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PL 32, 00421 Helsinki

ROVER YSTÄVÄT N:o 1/1993 Julkaisija: ROVER YSTÄVÄT RY

Toimituskunta: S. Kraatz.
Tämän lehden sisältöön on lisäksi vaikuttanut joukko Rover Ystäviä.

Sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tekevät aina parhaansa, mutta sokerina pohj alla on jäsen-
ten 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: Tähti—Offset Ky

N:o 40 1/1993
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1 0—1 1 Rover, vaikka se ei ole Rover
1 2— 1 3 Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta
14 Moottorin pärinää (Elannon jäsenlehti V. 1 96 5)
15 Romulus /Markkinat

Kansikuva: Discovery (Kuva: s. Kirvesmies)

ROVER YSTÄVÄT ry ROVER FRIENDS FINLAND
HALLITUS

Puh. koti Puh. työ
Puheenjohtaja Stefan Kraatz Humisevanportti 4 C 02710 Espoo (90) 599 104
Varapuheenjohtaja Raimo Kinnaslampi Palopolku 2 02880 Veikkola (90) 268 487 (90) 459 4279
Sihteeri Tero Uosukainen Forsellesintie 1—3 B 22 02700 Kauniainen (90) 505 4929 949-702 526
Rahastonhoitaja Mikko Heikkinen Koulutie 43 B 01260 Vantaa (90) 876 7324 (90) 87 6 5011
Jäsen Ilari Vilen Riistatie 3 N 02940 Espoo (90) 730 337
Varajäsen Peter Knoblock Leppälinnunr. 5 B 11 02620 Espoo (90) 593 155 (90) 805 1808

YHDYSHENKILÖT

Materiaalisihteeri Manjit Singh Mehiläisentie 16 D 45 00750 Helsinki (90) 386 269 (90) 345 3824
Museoajoneuvot Pekka Kastemaa Ruutisarvi 8 02680 Espoo (90) 546 418
Maastoajot Jaakko Putkonen Kujanen 4 B 24 00700 Helsinki (90) 345 2081 (90) 772 7472

Jari Keinänen Maapallonkatu 2 C 45 02210 Espoo (90) 803 8171 (90) 859 3233



Kohta alkaa uusi aj okausi niille monille Rovereille jotka ovat olleet talvi-
unilla lunta, jäätä ja suolaa piilossa. Vaikka etelän keväiset säät ovat
varmasti jo houkutelleet monia tuomaan kultansa (Roverin) päivän—
valoon. Onhan myös positiivisen paljon Rovereita näkynyt talviliiken—

teessä ja kyllä ne siellä omaksi edukseen eroavat.
Hyviä uutisia kuuluu maailmalta. Rover on vuonna 1993 lisännyt

Cowleyn tehtailla tuotantoaan kasvaneen kysynnän vuoksi 50 %:lla
75.000 autoon.

Monet pitävät Rovereita ”vanhan papan” autoina, mutta 2-litraisen
24 tunnin vauhtiennätys uudelle coupella näyttää että kyllä puhtia on.

_

Yhdysvaltain armeija on tilannut 48 erikoisvalmisteista Land Rove—

ria (Special Operations Vehicle). Nämä autot on rakennettu Referender
110 alustalle.

P.S. *Nyt on aika laittaa kultakimpaleet kesäksi ajokuntoon jotta
päästään ajoissa ajoihin!

Stefan Kraatz
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KERHOSOPPI
LEHDET
1. 1/81
2. 2/81
3. 1/8210ppuunnqöny
4. 2/82
5. 3/82 loppuunmyyty
6. 4/82 4 kpl
7. 1/83loppuunnqöny
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
2 1. 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
39. 3/92
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.

KAN GASMERKIT
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.

HUOM!
Nyt kaikki kirjoittamaan seuraavan

lehde materiaalia.

JÄSENASIAA
Liittyminen tapahtuu parhajten maksamalla
jäsenmaksu liittymjsmaksuineen yhdistyksen
tilille KOP-Espoo—Juvanmalmi 143040—3061.
Vuonna 1993 maksaa uusi jäsen mk 150,—
tai vajhtoehtoisesti ainaisjäsenmaksun mk
1000,-. Muista tekstata nimesi ja osoitteesi,
ettet jää tulkintavaikeuksien johdosta pois
postituslistaltamme! Saat myöhemmin jäsen-
lomakkeen täytettäväksesi. Nopeimmin pää—
set postituslistajlemme lähettämällä kopion
pankkisiirtolomakkeesta suoraan varapu—
heenjohtaja Raimo Kinnaslammelle.

Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tietosi
ovat ajantasalla. Kätevimmin ilmoitat muu-
toksista postista ilmaiseksi saatavilla korteilla.

Mikäli haluat liittyä Suomen Offroad liit-
toon pyydä maksulomake. Ennen vuotta
1993 maksaneiden ei tarvitse maksaa SORL
jäsenmaksua vuonna 1993.

Helsinki Hurinat
8.5.1993 klo 10.00
Lähtö Kalastajatorpalta

Safarimaksu: 100,-/ auto.

Pyhtaan
Ajat: 20.3.1993 ja 24.4.1993.

Paikka: Pyhtää (Loviisan ja Kotkan puolessa välissä).
Asiasta enemmän tietää: Olli Laakso puh. (952) 33 792 (ilt.)

Safarimaksu: 50,-/ auto.
*

Reitti: Löytyy 2-ryhmän ja vakioautojen reitit.
Ennakkoilmoittautuminen suositeltavaa.

Kuopion X—safari
Aika: 13—14.3. 1 993 Paikka: Kuopio, Korvaharju.

Asiasta enemmän tietää:
Sari Hyvärinen puh. (971) 26 1 3309 (päivisin)

Reitti: 2—ryhmän ja vakioluokan.
Yöpyminen metsässä ja osanotto rajattu 40 autoon.
Ilmoittautumiset: 5. 3. 1993 mennessä Sari Hyvärinen.

Autojen varustukset niinkuin AKKm sääntökirja 1993 määrää safarille.

Safarit

O "—Road Cup
15.5. Mutakuonot
3. 7. Noormarkun ORT

21.—22. 8. Helsingin UA
1 0. 1 0. Tampereen UA
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Rover Ystävät r.y. vuosikokous
Aika: 31.1.1993 klo 1100—1330 6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvis—
Paikka: Kortestien kerhotila tamisesta j? myönnettiin vastuu-

.. .. .. vapaus halhtukselle.Lasna: 14 Jasenta
7. Käsiteltiin toimintasuunnitelmaAsia: Sään-tlignlräärämen vuodelle 1993VUOSI O ous — Jäsenlehteä julkaistaan kolme

numeroa.
1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ste- — Julkaistaan vuoden —93 jäsen—fan Kraatz avasi kokouksen. luettelo.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi va— _ Jasenmaksut pysyvat samoma:
littiin Stefan Kraatz, sihteeriksi Vilosirnaksu 100,—
Tero Uosukainen, pöytäkirjan aina1s1asen 1000,"
tarkastajiksi Peter Knoblock ja liittymismaksu_

.
503—

Didier Reze, jotka toimivat myös _ HCISngln Hurinat _Ja _Blrlttl-
ääntenlaskijoina_ autotapahtuman jarjestaa Ja—

3. Kokous todettiin laillisesti ko— guar kerho.
— Kevätajot on suunnitteilla Ver-koonkutsutuksr Ja paatosvaltai- lan paperiteollisuusmuseoon.seksi.

. . . . ..
._ __

— SnyEIJOJGIl paikka on Viela4. Hyvaksyttnn kokoukselle tyOJar— avoin.
jestys vuosikokouskutsun mukai- _ Maastoajoja kolme kertaa,SGSU-

yksi ehkä Mikkelin seudulle.
5. Stefan Kraatz esitteli vuosiker— — Luodaan uusia suhteita koti—

tomuksen sekä tilinpäätöksen. ja ulkomaisiin kerhoihin.
Lisäksi Harald Kraatz luki tilin— — Kerhotilan käyttöä lisätään
tarkastajien lausunnon. järjestämällä kerhoiltoja.

8. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Stefan Kraatz, jäseniksi
Raimo Kinnaslampi, Tero Uosu—
kainen, Mikko Heikkinen, Peter
Knoblock sekä varajäseneksi
Ilari Vilen.

9. Tilintarkastajiksi valittiin Matti
Salmo ja Harald Kraatz sekä va—

ralle Ari Myllylä ja Kari Tossa-
vainen.

10. Käytiin läpi off-road asioita ja
todettiin että vielä on monia avoi—
mia kysymyksiä esim. sääntöjen
osalta. Lisäksi muutamat jäsenet
selvittivät omia kannanottojansa
off—road asioista.
Tarkastettu 10.2.1993

Stefan Kraatz

Peter Knoblock

Didier Reze

Toimintasuunnitelma vuodelle 1993
J äsenistö: Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Tarkoituk-

sena on saada yhdistyksen toiminta sellaiseksi, että se tar—
joaa aktiivista toimintaa mahdollisimman usealle j äse—
nelle.

Jäsenlehti: Toimintavuonna julkaistaan kolme numeroa.
Jäsenluettelo: Toimintavuonna julkaistaan jäsenluettelo.
Toiminta: Helsingin Hurinat, 8.5. Helsinki, järj. Jaguar kerho.

Kevätajot, Verlan paperiteollisuusmuseo.
Syysajot
Brittiautotapahtuma, järj. Jaguar kerho.
Pikkujoulut
Maastoajoja järjestetään kohne kertaa, ajankohdat ja
paikat ilmoitetaan erikseen.
Jokaiselle kerhotapahtumalle nimetään toimikunta, jokahallituksen johdolla vastaa ao. tapahtumasta.

Suhdetoiminta: Pyritään ylläpitämään ja luomaan uusia suhteita koti— jaulkomaisiin kerhoihin. Osallistumme aktiivisesti Suomen
harrasteautoilun ja Off Road harrastuksen kehittämiseen.

Kerhotila: Kerhotilan toimivuutta parannetaan ja käyttöä lisätään
sekä järjestetään kerhoiltoja.

Kerhosälä: Kerhon hallituksen johdolla kehitämme kerhomateriaali-
valikoimaa. Vaunumerkkejä hankitaan lisää.

J äsenmaksu: J äsenmaksu on tulevalla kaudella 100 markkaa. Ainais-
jäsenmaksu on 1000 mk. Liittymismaksu 50 markkaa.

Espoossa 31.1.1993 Rover Ystävät r.y.

Taloussuunnitelma
1993

Tuotot
ilmoitustulot 20.000,—
jäsenmaksut 40.000,-
liittymismaksut 2.500,—
kerhosälää 2.000,-
sekalaiset 2.500,-

67.000,—

Kulut
jäsenlehti 40.000,—
jäsenluettelo 5.000,—

postitusta 11.000,-
kerhosälää 2.000,-
tapahtumat, sekal. 2.000,—
mom'stus 1.000,—
vuokra 6.000,—

67.000,—

Hallitus
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ROVER, VAIKKA SE EI OLE ROVER '

Vuosien kuluessa on lehdessämme
ollut artikkeleita ja kuvia erikoisista
ja harvinaisista Rovereista, esimer—
kiksi avomalleista, joita on valmis—

tettu vain muutama kappale. Rover
on kuitenkin tuottanut kuusikym—
menluvun puolivälin jälkeen kym—

meniä avoautoja ja kalken lisäksi
kaksiovisella korilla. Asiaan ei liity
mitään kompaa, kyse on todella oi—

keasta henkilöautosta, eikä mistään
88” Land Roverista. Valtaosa näistä
Suomessa tuiki harvinaisista autois-
ta oli 2—ovisia umpimalleja ja niitä
Rover ehti tuottaa satoja.Auto poik—
kesi mitoiltaan 3 ltr (PS) Roverista
ollen noin kymmenen senttiä pitem—
pi, kapeampi ja noin sata kiloa ke—

vyempi. Moottori oli 3—1itrainen

suora kuutonen, mutta lyhytiskui-
sempi kuin P5 :nmoottori ja siinä oli
imu— ja pakoventtiilit molemmat
kannessa, jossa suhteessa se myös
poikkesi perinteisestä Roverin
moottorista. Tehoa ja suorituskykyä
oli autossa enemmän kuin missään
1965 Roverissa.
Auton nokalla ei edes näkynyt

tuttua Roverin viikinkilaivaa, sillä
punaisen kolmion sisällä luki Alvis.
Alvis oli kuitenkin Roverin tuote,
sillä Rover omisti vuodesta 1965
koko Alviksen osakekannan. Alvis
aloitti autojen valmistuksen 1919 ja
se oli 20- ja 30-luvulla nimekäs ja
menestyksekäs merkki, joka oli ak—

tiivisesti mukana autourheilussa.
Tehtaan maine perustui myös sen
valmistamiin erinomaisiin lentoko—
nemoottoreihin, j oiden valmistus oli
merkittävä osa Alviksen liiketoi—
mintaa.
Roverin ja Alviksen yhteistyö oli

alkaa jo 1940-luvun lopulla, kun
Rover päätti luopua 10-mallinsa val—

mistuksesta ja tarjosi sen alustaa ja
koria Alvikselle. Alvis tyytyi tuol—

loin jatkamaan ennen sotaa periyty-
vällä mallillaan ja sillä tuolloin o'li
alkamassa projekti, jossa alustoja
vietiin Englannista Sveitsiin Grabe-
rin koritehtaalle. Tuloksena oli kau-
nis Alvis Graber, kaksiovinen käsi—

työnä valmistettu luksusauto. Sitä
valmistettiin sekä umpinaisena että
avonaisena. Jälkimmäisen kuomu
oli kolmikerroksinen, nahkaa ja kan—

gästa ja niin tiivis, että suljettuna
auto vastasi umpiautoa. Graber
tuotti Alviksen alustalle myös urhei-
lullisia, päätyyppiä selvästi mata-
lampia ja virtaviivaisempia koreja.
Sveitsiläinen tuote oli niin oivalli-
nen, että Alvis osti oikeude Grabe—
rin koriin ja aloitti todellisen sarja—
tuotannon Englannissa. Korit tee-

tettiin Park Ward7illa, jossa valmis—
tettiin Rolls Roycen ja Bentleyn ko—

reja. Tämä ei ollut mikään outo asia,
sillä Rolls omisti tämän koritehtaan.
Alviksella oli 1965 tällainen auto

sarjatuotannossa ja sen lisäksi se val-
misti panssariautoja, mm. nimekästä
Salamander-tyyppiä ja tietysti lento—
konemoottoreita. Viimemainitun
kysyntä alkoi yllättäen romahtaa ja
kun varoja ei ollut jo kymmen vuotta
markkinoilla olleen Graber—tyypin
seuraajan suunnitteluun, Alvis eh-
dotti yhteistyötä Roverin kanssa.
Neuvottelut kääntyivät pian ratkai-
suun, jossa Rover tarjoutui vaihta-
maan Alviksen osakkeet omiinsa ja
kun näin tapahtui, Rover omistikin
koko yrityksen. Alviksen tarjous oli
tullut juuri oikeaan aikaan. Rover
valmistautui mm. VS-moottorien
hankintaan ja sen suunnitteluosasto
ja prototyyppien sekä erikoisosien
valmistuskapasiteetti oli ylikuormi-
tettu. Alviksella taasen oli rerursseja
vapaana ja tunnetusti taitoa tällä
alalla.
Alvis ei ollut mikään huonosti

kannattava yritys, sen auton valmis—
tus ja sotilasajoneuvot toivat yhtiölle
hyvät tulot, mutta tulevaisuuden kil-
pailutilanteeseen varautuminen oli—

si vaatinut varoja, joita sillä ei ollut.
Siksi se etsi yhteistyötä, joka kuiten—
kin kääntyi koko yhtiön myynniksi.
Kauppa syntyy helposti kunhinta on
sopiva. Roverille tämä uusi yhtiö oli
käyttökelpoinen ja tarpeen. Alvis oli
tuota pikaa työllistetty Roverin pro—

totyyppien kanssa. Alviksella raken—
nettiin mm. aikanaan todella suurta
menestystä lupaillut P6 RS urheilu-
auto (se, jonka Jaguar esti tulemasta
markkinoille, koska sen uskottiin
varastavan J aguarin urheiluautoilta
asiakkaat). Alviksella valmistui
myös P6 (2000 alusta) auton urhei-
lullinen versio, luiskaperäinen ”Fast
Back”, jossa myös keula poikkesi
Roverista. Tämä hieman Plymouth
Barracudaa muistuttava auto piti
tulla myyntiin Alvis GTS nimellä.
Kaikki haaveet uusista Alviksista

kaatuivat kuitenkin parissa vuodes-

sa. Englannissa autoteollisuuden
fuusiot etenivät kiihkeällä vauhdilla
ja kun Roverille korin peltiosia toi—

mittava Pressed Steel joutui BMCzn
käsiin, uhkasi Roverilta loppua
mahdollisuudet saada auton valmis—
tamiseen olennaisen tärkeät korin
pellit. Vaikka teoriassa hankinnat
olisivat voineet jatkua kuten ennen—
kin, tulevien mallien osien suunnit—
telu ja koetoiminta ja prässit olisivat
heti olleet BMC:n eli kilpailijan tie-
dossa. Ketjuuntumiset etenivät no—

peasti ja 1967 Roverin oli mukau—
duttava ja Leyland Motors otti val—

lan. Nyt saman johdon käsissä oli
Fordia ja GM:a lukuunottamatta
kaikki merkittävät englantilaiset
automerkit. Tästä tuloksena oli tie-
tysti kielto välttää ”turhaa” kilpailua
yhtymän sisällä ja juuri Rover joutui
luopumaan monesta hyvästä tule—

vaisuuden mallistaan. Alviksen nimi
katosi autonvalmistajien listalta,
kun viimeinen Alvis TF2 1 valmistui
20 elokuuta 1967 sarjanumerolla
20472. Sääli Alvista ja Sääli Roveria,
sillä ilman yhä edelleen kirosanaksi
kelpaavia ulkoisia markkinavoimia
ilonamme olisi vuo sien varrella ollut
monta mukavaa ja tavoiteltavaa uut—

ta Rover ja Alvis mallia.
Alviksia on toki kaupan edelleen,

hinnat näille jo ikääntyville autoille
ovat vain huomattavan korkeita.
Hintoja nostaa osaltaan se, että au-
tojen varaosatilanne ja huolto on
järjestyksessä: joukko entisiä työn—
tekijöitä osti koko tehtaan varaston
ja laitteet ja jatkaa tehtaan työtä ni-
mellä Red Triangel. Yritys on korja—
usten ja huoltojen ohella myös entis—
tänyt autoja ja sellaiseen loistoon,
että tuskin uutenakaan ne olivat pa—
rempia. Luonnollisesti, kun puhu—
taan Rolls Roycen tasoisesta käsi-
työstä, asiakkaan on oltava maksu-
kykyinen. Veikkaan, että Alvis ei
tulevaisuudessakaan ole kovin ylei—

nen Rover Ystävien kokoontumis-
ajoissa, niin paljon ei Suomen talou—
dellinen lama voi kääntyä nousu—
kaudeksi!

Kari T T

Sveitsissä valmistettu Alvis Greabr'Super 1964.
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Moottorissa oli tavallisesti 2 SU kaasutinta ja tehoa
versiosta riippuen 108—136 hv (DIN). Viimeisessä
TF 21:ssä oli peräti 3 kaasutinta ja 150 hv, jolla
raskas auto kiihtyi runsaassa 10 sekunnissa sataan
ja huippunopeuskin oli noin 190 km/h.
Vaihteitakin olijo 5 ja vaihteisto oli ZF:n tuote.

.a; & .

Suuret mittarit on upotettu pähkinäpuuhun. Vumeisi ssd malleissa
mittarit sijaitsivat suuressa soikeassa konsolissa kuljettajan
edessä, samaan tyyliin kuin Roverin 3 ltr mallissa.

&; ; . . '.
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Alvis TD21, Park Wardzlla valmistettu
jotka ovat samoja kuin Rover P4:ssä!

&
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kon" vuodelta 1959. TässäEnglannin mallissa on takana rinnakkain kaksi rekisterivaloa,
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KOSKA BENSA MAKSAA ! ! !

Niin koska myös bensa on kalliiksi
käynyt päätin luontoa ja kassaa
säästäen säädättää, syyskuussa
1992, Range Rover EFI 3,5 kulke—
maan E 95:ttä käyttäen. Ja kauniis—
tihan se kulkee, jopa kiihtyy, enkä
oireita ole huomannut, mutta missä
on se halpä bensa.
Lähtiessäni perjantaina 12. 2.1993
työmatkalle Tampereelle kävi ilmi
että olisi viisainta tankata ennen
Hämeenlinnan moottoritietä jotta
ajo jäisi huolettomaksi. Ensimmäi—
sellähuoltoasemallaViherlaaksossa

osoitti Nesteen mainospylväs itään

4,82 ja länteen 4,92 mikä ei luotta—
mustani saanut. Tankkasin sitten
Espoon Vanhakartanossa oheisen
kuitin mukaisesti 59,50 litraa sillä
osoittihan Shell huoltoaseman mai—

nospylväs hinnaksi vain 4,80. Siis
huomattava säästö. 'Matka kohti
Tamperetta jatkui nyt täydellä tan-
killa, mutta mieliala mureni sillä
moottoritiellä sijaitseva Nesteen
huoltoasema taijosi niinkin edulli-
sesti kuin 4,72. Hämeenlinnaan tul-
lessani mainosti Shell 4,32 ja Hä-
meenlinnasta poistuessani 4,35.
Hattulassa tarjosi Shell hintaan 4,40

AUTOJA
VARAOSIA JA VARUSTEITA
KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA
RUOSTESUOJAUKSET

UNIPART

Puh. 90-845 617 Fax 90-853 1331
Juvan teollisuuskatu 10, 02920 ESPOO. Ark. klo 9—17

RANGE ROVER AND ' '[ 'ROVER

Hyviä käytettwa

karon alla monlpuoltse'i palvelut:
MYYNTI —— VUOKRAUS — HUOLTO

HAKENNIISIMWIKE IIY

K—ONEv'uo—KRAUS

KÖ"NA—R ov
Puh. 805 7882

HUGLTQZQY
Puh. 859 3233 0 949-453 238

ja vähän ennen Kangasalaa osoitti
Kesoilin mainos 4,45. Tämän kor-
keammaksi ei E 95:n hinta sitten
noussutkaan.
Kalleimman Neste 4,92 tai 4,82

ja halvimman Shell 4,32 ero oli pe—
räti 50—60 penniä litralta. Viher—
laakson korkeaan litrahintaan vai—

kuttanee pitkä kuljetusetäisyys
niin kuin usein on tapana selittää.
Minua ainakin sapettaa se että 01-
laan niin eriarvoisessa asemassa.
Kukin katsokoon asiaa omalta paik-
kakunnältaan.

HGK/64

A
| RAKEN-PIUS'TRIO |

Pvrurzoomwellä nyt samaa

ESFHIIN

' 949-448 834

JK

ROVER 800 autoja sekä osat niihin.
Myös LAND ROVER autot ja osat.

MW LAATUVAUNU
Ahertajantie 3,15880 HOLLOLA

Puh. (918) 780 6666
.



lVlaailman hienoimmat autot tehdään Englannissa.
Uudistuneet Range Roverit Voque, 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 tietokone—
ohjattu ilmajousitus, ABS-jarruihin yhdistetty traction control -systeemi
sekä LSE mallin 4,2 Iitrainen voimalaitos. Range Roverissa ovat
myös ominaisuudet ylellisyyttä.

93-Discoveryn valoisa ja käytännöllinen sisustus sekä monipuoliset
vakiovarusteet korostavat sen toimivaa ja taloudellista Iuonnetta.
Kokoonsa ja suorituskykyynsä nähden erinomainen polttoainetalous
istuttaa Discoveryn Iuontevasti tämänpäivän maailmaan.
Uuden Discoveryn valtteja on mm. automaattivaihteisto V8 EFi—bensiini—
moottorin kanssa vaihtoehtona viisivaihteiselle manuaalivaihteistolle.
Moottorivaihtoehtona on Tdi—välijäähdytetty turbodiesel.

AutorepOy
Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki

puh. 90—673 283
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DISCOVERY
— entistå monipuolisempi —

Land Rover tehdas tarjoaa vuoden
1993 Discovery—malleihin entistä
enemmän vaihtoehtoja ja varustei-
ta. Ulkomuoto on säilynyt ennal-
laan. Tokkopa näin kaum'iseen ja
toimivaan 4X4—autoon ulkoisia
muutoksia kaivataankaan. Eri mal-
lien ulkoisia eroja ovat lähinnä
kolmi- tai viisiovisuus ja kuminen
kylkilista. Kolmiovinen V8—bensii—
nimalli ja viisiovinen TDi turbo—
diesel ovat varustelultaan samankal—
taisia. Viisiovisessa V8—bensamal—
lissa on varusteita enemmän vakio-
na mm. tavaratilan lisäistuimet
tehden autosta seitsenpaikkaisen.
Discoveryn suunnittelussa on

painopiste asetettu käytännöllisyy—
teen ja taloudellisuuteen — ajetta-
vuuden ja suorituskyvyn vastatessa
vaativimpiakin odotuksia.

Discovery-mallisarjassa on kuusi
vaihtoehtoa. Näistä neljä on varus—
tettu 3,5-litraisella V8 EFi—bensiini-
moottorilla. 2,5—litraisella Tdi väli—

jäähdytetyllä turbodieselmoottoril—
la toimitetaan manuaalivaihteistoi—
set kolmi- ja viisiovinen. Vakiovaih-
teisto V8-moottorinkin kanssa on
5—vaihteinen manuaali. Vaihtoeh-
don kumpaankin kon'versioon tar—

joaa Rangesta tuttu nelivaihteinen
ZF—automaattivaihteisto.
Auton huippunopeus on mallista

riippuen tehtaan mukaan 146—162
km/h. Kaikissa malleissa on mekaa-
ninen keskustasauspyörästön luki—

tus, tehostetut levyjarrut kaikissa
pyörissä sekä voimansiirtoon vai—

kuttava käsijarru.
Discoveryn sisustuksessa on käy-

tännöllisyys ja viihtyvyys huomioi-

tu. Katkaisimet ja säätimet ovat kul—
jettajan ulottuvilla. Mukavien kan—

gasistuinten värisävyt, kaksi vaihto—

ehtoa, sointuvat hienosti yhteen
muun sisustusmateriaalin kanssa.
Säilytyslokeroita ja telineitä mm.
kartoille on runsaasti. Kankainen
irroitettava laukku esim. kameroille
ja muulle arvotavaralle kuuluu
5—ovisen V8-mallin keskikonsolin
varustukseen.
Discoveryyn on taijolla lisäksi

suuri valikoima sopivia varusteita,
esimerkiksi auton taakse asennet—
tava suksiteline, kahdenlaista kat—

totelinettä, tavaratilan kattava näkö—

suojus, ilmastointilaite, astinlautoja
jne.

HGK/64
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N:o 1714
Liikenneministeriön paatös

auton rakenteen muuttamisesta
Liikenneministeriön päätös tuli voimaan tam—
mikuun alussa. Liikenneministeriön päätök—
sen tarkoitus on pienentää rakennusluvalla
anottavien muutoksien ruuhkaa autorekisteri-
keskuksessa. Maastoautoilijoita päätöksessä
kiinnostavat eniten kohdat auton moottorin ja
akseliston vaihdosta sekä jousituksen ja korin
korotuksesta. Kauan kaivattu kohta maasto-
valokäytännön muuttamisesta jäi pois. Loka-
kuun alusta 1994 voimaan tuleva EY—direktiivi
91/6 6 3 ei myöskään tulemuuttamaan maasto-
valojen kohtelua katsastuksessa. Itse asiassa
EY—direktiivi on huomattavasti tiukempi kuin
nykyisin voimassa oleva E48—sääntö. Huhut,
joiden mukaan maastovalot rinnastettaisiin
Estsä kattokuormaksi ovat puppua. Eräiden
EY—direktiivien voimaantulo on Suomessa
kuitenkin kiinni ETA-sopimuksen hyväksy-
misestä, joka on puolestaan siirtynyt hamaan
tulevaisuuteen.
Eli tulevaisuudesta takaisin maanpinnalle

ja liikenneministeriön päätökseen. Oheinen
lyhennelmä sisältää vain ne kohdat, jotka itse
valitsin päätöksestä tärkeimmäksi saattaa suu—

rempaan tietoisuuteen. Muissa osissa koske—
tellaan esim. ohjausiskarin muutoksia, katon
poistoa, jarrujen vaihtoa jne.

MOOTTORIN VAIHTO
Vaihdettaessa moottori muuksi kuin auton
mallisarj assa löytyväksi alkuperäismoottoriksi
tulee auto aina esittää muutoskatsastukseen.
Moottorin vaihtoon tulee hakea seuraavissa

tapauksissa rakennemuutoslupa, jos yksikin
alla olevista kohdista täyttyy:
— auton moottorin massa kasvaa yli 10 %
— moottorin teho kasvaa yli 20 %
— moottorin iskutilavuus kasvaa yli 25 %

Auto tulee esittää muutoskatsastukseen, jos
— alkuperäisen moottorin iskutilavuutta suu-
rennetaan yli 10 % esim. poraamalla yli
tavanomaisen korjausvaran, vaihtamalla sy-
linteriputket tai iskunpituutta pidentämällä

— alkuperäisen moottorin venttiilien määrää
muutetaan alkuperäisestä

— alkuperäiseen moottoriin asennetaan ahdin

Ns. vihreiden autojen moottorin vaihdosta on
vielä omat lisämääräykset. Suurin muutos ny—

kyiseen käytäntöön on, että nyt saa vaihtaa
tietyt ehdot täyttäen toisen merkkisen tehok—
kaamman auton moottorin ilman etukäteen
haettavaa rakennemuutoslupaa vain esittä—

mällä muutettu auto muutoskatsastukseen.

PAKOPUTKISTON MUUTOS
Pakoputkistoa saa muuttaa vapaasti pitäen
kuitenkin huolen siitä, ettei auto muutoksen
jälkeen ylitä seuraavista melurajoista pienem—
pää arvoa:
— meluarvoa, joka oli Suomessa voimassa
auton tyyppikatsastushetkellä

— ylitetä meluarvoja 85 db (A) ja jos auton
kokonaismassa on suurempi kuin 3500 kg
92 db (A).
Ns. Vihreiden autojen katalysaattoria ei

luonnollisestikaan saa poistaa ilman rakenne—
muutoslupaa.

AKSELISTON MUUTOKSET
Rakennemuutoslupa tarvitaan esim.
— etuakseliston vaihtamiseen
— jousitustyypin muutoksiin (lehti/kierre)
— akseliston vaihdosta johtuvan raidevälin
muuttuessa

—— auton akselivälin muuttuessa
Sen sijaan U-pulteilla autoon kiinnitettävän

jäykän vetävän taka—akselin saa vaihtaa toisen
merkkiseen (Vähintäin saman akselimassan)
omaavan auton akseliin muutoskatsastuksella
(koskee vain henkilö— ja pakettiautoja). Jos
tukivarret on tehty itse on muutoskatsastuk-
sessa ilmoitettava materiaali ja hitsausaine.
Lujuuslaskelmankin voi jokainen tehdä kyky-
jensä mukaan.

JOUSITUKSEN KOROTUS
Muutoskatsastettava on siinä tapauksessa,
että jousitusta korotetaan esim. paloilla maas—
toauton kyseessä ollessa enintään 64 mm. Jos
korotetaan enemmän on korotukseen haettava
rakennemuutoslupa.



KORIN KOROTUS
Jos koria korotetaan korin ja rungon väliin
asennettavilla tehdasvalmisteisillä paloilla
enintään 76 mm autoa ei tarvitse edes muutos-
katsastaa. Jos käytetään omavalmisteisia pa-
loja tai maastoauton omapaino on enintään
1500 kg (Suzuki-sääntö) on haettava aina ra-
kennemuutoslupa. Käytännössä tämä koskee
Roverin omistajia, koska tehdasvahnisteisia
korotussarjoja ei ole saatavilla.

MAASTOVALOT
Maastovaloihin ei tullut helpottavia muutok-
sia. Mäastovaloja ei erikseen tunnetä kotimai—
sissa eikä kansainvälisissä säännöksissä. Ne
käsitellään pykälissä lisäkaukovaloina. Tästä
johtuen määräykset ovat tiukat. Lisäkaukova-
lojen asentamisen korkeudelle ei silloin ole
rajoja, kun ne sijaitsevat auton etuakseliston
etupuolella (E48- säännöistä löytyvä bulldog
pykälä). Lisävalojen mäksimimäärä on neljä
kappaletta.
Peruutusvalojen mäksimi sijoituskorkeu-

deksi on puolestaan määritelty 1200 mm ja
niitä saa olla vain kaksi kappäletta. Tuleva
EY—direktiivi 91/ 663 ei tule muuttamaan tätä
kohtaa. Itse asiassa EY—direktiivi on tiukempi
kuin E48—sääntö.
Keskustelin maastovalojen hyväksymisestä

Helsingin ja Espoon katsastuskonttoreiden
kanssa ja Helsingissä valot menee läpi, jos ne
ovat peitetyt eikä niitä saa sisältä katkaisimes—
ta päälle. Espoon katsastuskonttori lupasi hy-
lätä auton valojen takia vaikka ne olisivat pei-
tetyt eikä niitä saisi katkaisimesta päälle. Es—

poossa toivotettiin hyvää matkaa Helsingin
katsastuskonttorille. Jos maastovalot saa kat—

sastuksessa läpi kannattaa vaatia rekisteriot-
teeseen merkintä hyväksymisestä ellei hälua
maantiellä pikasakkoa. Ja ennenkaikkea soit—
täa kätsastuskonttorille ennen kuin menee
sinne maastovalojen kanssa.

RoverYstävät '—

Korin muutokseen on hankittava rakenne-
muutoslupa, jos auto muutetaän avoautoksi
(vrt. avo-Ranget). Ovien tai kattopylväiden
määrää muutetaan mallisaljan ulkopuolellä
(ei koske Range-Roverin tapauksessa taka-
luukun poistamista). Korinvaihto mallisar—
jaan kuulumattomaan on aina räkennemuutos-
luvan alainen. Sen sijaan ns. flippikeulan saa
tehdä Rangeen/Lantikkaan ilman sen suu-
rempaä paperisotaa. Koria saa muotoilla mel-
kein oman mielensä mukaan kunhan ei mene
lyhentelemään runkopalkkeja eikä madalta-
maan kattoa. Peltejä saa vaihtaa lasikuituisiin
esim. ovet ja konepelti, koska nämä eivät Ran-
gen/Lantikän tapauksessa vaikutä korin jäyk—
kyyteen ja muutoksen yhteydessä pidetään
huoli, että sivutörmäyskestävyys pysyy enti-
sellään.

MISTÄ SAA LISÄTIETOA?
Ensimmäisenä mieleen tulee katsastuskontto-
rit ja Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallin—
nan yksikkö ja jos näiltä ei selviä voi viimei-
senä keinona ottaa yhteyttä suoraän liikenne-
ministeriöön. Liikenneministeriössä avuliain
ja tietävin on apulaisosastopäällikkö Reino
Lampinen.

Liikenneministeriön seitsensivuista päätös-
tä 1714/ 92 saa Valtion kirjapäinosta 32,/kplhintaän. EY— direktiivi 91/663 löytyy puoles—
taan helpoiten eduskunnan kirjastosta. Edus—
kunnan kirjaston edessä on vähän parkkipaik—
koja ja ainakin allekirjoittaneelle olisi tullut
halvemmaksi pyytää kopiot suoraan sieltä kuin
lähteä niitä erikseen häkemaan. Kopiot mak-
savat n. 100; ja omatoimisuus puolestaan
n. 235,-.

Ari Myllylä

OOOOOOOOOO
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PS.
Vastaten etukäteen kysymyksiin voiko tähän lyhennehnään luottaa..

niin paperi on tarkistettu yli—insinööri Kan' Saaren toimesta liikenneministeriössä.



14

numimp'm, mmm ky!
rk 5.135?!

' åå», ii vaikka
L R',! Rame; han»

vu & m) gm my)»: »;

Måmsmajm maka
ma cmsaw&& 9
mm en I mmmMawy
EMM”! mr ,”vrågzuuliamm
nkwtm mum—yw

%&

Vu ka kum—3" Wickmans” *

En svmkxmx mxkaita. m,

hääiiykwlkz vana;
&11»! v asia?

» 'Aim su

mamman?»
manuuymgmm

112901 n »» w
(&ka muuuahur"a

äääm Mkh
ämm amma Helsing"

RS agé»xkåin tull/x vänt yllätya
,kmm iöåmmhhii'xu sååå am; gm ,

;aiåmnu: då?) 555

hwar
dikamm

mma. bwin mais ewa
” di stumLt muhaziiug

' a & Mallik om nu:
53356va

T
& &?vtmvzxyh

€£$ &; "gm m
ia hy'x ramaai

imam”; mn

äiåittim&nu”i
3 P
%» Ägg,?ytmm

M:: mmm
' m J

mamma makas?

få» ta; Mios. *!

buck—team

mema hm?
mamma

31

*

”avgå

#

».»cunoausa

KAW—ik

» (Tv,am .atämä"
manuia, 301 » ou
hava &: ;. mia,

wmnaågx _

mimmi. mama
aikana—m &äh—

Kabiaim»

?immun
11151

"&



RoverYstävät _ 15

ROMULUS
BENSAA SUONISSA
Jos Suomessa menee hyvin, koro-
tetaan bensan hintaa, koska katso—
taan että kansalla on varaa maksaa
kovempia bensan hintoja. Jos Suo—

messa menee huonosti, on pakko
nostaa bensan hintaa koska jonkun
on maksettava jotta yhteiskunnan
vähäosaiset pärjäisivät. Siinä on
vähän samanlaista logiikkaa kuin
pankeilla. Ensin haalittiin kaikki
rahat pankille, nyt kun rahat mene-
vät sinne joudut maksamaan pan—
kille siitä että käytät omia rahojasi.
Vielä ei kuitenkaan olla siinä vai—

heessa, että pankki pyytäisi korkoa
siitä että se säilyttää turvallisesti
sinun rahojasi. Mutta odota -— näin
tulee käymään. Siteeratakseni edes-
mennyttä SMP:n puoluesihteeriä
Poutiaista ”Kyllä kansa tietää”.
Rakas Pula—Ahon hallitus nosti

taas vuodenvaihteessa roimasti ben—

san hintaa. Litrahinnat ylittivät jo
määrätyissä tapauksissa viisi mark—
kaa. Kannattaa olla varuillaan, sillä
bensan hinnanerot eri huoltoase-
mien välillä saattavat olla todella
suuria. Eli silmät auki kun ajatte,
siinä voi tienata kymmeniä pennejä
litralta.

Bensasota on kauheaa. Mollataan
kilpailijaa ja lyödään kaveria kuin
vierasta sikaa. J oidenkin testien mu—
kaan käytettäessä määrätynmerk-
kistä bensaa venttiilit joissakin au-
toissa liimautuvat, toisissa ei. Mene
ja tiedä mikä on totuus. Vanha kun—

non konservatiivi, kuten minä, ei
riskeeraa vaan käyttää lyijyllistä
bensaa. Epäilen, että Suomessa käy-
tettävän lyijyllisen bensan määrä
on häviävän piem' siihen verrattuna
mitä tulee rajan takaa.

Värittömyys valttina
Viimeisin Villitys jenkeissä, jos on
Newsweekiä uskominen, ovat värit-
tömät aineet. Täysin kirkas Cola,
aivan väritön bensa, puhtaan läpi-
kuultavat tiskiaineet jne. Saa nähdä
koska meillä ollaan yhtä pitkällä.
Bensan kohdalla tämä on jo käytän-
tö sillä hinta vie värin autonomista—
jan poskilta ja värilliset paperilaput
lompsasta. Kuitistakin on jo useim-
massa tapauksessa poistettu väri.
Jos ollaan täysin johdonmukäisia,
on seuraava vaihe väritön auto tai
Värittömät vaatteet. Eräs H. C. An-
dersen Tanskassa kiljoitti aikanaan
sadun keisarin uusista vaatteista.
Ettei nytkin olisi kyse samanlaisesta
markkinointikikasta.

Jos vän'ttömyys viedään vielä pi—

demmälle voin hyvin kuvitella miltä
kadut näyttäisivät. Kyllä siedän läpi-
kuultavat vaatteet nuorilla kauniilla
naisilla — mutta entäs ne vanhat ja
rumat ja me vielä rumemmat kalja-
Vatsaiset miehet. Värittömyys olisi
myös valtti pakolaisia valittaessa
— tässä tulee vaan jollain lailla Aatu
vainaan ajatukset mieleen. Onneksi
en ole rasisti.

Värittömyys on myös vallannut
suomalaisten mielen. Me vaiker—
ramme lamassa ja markan arvo sen
kun laskee. Kaikki syyttävät toisiaan
eikä kukaan tee mitään. Olen aikai-
semminkin tässä palstassani sano—
nut että lama on korvien välissä.
Jos jokainen meistä pyörittäisi yh—

teiskunnan ja liike—elämän pyöriä
hieman enemmän, pääsisimme
eteenpäin. Markat vauhtiin ja pois
piirongeista ja pankkitileiltä työtä
tekemään. Pankeissa ne palvelevat
vain pankkien huonoa taloutta —

jokainen joka tekee jotain rahoillaan
saa itse jotain hyötyä Siitä. Petä Vii—

nasta ja Ahoa —— karkaa autotalliin,
osta osia tai palveluja — koe mieli—
hyvää ja hoivaa Roveriasi.
Tänä vuonna olen jälleen kerran

päättänyt, että hankin osat ajoissa,
teen kaikki tarvittavat huollot j a työt
niin, että auto on huippukunnossa
heti. Katsotaan syksyllä kävikö näin!

ROMULUS

nu"nouunus

MARKKINAT
MYYDÄÄN

LAND ROVER POLLARIVINSSI
tai vaihdetaan Willys J eepin osiin.
Tee tarjous. Juha Laajisto, puh.

90—876 9473 iltaisin.

ROVER 100 vm. -61 museoajo-
neuvo. Mukana varaosia ja kirjalli—
suutta. Mahdollisuus säilytykseen

hallipaikassa Turussa.
ROVER 2000 TC vm. -71, katsas—
tettu. Ollut kesäkäytössä, uudelleen
maalattu, ehj ät mustat nahkaistui—
met. Mukaan paljon uusia osia.
Molemmat tarjousten perusteella.
Puh. kotiin iltaisin 921 -35 5 317,

työ 921 -633 5888.

VANDENPLAS -84
Puh. 876 7324

M y y d ä ä n ROVER 2000 SC -68. Museoikäinen, tummanvihreä,
punainen nahkasisustus, hyvä alkuperäiskunto, mustat kilvet. Ajettu
vain 56 tkm. Huoltokilja on. Hinta 40 tmk. Puh. 90-783 735 A. Roini.



ROVER 800 SERIES
Maahantuoja: &_ HELKAMA-AUTO ov puh. 90-85 981 ROVER—piirimyyjät

PS. Keväällä huhtikuussa vapautuu muutama käytetty leasing ROVER 800.

PSS. Erä ROVER-nimikoituja korkealaatuisia talvitakkeja (250,-) ja ROVER-haalareita (15 0,-)
poistomyydään. Mallikappaleet nähtävänä Karaasissa (Espoo, Juvanmalmi).


