-
jui mainiosti ja meillä kaikilla oli niin
mukavaa. Vai oliko?

Pekka Husgafvel
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ROMULUS
MIETELAUSEITA
Ennen maailmassa oli tavallista, että
autojen takaikkunoissa oli erilaisia
mietelauseita. Nykyisen Liikenne—
turvan edeltäjä Talja loi puskuri— ja
ikkunatarroja joista jotkut ovat säi—

lyneet jopa tähän päivään asti. ”Yh—

teispelilla se sujuu”, oli yksi niistä.
Irvileuat muuttivat tietysti senxheti
muotoon ”Yhteispetillä se sujuu”.
Shellillä oli ennen nykyistä ympäris—
töystävällistä kautta jo myös oma
sellainen kausi iskulauseineen ”Puh-
taampia pakokaasuja”. Meikäläisen
pöntönkannessa sellainen säilyi to-
della kauan. Sitä sopi miettiä joka
ruisleivällä terästetyn hernekeiton
jälkeen.
Näitä iskulauseita oli tietysti au—

toissa, ja irvileuat tekivät heti teh—

tävänsä ja muuttivat ne. ”Volga vie
perille” sai tietysti välittömästi lisä-
lauseen ”mutta kuka tuo takaisin”.
Itse olen nähnyt erään tunnetun Vol—

gogradissa valmistetun auton taka—

ikkunassa itse tehdyn iskulauseen
”xxx vuoden auto, joskus jopa kah—

den”. Puhumattakaan nyt Siitä, että
sanonta ”Petojen sukua” heti muu—
tettiin supisuomalaiseen ”Susi jo
syntyessään!”
Pääkaupunkiseudulla liikkuu bus-

seja joissa lukee ”ole uskoton autol—
lesi”. Typerää! Tietysti jokainen
kunnollinen roveristi on uskollinen
autolleen. Nyt jos koskaan on aihetta
pitää huolta omasta kullasta ja kat—

soa, että se tulee todella hyvään kun—

toon. Jos uskottomuudella tarkoite—
taan, että pitäisi enemmän matkus-
taa busseilla, niin miksi ei voi sanoa

niin. On varmasti moni muu kuin
Romulus joka on yhtä tyhmä eikä
ymmärrä moista iskulausetta.
Nykyisenä ankeana aikana voisi

tietysti yrittää luoda uusia ehkä
vähän visuaalisempia iskulauseita,
tässä pari esimerkkiä:
”Minulla on Viisi ystävää, joista

verottaja on yksi” — kuvituksena
käsi jossa yksi sormi osoittaa kan-
sainväliseen suuntaan.
”Viimeinen bussi meni jol”, nau-

ravanaama kuvituksena.
”Alä käy Vieraissa!”, alkuperäis—

varaosapakkaus kuvituksena.
Jos mieli vaan on tarpeeksi virkeä,

niin ilkeä suomalainen mielikuvitus
keksii tietysti aivan ihania sanon—
toja.
Muuten olen sitä mieltä, että suo—

malaiset eivät vieläkään ole oppi-
neet ajamaan jonossa. Liian lähellä,
hurjia ohituksia ja yleistä maltta—
mattomuutta. Yhteispelillä se sujuu
paremmin. Minusta poliisit voisivat
hieman enemmän tarkkailla ajota-
poja, eikä pelkästään kytätä ylino—
peuksia. ROMULUS

- MARKKINAT
MYYDÄÄN

LAND ROVER 110 PICK UPHIGH
CAPASITY -84. Kuva Rover Ystävät
lehden nro 38 kannessa, avoauto
RT-63, on tietenkin kattokin. V8—

moottori, 4—kurkkuinen Holley, Of-
fenhauser-imusarja, peltipakosar—
jat, kireempi nokka—akseli, tehosti-
met, nahkapenkit, kahdet renkaat,
joista toiset al-vanteilla, punainen,
hieno, tehokas ja siisti. Hinta 46 tmk.
Myös vaihto. Soita ilt. 90—523 060,
Vesa Malkki.

RANGE-ROVER vm -89 3,5. Hyvin
varusteltu, aj. 90.000 km, vihreä.
Puh. 918—580 018 Ari Siltanen.

0 S T E T A A N

SDI 2,6 tai 2,0 ltr kone, kunnostus—
kelpoinen tai varaosakone. Puhe-
lin 921—783 309 Raisio.

AUTOJA

WE,nnuunus

ROVER-KIRJOJA 0

Varastossamme on kym-
meniä Rover-kirjoja.
Rover-Ystäville annamme
alennusta 10 % ohjehin-
noista.
Rover-kirjojen lisäksi
noin 2900 autokirjaa.

»

Soita ja
kysy!

VARAOSIA JA VARUSTEITA
KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA
RUOSTESUOJAUKSET

ROV ER

RANGE naven UNlPART
—————————--——--

TARJOUKSIA mm.
Vesipumppu P6 2000—2200 . .. 500,00
Vesipumppu 2600 ........... 200,00
Vesipumppu V8 alkaen 550,00
Unipart iskarit Rangeen . 330,00
Unipart raidetangonpäät Rang 1 50,00
Lokasuojat P6 ...................... 1 200,00
Lokasuojat SD ........................................................ 950,00
Helmat P6 - SD ....................................................... 350,00
Ohjaustehostimen -b pumppuja ................................. 500,00
Ensiapulaukku siviiliautoon ...................................... 200,00
Ensiapulaukku kilpa-autoon ..................................... 380,00Alfamer Oy

Hämeentie 70, 00550 Helsinki
Puh. 90-701 8766
Avoinna ma-pe 9-17, la10-14

Karaasi
Puh. 90-845 617 Fax 90-8531331

Å Juvan teollisuuskatu 10, 02920 ESPOO. Ark. klo 9—17



NYT SAAT ROVER 820:N
TODELLA EDULLISESTI.

SOITA JA KYSY!

Myymme varastossamme olevat uudet Rover 820 -ma]]it nyt todella

edullisesti. Uusien autoj en lisäksi löytyy muutamia käytettyjä Rovereita.

Myös niiden hinnat ovat eurotasolla. Soita ja kysy!

ROVER 800 SERIES
Maahantuoja: & HELKAMA-AUTD ov puh. 90-85 981 ROVER-piirimym'ät


