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Tapahtumarikäs kevät ja kesä on jälleen Roveristeilta taka—napäin ja on
aika siirtyä talviaikäan. Ajoihin jäsenet ovat osallistuneet jälleen runsain
joukoin ja esim. Brittiauto—tapahtumäan osallistui melkein parisatäa
äutokuntaa, joistä Roverit olivat myös hyvin edustettuina ja itse ehdin
tapah—tumäan peräti toiseksiviimeisenä.

Maastokisoissa Roveristit ovat myös olleet hyvin esillä Väikkäkin kilpailleet toisten
kerhojen nimissä, mutta kenties ensiVuodeksi AKK:n hinnät läskeVät ja Rover—Ystävät
voivat jälleen olla tuloslistoilla. Ainäkin kilpaileviä Roveristejä löytyisi tarpeeksi.

Kerhon Syysajot sujuivat äurinkoisen sään avustuksellä hyVin ja Heinolan lintutarhalle
ilmestyi melkein 30 autokuntää Viettämään leppoiSää Viikonlopputapähtumaä äjelun ja
visaisten tehtävärastien merkeissä. Kiitokset kaikille järjestäjille ja rastipäikkojen pitäjil—
le, sillä olihan äjojen järjestämiseen mennyt monet illat kaikenläista pähkäillessa. Myös
suuret kiitokset palkintojen lähjoittäjille, joita oli runsaasti. Toivotäan, että ensivuoden
KeVätäjot (kerho täyttää 15V,) herättää uusia innokkäita järjestäjiä ja osallistujia.

Lehden sivuillä on saatavissa runsaasti mainostiläa eli jos tunnet, että yritykseltäsi,
itseltäsi tai ystävältäsi puuttuu jotain tarpeellistä niin ota yhteys johonkin hallituksen
jäsenistä, niin laitetään mainokset/ ilmoitukset esille seuraavaan lehteen.

Muistattehän, että Pikkujoulut lähestyy (25.11), tärkemmät tiedot myöhemmin.

Roveristeillä on myös Internet yhteyksiä, joista tärkemmin sisäsivuilla.

Syysterveisin,

QQ)?

INFO-TAULUT
Jäsenmaksut lOOmk/V
Liittymismaksu 50mk Rover—ystävien INFO—taulut löydät Karääsiltä Espoosta
Tili 143030-42624 Juvan teollisuuskatu 10 ja Off Road Centeristä Helsin—

gustä Läkkisepäntie 22. Info—tauluilta löytyy tietoa tä—

pahtumista, joista ei ehditä muuten ilmoittaa.
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SAKSAN ROVER -KLUBI
JUHLI

20 vuotista olemassaoaloan.

DEUTSCHER ROVER CLUBIN
20-VUOTIS JUHLAT

Deutscher Rover Clubin 20—vuotis juh—
lissa olivat Rover Yst'avät hyvin edus-
tettuina. Peräti neljä autokuntaa oli

uskaltautunut lähtem'aän Saksaan. Ra-
kennetut Roverimme saivat huomiota
osakseen. Saksalaisel ihmettelivät sil—

mät pyöreina korotuksia, renkaita (su—

per svamperit) yms. Saksassa on kuu-
lemma viranomaisten suhtautuminen
esim. korin nostoon välipalojen avulla
peräti nihkcää ellei melko kielteistä.

Saksassa tuntuu jokaisella olevan uusi
90 tai 1 10, kyllä kävi kateeksi. Olisipa
täällä veroparatiisissajoskus mahdolli—

suus hankkiaaivan uusi lantikka ihmis—

ystävälliseen hintaan. Lisäksi Saksas—

sa tuntui olevan muotia upeat kuusi—

pyörälantikat, jotka olivat uusia defen—

dereirä.

ltse tilaisuus oli erittäin hyvin järjestet—

ty ja kaikilla tuntui olevan hauskaa.
Tosin saksalainen tehokkuus tuntui
välilläolevanhukassa, koskaesim. lria—

liin ilmoittautuessamme saimme kytä—

[ä oikeaa henkilöä noin tunnin ajan ja
jouduimme repimään vähänkin jokais—
ta järjesläjältä näyltävää hihasta.
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ltse Trial oli hauskäa *taitoajoa”. ldc—

ana oli taituroida radalle asetettujen
keppien ohi ilman kosketuksia tai pe—

ruutuksia. Myös sillä oli merkitystä,
minkä kepin pätkällä kätkäisi, sillä ne
oli pystytetty erikseen. Maasto oli hiek—
kaistä,jotcn olimme sortuncet väärään
rengasvalintaän. Mutärenkäat kaivoi—

vat kivoja kuoppia pehmeään hiekkaan.
Palkinto j en j akoa emmejääneet katso-
maan, koska meillä oli kiire Finnjet—
tiin. Mutta uskomme vakaasti otta—

neemme ryhmässämme kolmoisvoiton
kotiin.

Radalta löytyi myös mutakuoppa tai
oikeammin lätäkkö,jonka ajoimme ko-
measti jonossa lävitse, eivät pahus an—

taneet peruuttaa läpi vaikka halukkuutta
olisi löytynyt. Saksalaiset yrittivät
parantaa mutaestetlä, mutta siinä vai—

heessa me olimme jo olutteltassa. Oli
muuten ihme litkua, sai juodä litrakau—

palla eikä tuntunut missään. Tilaisuu—
dessa oli myös live musiikkia, aivan
mahtava yhtye, joka esitti irlantilaistä
musiikkia. Lopultä oli pakko lähteä
karkuun teltasta, jossa he esiintyivät,
koskä liikä on liikaa. Päivisin saatloi
aluccn lcltoissa scurata yllätys yllätys
Camel Trophy videoita. Lisäksi alu—

eella oli myös kaupallista tarjontäa mm
John Craddockin myyntinäyttely.

Lähtiessämme pois annoimme saksa—

läisille isännillemme Rover Ystävät hi—

hämerkin joten sekin puoli tuli hoide—

tuksi. Tiläisuus oli erittäin onnistunut
ja antoisa. Ainoa huono puoli oli se,
ettei Cottbussiin saapunul yhtään ruot—

salaista, ei pahus päässytkuittailemaan
jääkickosta.

Kun Rover Ystävät
Ry täyttää 15 vuot—

ta, miksi ei voitaisi
järjestää samänkal—
taista tapahtumaäja
lähettää kutsu muil—

lekin Rover —ker—

hoille,jatälkootyö—
nä tehdä joku vä—

hän tällainen isom—

pi ikimuislcttävata—

pahtumä.

Aki ja Kai Oskar
Winqvist
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Rover P6:ia Oulun seudulta...

Olemme joukko Oulun seudun PÖ—harraxtajia. Joskus kaupungilla näkee
Rovereita ja roveristeja, joita ei tunne. Tilanteet ovat usein nopeita ja hankalia
tutustumiseenja osoitteiden vaihtoon. Takaa—ajoonkaan ei viitsisi rylityä.
Y hteydenotto jää tekemättä.
Eräänä iltana päätimme aivan Oikeasti ottaa yhteyttä kaikkiin tiedossa oleviin

PÖ—harrastajiin tällä alueella ja samalla tehdä esittelyn lehteen. Vastasimme

jokainen seuraaviin kuuteen kysymykseen.

] . Miksi olet hankkinutjuuri Rover P6:n ja
miksi juuri 2000/2200/3500 vaihtoehdan ?

2. Mikä on autosi käyttötarkoitus ?

(käyttö/harmste/entisöinti/kilvanajo/tms )
3. Mitä etuja ja haittoja Olet autossasi havainnut ?

4. Autosi kunto aiemmin, nytja tulevaisuudessa ? Jos olet kunnas—
tellut autoa, anka sinulla jotain korjaus/varaosa/tms vinkkejä ?

5. Harrastatko muita ajoneuvoja ?

Ö. Autosi mahdollinen tulevaisuus (myynti/käyttö/entisöinti/tms) ?

RAIMO HUHTA
1. Olin käyttanyt P4 mallisia Rovereita 12

vuotta, kunnes v. 71 ostin 66 vuoden 2000
SC mallin. Automalli P6 olikiinnostanutjo
viisi vuotta, olihan se valittu vuoden autok—

si. Hinta uutena oli 3 kertaa kuplavolkkari
ja 2 kertaa pikku SAAB, joten se rajoitti
ostomahdollisuuksia. Kun sopiva käytetty
oli myytävänä Oulussa, ostin sen vasta pe—

rustetun perheen käyttöautoksi, jossa se on
palvellut nyt 24 vuotta.

2. Käyttö— ja harrasteajoneuvo

3. Harvinaisen automerkin pitäminen on
kallista ylellisyyttä. P6 sopii harrasteau—

toksi sopivasti paranneltuna. Takajousitus

on liian löysä neljälle henkilölle lomamat—

katavaroineen. Korjaantui kierrejousin te-
rästetyillä takaiskunvaimentimilla. Taipa—
leille emme ole jääneet. Kotosalla autoa on
kunnosteltu ja huollettu harrastuksena ah—

kerasti.

4. Minulle tullessaan auto oli 5 vuotta käy—

tetty . Remontteja tehdään, kun herra kat—

sastaja käskee.

5. Range Rover vm.76.

6. Tilanne jatkuu ennallaan.

Aurinkoisena kevätpäivänä ko-
koontui seitsemän P6:sta Oulun
torille. Kuvassa myös Raimo

Huhta, roveristi jo vuodesta -58.

MATTI KONTTURI
l. Hankin Roverini 2200 TC vuonna
1985. Auto oli Oulussa eräällä kaverilf
la (nimeä en muista), joka oli työssa
jäänmurtajallajaajeli vain kesäisin. Hän
puolestaan oli hankkinut auton Helsin—

gistä muutamia vuosia aikaisemmin.
Autoni on valmistettu v. 1975ja sillä on
ajettu 240.000km. Koneen peruskorja
usta ei ole tehty, mutta laakerointi, kam—

piakselin hionta ja ilmeisesti männän
renkaat on vaihdettu Oulun Moottori—

koneistamolla edell isen omistajan aika—

na. Suurin syy auton hankkimiseen on sen
korimallin ajaton kauneus ja tyylikkyys.

2. Muutaman vuoden auto oli perheen kak—

kosautona, mutta nyt se on käytössä vain
kes'aisin. Se on "harrasteauto”.

3. Kaupungilla liikkuessa huomaa kyllä
mika "katseenvangitsi_ia” Rover on, se on
yksinkertaisesti edustavaja yleensä ihmiset
luulevat, että se on 10 kertaa kalliimpi kuin
se todellisuudessa on. Haittapuolena on
nykyautoihin verrattuna aikansa elänyt
konstruktio ja ajo—ominaisuudet ja suuri
bensan kulutus.

4. Olen peruskorjannut ja maalannut korin,
tekniikka on kunnossa. Vuonna —92 auto
oli oikosulun vuoksi syttynyt itsestä'an pa—

lamaan työpaikkani pihalla. Onneksi mi—

nut hälytettiin pian paikalleja sain konepel—
lin alta tulevat lieskat sammutetuksi, mutta
paljon ehti tuhoutua. Vakuutusyhtiö ei

olisi mill'aän suostunut korjauksiin vaan
tarjosi 6000mk ”romusta”. Lopulta sain
kuitenkin vakuutusyhtiön suostumaan korf

jaukseen. Sen suoritti mobilistija englan—
tilaisia autoja rakastava Pentti Pietilä apu—

naan autosähkömies. Kaikki sähköjohdot
olivat palaneet ja niiden selvittely oli tosi
työlästä vaikka korjauskäsikirjakin oli käy—
tössä. Nyt auto on hyvässä kunnossa. Va—

raosia sain Karaasista Espoosta.

5. Kuulun Oulun Mobilisteihin ja olen en—

tisöinyt eräänlaisena harjoitustyönä Tri—

umph Herald 13/60. joka on museokatsas—

tettu. Kun jään parin vuoden kuluttua elak—

keelle, on haaveena _ioku vaativampi pro—

jekti, tietenkin englantilainen.

6. Roverini aion pitää vaikka sailytystilasta
onkin puutetta.
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PENTTI NÅPPÄ
]. Etsin V8 koneella varustettua autoa.
Jenkit eivät kiinnostaneet. Kun laatuautok—
si tiedettyyn Roveriin tuli saataville 3500
malli, innostuin hankkimaan sellaisen uu—

tena vuonna 1970.

2. Aluksi Rover oli ”tavallisena” käyttöau—
tona. Tein sillä myös hiihtoretket Lappiin.
Auto oli vinkeän näköinen kun kyydissä oli
3 henkeä, isot koirat, kelkat,lapiot ynnä
muu rctkivarustus. Näillä reissuilla lämpö—
tila ulkona oli usein alle —30. minkä vuoksi
autossani on bensiinikäyttöinen lisälämmi—
tin. Vuonna 1989 hankin käyttöautokseni
Citikan. jolloin Roverin arkikäyttö väheni
olennaisesti.

3. Ei moittimista. Auto on kokonaisuutena
ollut erittäin mieluisa.

4. Huollot on tehty Oulun Sisulla. Ylimää—
räisiä vikoja ei ole esiintynyt. Autoni on
maalattu kerran (tehtaalla).

S.Talli täynnä romuja.

6. Jatkuu entisellään. Museokatsastus on
ollut mielessä. Sen avulla voisi välttää höl—

mön verotarran oston.

PERTTI VILHUNEN
Haastattelu suoritettu 13.5.1995, aiheena
hieno Rover P6

1. Ostin Roverini vuonna 1972 uutena ihan
sattumalta, koska polvivamman takia lää—

kärini suositteli automaattivaihteisen au—

ton hankintaa. Tämä Rover 3500 oli ainoa
heti saatavilla oleva automaattivaihteinen
laatuauto Oulussa. Hankintaani en ole ka—

tunut.

2. Aluksi auto oli jokapäiväisessä käytössä
lomamatkoilla ja ”pomonautona”. Sään—

nöllisimmin pitempää taivalta taitettiin
Oulusta Kuusamoon mökkireissulla neljän
ison koiran kanssa. Viimeiset kymmen—
kunta vuotta Roverini on ollut enempi kef
säautona.

3. Valittamisen aihetta Roverissani ei ole
ollut muuta kuin lämmityslaitteen tehotto—
muus talvisäillä. Hyviä ominaisuuksia on
paljon, yleensä ottaen korkea laatu ja kestä—

vyys. Esimerkiksi katsastukset ovat olleet
helppoja. Erityisen miellyttävää on, että
ihmiset kiinnittävät huomiota erikoiseenja
tyylikkääseen autoonjakyselevät sen merk—

kiä ja alkuperää.

4. Uudesta asti auto on ollut moitteettomas—
sa kunnossa, ajomäärä on nyt 103 000 km.
Normaalien huoltojen lisäksi on tehty yli—

maalaus alkuperäisellä Monza Red värillä
viime vuonna.

5. Minulla ei ole muita harrasteajoneuvoja.

Pertti Vilhunen ja uskollinen ystävä.

6. Näyttääpä jatkuvan ennallaan. En ole
harkinnut museokatsastusta, enkä sen puo—
leen auton myyntiäkään, koska Roveriini
liittyy paljon miellyttäviämuistojavuosien
varrelta.

SEPPO ÄIJÄLÄ
]. Olen Roopen omistajana suhteellisen
tuore eli omani SC:n mallia —69 hankin
talvella 93—94. Tosin samainen yksilö oli
ollut mielessä aiemminkin. Kuultuani au—

ton seisovan käyttämättömänä lissä heräsi
mielenkiinto ostopäätökseen. Olisi ollut
sääli jättää kaunis auto seisomaan tyhjän—
pantiksi latoon.

2. Ensisijainen tarkoitus oli harrastaa, mut—

ta siinä sivussa myös käyttää kohtuullises—

sa määrin Roopea. Nykyisin kun ajokilo—
metrit ovat vähäisiä, on meininki jättää
ainoaksi autoksi.

3. Etuihin voi laskea tyylikkyyden. vielä
nykyisinkin hyvät ajo—ominaisuudet, tuke—

vuuden, poikkeavuuden massasta sekä näyt—

tävyyden. Haittana ovat tietenkin ikä jol—

loin kulutus— ja yleisosien löytyminen luet—

teloista on vaikeaa ja minusta kohtuutto—
man kallis vakuutus, joka taitaa olla kyllä
samaa lajia kaikilla henkilöautoilla.

4. Roope oli ostohetkellä kohtuullisen kop—

sakka ja ajokuntoinen joskin poistettu re—

kisteristä edellisen omistaj an toimesta. En—

simmäisenä tehtävä olikin hoitaa kilvet,
joka luonnistui aika hyvin lukuunottamatta
jarruja, jotka olivatjumiutuneet parin vuoq
den seisomisenjälkeen. Hyvähkö kunto oli
noin kymmenen vuotta aiemmin suoritetun

kunnostuksen sekä säilytyspaikan (kuiva
betonipohjainen lato) ansioita.

Kesälomareissulla tuli sitten pieniä mur—
heita aski— ja perärikon muodossa. Niitä
hieman ounasteltiin, koskajostain voiman—
siirrosta kuului ylimääräisiä ääniä, jotka
olivat olleetjo kuulemma vuosia. No aina—

han vanhassa ainajotain riittää, mutta om—

pahan nekin sitten kunnostettu. Kokemus
nykyautoista on osoittanutniiden remontti—
rajan tulevan huomattavasti aiemmin vas—

taan, eikä se edes käy nykyisin oikein koti—

konstein.

5. Tällaisena romunkerääjänä on kertynyt
kaikenlaista; erinäisissä varastoissa seisoo
vanhoja Volvoja, joiden kohtaloa en vielä
tiedä (rakenne on muuten en gl antilaista pe—

ruaja täynnä tuumaisia kierteitä). Mootto—
ripyöriäkin on BSA Victor 440 projektina
ja ajossa tuoreehko Harrikka, johon kesäk—
si tulee sivuvaunu. Epämääräistä kulku—

neuvorojua on lisäksi tuntematon määrä.

6. Jotenkin tuntuu, että Roope olisi ihan—

teellinen restaurointikohde selkeän raken—
teensa vuoksi. Toistaiseksi on tarkoitus
tyytyä kunnostamaan siten. että voi pitää
kohtuullisesti liikenteessä. Käsittääkseni
näinkin voi tehdä aika lailla varsinkin koi
riosille niiden kätevän kiinnityksen ansi—

oista. Koska en ole kovin hanakka yleensä—
kään luopumaan eri vehkeistä niin vielä
vähemmän Roopesta, vaikka talven aikana
kiinnostuneita kävi kyselemässä aika pal—

jon. Että eiköhän niitä yhteisiä vuosia ole
edessä vielä paljon.
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PAULA PYHÄJÄRVI
l. Hankin auton syksyllä 1988. Tarvitsin
luotettavanjahyvätaio—ominaisuudetomaa—
van pitkän matkan auton. Roverini on
ZOOOTC vm —70

2. Autoni on käyttöauto; työmatkat ja lo—

mamatkat. kaikki onnistuu.

3. Rover on miellyttävä ajaa, kone vetävä,
tilavaja turvallisen tuntuinen. Nahkapen—
kit ovat erinomaiset perheellisellä. Joskus
harvoinjokin varaosa voi olla "kiven alla.”

4. Ostin auton edulliseen hintaan melko
hyvä kuntoisena. Pelleis ä oli pikkuisen
ruostettaja sisustus oli siisti. Mekaanikko—
ni on vaihtanut varaosa—Roverista sivupel—
lit _ia peräkontin, vari on luonnon valkoi—

nen. Ei syö öljyäja käy hyvin. Käyntiääni
on vähän "rallattava”. Roveriani korjail—
laan tarpeen mukaan. Museokatsastus ei
tule kysymykseen, tarvitsen käyttöautoa
koko ajan.

5. Muita ajoneuvojaminullaei ole. Mekaa—
nikollani (Huttunen) on Rover ZOOOSC vm
—67, jolla ajelen tuon tuostakin. Se on vain
vähän laiskemman oloinen kuin oma Rove—

rini.

JOUNI HUTTUNEN
l. Hankin Rover ZOOOSC —67:n syksyllä
1990. Olin ihastunut automalliin muutaf
mia vuosia aiemmin nähdessäni sen kuvan
vuoden -64 Tekniikan Maailmassa. Tämän
auton hankin siksi, että puolisoni ZOOOTC

joutui suurempaan remottiin ja tarvitsim—

me myös siksi aikaa autoa. Tarkoitus oli
myydä tämä auto heti, kun TC tulee kun—

toon. Kuntoonhan se tulikin, mutta nyt
meillä on sitten kaksi. Alunperin halusin
3500—mallia, mutta myöhemmin

huomasin ZOOOzn olevan kaikin puolin riit—

tävän. tai ehkä SC voisi olla hieman nope—

ampi kiihtymään...

2. Käyttö— ja harrasteauto

3. Hyviä ominaisuuksia on helppo luetella:
laatu, ajo—ominaisuudet, ulkonäkö, kulutus
(oli minulle yllätys, alle 9l/100km matka—

ajossa), mahtavat penkit, luotettava, jarrut
(varsinkin Girling), kaunis auto. nopea mat—

ka—auto. näkyväisyys, olen saanut monta
hyvää ystävää Roverin kautta, hienoa autoa
on mielekästä kunnostella jne. Vaikka re—

montteja on ollutkin, yleensä ne ovatjohtu—
neet pakollisesta kulumisesta ja pidän auf
toa erittäin hyvänä ja laadukkaana.

Huonoja puolia mielestäni on monimutkai—

nen eturipustus, jossa on monta niveltä
vaihdettavana, kun auto kuluu. P6:t alkavat
olla kovin vanhoja käyttöautoksija vanhan

auton vikoja ilmenee. Varaosiajoutuujos—
kus metsästämään. Mieleenpainuva asia
on ollut Dunlopin takajarrupalojen vaihto.
Ja minun on kyllä myönnettävä, että ref
montit joskus väsytlävät.

4. Auto oli kaikin puolin siisti ostettaessa,
pellit erittain hyvät. Moottori oli kulunut,
mutta toimi vuoden verran hyvin. Sitten
tuli kansiremontti, jonka tein tarvikevent—
tiilein. Vähän ajan päästä jouduin uusi—

maan homman alkuperäisillä ja korjasin
samalla koko moottorin (en kuitenkaan po—

rauttanut). Senjälkeen moottori on toimi—

nut hyvin n.3v/70tkm. Vaihtovirtalaturin
jouduin asentamaan. Startin kanssa oli
myös ongelmia. Muita isompia ongelmia
on ollut taka—akselin ruostevauriotja nivel—

ten vaihdot, varsinkin etup'aän pallot. Va—

raosia olen hankkinut enimmäkseen Ka—

raasistajajonkin verran myös Britti—osasta

ja suoraan Englannista (S & G Walker).

Nyt auto on suhteellisen hyvässä käyttö—
kunnossa. Käyttö näkyy ratkenneissa pen—
kin ompeleissa ja murtuneissa nahoissa.
Venttiilinkopan alta tihkuu öljyä sen ver—

ran,että se sotkee moottoria. Viimekesästä
auton ohjaus on tullut levottomammaksi,
täytyy tarkastaa...

Tulevaisuudessa pidan auton ajossa ja ai—

nakin käyttökunnossa.

5. Moottoripyörätkiinnostavat. Nytminul—
la on lOOOcc Moto Guzzi. Se tutisee.

6, Hal uaisin vähentää SCzn vuosittaista ajo—

määrää ja siistiä vielä autoa kaikessa rau—

hassa. Tämä kyllä tarkoittaisiehkäuudem—
man käyttöauton laittoaja siten myös per—
heen toisesta Roverista luopumista. Mi—

tään varmaa emme ole vielä päättäneet.

.immillaan Rover P6 on pitkillä matkoilla.
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ESKO KYNKÄÄNNIEMI
EE ja minä

Täällä päin näki hyvin harvoin Rovereita.
Mutta kun ensimmäistä kertaa näin tämän
mallin, tiesin. että halusin sellaisen omak—

seni. Joka nyt vuosien päästä ja tietoni
kartuttua, on paljaslunuttyyppimulliksiPö.

Vanhemmat mallit ovat kyllä hyvin vaikutf
taviaju isoja, mutta mutta,_ia uudemmat, no
parempi olla sanomattu mitään.

P6 on tavallaan vaatimaton koriltaan. mut—

ta sopusuhtainen ja hyvin englantilainew
tyyliltään.

Pözssa on kaikki vanhojen Rovereiden hy—

vät työn ja valmistuksen laatuominaisuu—
det. sen lisäksi siinä on loistavaa tekniik—

kan, niinjarruissa kuin taka—akselistossaja
erinomaista taloudellisuutta SC ja TC (käy
lyijytön, testannut Englannin Rover P6 ker—

ho).

Tietenkin joskus harmittaa konepellin va—

pina kovemmassa vauhdissa tai rekan pe—

rässä ajaessa ja tietenkin etupään ripustus
ohjauksineen kaikkineen, joka ei vastaa
parhaita Brittejä monimutkaisuudestaan
huolimatta. Esim. saman luokan Triumph
2000:n ohjaus on paljon tarkempi, kevy—

empi ja huoltoystävällisempi.

Käyttöautona Rover on osoittanut häm—

mästyttävää kestävyyttä ja luotettavuuttu.
EEzllä on nyt ajettu hieman yli 350.000km,
joista ainakin l50.000km on pelkkää kau—

punkiajoa.

Rovereilla nauttii myös matkasta. oli se
sitten työ tai vapaa—ajan matka.

Kaiken kaikkiaan Rover P6 MKII _iaksaa
kiinnostaa, se ei ole koskaan tuntunut arki—

selta tai kyllästyttävältä ja matkanteon le—

vollisuusjahiljaisuusjaksau hämmästyttää
myös muita kuin meitä Roveristeja. Jos—

sain vanhassa testissä sanottiin, että Rover
on kuin turvallinen, luotettava ja vahva
ystävä. Sitä se on.

KYÖSTI KUULA
]. Ostin Roverini 1988. Muutaman vuoden
olin asiaa tuumaillut ja päädyin 2000 TC
malliin siksi, että oletin sen edustavan par—
haiten urheiluhenkilöautonapidettyä P6 Ro—

veria. Tietysti hankintaan vaikutti myös se,
että ylipäätään sopivassa kunnossa oleva,
sopivan hintainen P6 suttui kohdalle. Kau—

panteon kanssa tuli pikkuisen kiire, koska
olin muuttamassa pääkaupungista Savoon
ja uskoin asian mutkistuvan ellei auto ole
muuttokuormassa mukana.

2. Autoni on käyttöauto. Ajoittain on tosin
ollut pitkiäkin seisokkeja, kun olen lipsah—
tanut harrasteautoilun puolelle.

TC-naisen/miehen unelma

3. Ulkonäköja sisustus ovat ajattoman vie—

hättäviä. Kyyti on rentouttavaa. Yleensä
ottaen miellyttävämatkantekoväline. Puut—

teena pidän korkeaa melutasoa, Autoni
äänieristys on tosinjollakinaiemmistaomis—
tajista unohtunut matkan varrelle. Tietyn—
lainen karkeus on kumminkin TC malleille
ominaista.

4. Autoni on muinoin kolaroitu perusteel—
lisesti. Ajo—ominaisuuksiaparannellessani
olen huomannut mm. kallistuksenvaimen—
timen olleen edelleen mutkalla, etupään
ylätukivarren kiinnityskorvakko ei ole ai—

van oikealla paikallaan, kumipuslat rieka—

leina, jouset kuoleutuneet toispuoleisesti
jne. Näiden kunnostuksen jälkeen ajo—

ominaisuudet muuttuivat varsin miellyttäf
viksi. Suosittelen perusteellista ohjauslait—

teidenja etujousituksen huoltoajatkuvassa
käytössä olleille P6 Rovereille. Takapään
De Dion tube oli aikojen saatossa muuttu—

nutjäykäksi taka—akseliksi. Jopa niin jäyf
käksi etten onnistunut sitä herkistämään,
vaan toin tuliaisina itselleni uudemmista
malleista tutun "sealed for life” version.
Nyttemmin Roverini on vihdoin maalattu
ja on taas Brigade Red. Lähikuukausien
remontit koskevat värinää voimansiirrossa
ja äänieristyksenjaläpivientien parantelua.
Tulevaisuudessa pyrin tiivistämään moot—

torin ja vaihdelaatikon. Siinäpä alkaakin
olla oiva käyttöauto valmiina.

5. Lehdistä ihailen moniakin hienoja auto—

ia-

6. Palvelleejatkossakin minua. Tosin olen
haaveillut 3500 automaatista, kun tällä het—

kellä tarvitsen oikean käteni tutin yms. ojen—
teluun.

Kun färd/"uttag knott/fin, oli hans/ca
havaifa, kuin/(a sama/7 tyyppisiä
mielipileemme olivat. Vastauksien
hengestä voi aistia, milen pidezyiksi
Rover P6 ;t ovat rulleel.
Muna eihän se Ole ihmekään;
panepa hetkeksi si/mäsi kiinni,
kuvilrele loivasti mulkitreleva tie,
mieti siihen hurislamaan
sulavalinjainen Rover, ruota karon
!injaaja peräkontin kad/”rella... Voz"

Bache, minkä meille teit !

Jouni Huttunen

Toim.huom!

Vastaavia juttuja toivottavasti herää
muualtakin Suomesta. Nyt jäämme
odottamaan milloin Oulun P6—Rove—

ristitjärjestävät yhteisajonjohon muut
Roveristit voivat osallistua.

Krändi
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Ruotsissa jätjestetään vuosittain kymmenkunta "Terräng Touring'ia",jotka vastaavat meikäläistä safaria ja viitisen
trial—kilpailua. Ruotsalaisen 4 WHWWL DRIVE—leha'en juttujen perusteella yksi mielenkiintoisimmista on ollut Terräng
Safari Gotland, joka tänä vuonnajärjestettiin neljännen ker/"an. Safarin järjjestää Gotlands Terräng Gäng ja
Sponsoreina ovat Ruotsin armel'ja, Cooper Däck, 4 WHEEL DRIVE-lehti ja Svenska Bilsportfärbundet. Ruotsin armeija
on tär/(ein sponsori, koska koko tapahtuma järjestetään gotlantilaisen joukko—osaston P18 varuskunta— ja ampuma—
alueilla.

Tämän vuoden Terräng Safari Gotland ajettiz'n 4 .—Ö.8. Jo keväällä varasin lauttaliput ja majoituksen kahdelle
autokunnalle. Oman viisihenkisen perheemme mukaan lähti vairnoni sis/con nelihenkinen per/te. Matkaan päätimme
lähteä kahdella Rangella, joista toisella aioimme osallistua safariin.

Menomatka
Lähdimme Paimiosta torstaina 3.8. aamulla Turun sata-
maan, sieltä lautalla Tukholmaan ja edelleen Södertäljeen
(noin 40 km), missä majoituimme hotelliin. Aamulla jat—

koimme Nynäshamniin (noin 50 km), mistä lautalla Vis—

byyn.

Kneippbyn
Kneippbyn alue on rakennettu Peppi Pitkätossun kotitalon
Villa Villekullan ympärille. Se koostuu vesi—jahuvipuistos—

ta, leirintä-, asuntovaunu— ja mökkialueesta sekä ravintolas—

ta 3 km Visbystä etelään meren rannälla. Majoituimme siellä
kahteen pieneen, niukasti varustettuun (jääkaappi, kylmä
vesi, sähkö). mutta viihtyisään mökkiin. Suihkut, wczt ja
keittopaikka olivat yhteiset. Mökkialue oli varsin rauhalli—

nen, toisin kuin lähistöllä sijainnut "Ungdomscamping",
josta kuului Välillä melkoinen meteli.

Vesi- ja huvipuistossa riitti lapsille tekemistä vaikka millä
mitallä. l—loukutuksia oli joka lähtöön; parhaina pidettiin
pomppulinnaa ja vesiliukumäkiä.

Iltasuunnistus
Perjantai-illan lämmittelynä oli järjestetty 12 rastin ilta—

suunnistus, joka alkoi kello 20 päikallista aikäa. Autoja
osallistui tähän yli 40. Kaikkiaan safarille ilmoittautuneita
oli noin 90 autokuntaa, joista kaksi Itäv allasta, yksi Saksas—

ta, kaksi Suomestä ja loput Ruotsista.

Suunnistus tapahtui Pl8 varuskunta—alueen laidoillaja kart-
tana oli suunnistuskärttä l : 15000, joka on aivan liian tarkka
autosuunnistukseen ja niinpä ajoimme parin ensimmäisen
risteyksen ohi. Rastit olivat teidenja polkujen varsiin sijoi—

tettuja miehittämättömiä le—kysymysrasteja, _ioiden aiheet
olivat Jeep—historiasta. Aiheen valintä selvisi, kun kuulin,
että juuri viikkoa aikaisemmin oli esitetty TV:ssä tunnin
mittainen ohjelma siitä.

Kakkoskuskini Jari Heine suunnisti taitavastija myöhäises—
tä lähtöajastamme huolimatta ehdimme hakea kaikki rastit
ennen kello 22, jolloin ne poistettiin maastosta ja alkoi
grillij uhla Kneippbyn leirintäalueella. Sunnuntain palkinto—

jcnjaossa totesimme, että olimme saaneet oikein yhdeksän
vastausta ja vain kolme oli Väärin. Tosin parhaat olivat
osanneet kaikki Oikein.
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Rangen alustalle rakennettu Prototyp—luo—

kan auto ahtaassa välissa.

Tofta Skjutfält
Toftan ampuma-alue on 10 km pitka' (lounas—koillinen—
suunnassa) ja 4 km leveä. Se sijaitsee rannalla noin 15 km
Visbystä etelään. Alue muistuttaa suomalaista ampuma—
aluetta; paljon teitä, määrättömasti pieniä uria, aukeaksi
hakattuja alueita ammuntoihin, kaikenlaisia rakennelmia ja
romua.

Maasto on kalkkikivc'a, osa kiinteää, osa irto—

naista levym'aistä ja osa veden pyöreäksi kulut-
tamaa. Kiinteä ja levymäinen tavara oli kanta—

vaa ja kitka oli hyvä. Levymäiscllä tavaralla
ajcttaessa tai käveltaessä syntyi tyypillinen ääni,
jota on vaikea kuvata (se täytyy itse kuulla).
Hienoksi jauhautuneesta kalkkikivestä muo-
dostuu kosteana mutaa, jota aluella oli kuivasta
sä"stä huolimatta. Kalkkikivcstä irtoaa helposti
pölyä ja sitä alueella riittää. Koska oli kuivaa,
pöly nousi kaikilta tciltä sankkana ja tunkeutui
joka paikaan.

Alueen pohjoisosassa korkeuserot ovat huo—

mattavat; maa nousee rannasta heti 20—30 m
korkeuteenja korkein kohta on yli 80 m korke—

udessa 1,5 km rannasta. Pohjoisosa on kiin—

teämpää kalliota ja metsä on havupuuvaltaista.
Laaja eteläosa on loivaa ja tasaista kalkkikivi—
murskaa.

()hjattu ajo
Lauantaiaamuna ohjelmassa oli ensin ohjattua ajoa etukä-
teen valmistetulla radoilla. llmoittautumisen yhteydessä
kysyttiin, mille radalle haluaa osallistua. Vaihtoehdot oli—

vat: A Helppo rata aloittelijoille varuskunta-alueen ajohar-
joitteluradoilla. B Kohtuullisen vaikea rata vakiomaas—

tureille Toftan ampuma—alueella. CVaativarataToftan am—

puma—alueella. Hyville vakioilleja rakennetuillc autoille. D
Eritt'ain vaativa rata "för tuffa grabbar”. Ei pitkäakseliväli—
Sille eikä vakioille.

Koska emme tuntencet seutuja emmekä ruotsalaisten tapoja
pelasimme sen verran varman päälle, että otimme radan C.

Valinta osui oikeaan, radalla oli jyrkkiä nousuja ja laskuja.
Tämä rata oli muutenkin suosituin, sen otti noin 30 autoa
(kaksi vanhaa Volvo Suggaa, paljon Volvo Valppeja (Lapp—

landereita), liuta lyhyitä korotettuja Jeeppejä, joitakin japa—

nilaisia avolavojaja pari isompaa jenkkiä).

Ohjaajina toimivat Ruotsin armeijan kouluttajat, jotka an—

toivat alkuopaslusta ja neuvoja. Ajo sinänsä oli huomatta—

van vapaata, joka paikassa sai ajaa (vaikka umpimetsään,
vain pari linnustonsuojelualuetta ja rantavyöhyke olivat
kiellettyjä).

Gotland Trial Trophy
Lauantaina iltapäivällä ajettiin trialkilpailu ruotsailaiseen
tapaan. Luokkia on neljä: Original, Standard, Modifieradja
Prototyp. Original on nimensä mukaan täysin alkuperäis—
kuntoisille autoille. Standard, Modifierad ja Prototyp vas—

taavat likimain suomalaisia luokkia 1, Zja 3.

J aksoja on 5 ja ne ajetaan kolmeen kertaan vapaassa järjes-
tyksessä, tosin aina kierros kerrallan. Maksimiaikajaksolle
on 3 minuuttia. J aksoilla onmuunnelmia eri luokille sopivan
vaikeusasteen saamiseksi. Jaksot ovat selvästi helpompia
kuin Suomessa eikä esimerkiksi vinssauksia tarvita juuri
lainkaan (edes vinssiautoja ei olel). Myös kalusto pysyy
yleensä ehj'an'a. Virhepisteitä otatetaan vaikeissa paikoissa
olevilla tiukoilla kurveilla ja kapeilla porteilla. Virhepisteitä
saa mm. seuraavasti: pys'aytys (min 3 sekuntia) ] piste,
peruutus 2 pistettä, moottorin sammuminen 3 pistetta ja
kosketus ratamerkintöihin 8 pistett'a.

Mutahullut ruotsalaiset irrottavat kiinnijuuttunutta autoa rajusti repi—

mäll'a. Mudassa rypemisessä tuli autoille melkoisesti vaurioita.
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Maksimipistemäärä on (jos 3 min aika—

rajaa ei ylitctä) 30 pistettä. Aikarajan
ylityksestä rokotetaan 35 pisteeseen,
keskcytyksestä saa samat 35 pistettä ja
aloittamaton jakso tuottaa 45 pistettä.

Kisaan lähti kuusi Ori ginalia, kymmen—
kunta Standardia, kaksi Modifieradia ja
kuusi Prototypiä. Emme itse osallistu-
neet kilpailuun, koska autostani puut—
tuu turvakaari. Volvo Valp on Ruotsin
trialin valtamerkkija sama näkyi täällä;
suurin osa Ori ginal—ja Standard—autois—
ta oli Valpeja. Mukana oli pari isoa
jenkkiäjayksi Suzuki. Modifierad—luo—
kan molemmat osallistujat ajoivat Jee—

pejä. Prototyp-luckassa oli pari Ran gen
alustalle rakennettua autoa ja yksi to—

dellinen VW-proto. Pari Originalia ja
kolme Protoa joutuivat keskeyttämään
kisan.

Vapaa ajo
Koko safarin ajan lauantaiaamusta sun—

nuntai—iltaan oli koko Toftan ampuma-
alue käytössa vapaaseen ajoon. J oukko
mutahulluja ruotsalaisia käytti täta täy—

simääräisesti hyväkseen ja etsi heti lau—

antai—aamuna mutakuopan, jossa au-
ton Qakuljettajan) sai kuorrutettua mu—

takerroksella.

Terräng Safari Gotland
Varsinainen safari oli sunnuntaina yh-
deksästä kahteen. Tämä oli taas rasti—

kilpailu, 12 rastia, joista kahdeksan
miehitetyä tekemisrastia. Tehtävistä
voidaan esimcrkkeinä mainita tikan—

heitto Willys—maskiin, männ'an—

heitto, tulppien vaihto, jne. Rastit

oli ripoteltu koko alueelle, joten ajoa
tuli melkoisesti. Ne olivat usein sellai—

sissa paikoissa, että paikalle pääsi eri—

tasoisia teitä. Valitsimme aina mielen—
kiintoisimman vaihtoehdon ja taisim—

me pari kertaa yllättää rastimiehetkin.
Muutaman kilometrin ajoimmc tasai—

sessa eteläosassa jopa ilman utan ta—

paistakaan.

Lounas oli järjestetty rastille 9, jonka
määrite oli ennakoivasti "LerhÄl" (Mu—

takuoppa). Tänne oli kertynyt joukko
”mutaeksperttejä",jotka ajoivat raken—

nettuja V8—Jeeppejä. Rastilippu oli mu—
dan ympäröimällä saarekkeclla ja mei-

' dän oli tictenkin ajettava sinne aulolla.
Jäimme kiinni mennen tullen, mutta
vinssasimme itsemme irti omin voi—

min.

Palkintojcnjako pidettiin iltapäivällä.
Siclläjaettiin palkinnotiltasuunnistuk—
sesta ja safarisla sekä na'iden lisäksi
"Bäste Kamp"—palkinto parhaasta yri—

tyksestä.

Paluumatka
Aamuviideltä maanantaina lähdimme
Kneippbyn alueelta lautalle, millä saa—

vuimme lounasaikaan Nynäshamniin.

ikeita nousuja vTässä ollaan jo alas—M
'

vo 'alp oli kaataa itsensä.
"»

Nyt meillä oli aikataulussa löysää ja
Södertäljeen ajelimme nahtävyyksia
katsellen. Tutustuimme mm. Nynäs—
hamnin keskustaan, Ösmo'n vanhaan
kirkkoon (1100—luvu1ta) ja Hammar—
byn linnan raunioihin (1300—1uvulta).

Södertäljessa' nukutun yönjälkeen taas
aikainen herätys ja ajo Tukholmaan,
mista" lautalla Turkuun. Termiitit oli—

vat tyhjentäneet Turun satamaan jää—

neen auton tankin, mutta muuta vahin—

koa ci onneksi tullut.

Yhteenveto
Kaikkiaan Terräng Safari Gotland oli
mukava kokemus, järjestelyt toimivat,
maasto oli vaihtelevaa (lisäksi erilaista
kuin Suomessa)ja alue kahden päivän
ajoon valtava.

Koko homma tuli maksa-
maan yhdeksälta hengeltä ja
kuudelta päivältä kaikkiaan
tasan 12000 markkaa, mikä
ei tee kuin vähän yli 200
markkaa/päivä/henki. Tämä
sisälta'ä lähes kaiken eli laul—
talipul, yöpymisct, bensat,
syömisen, juomisen, safari—

maksun ja liput huvipuis—
toon. Kokonaiskustannuksia
olisi voinut pienentäijos yö—

pymisiä olisi vahentänyt ja
ajellut yötä myöten takaisin. Val itsim-
me kuitenkin löysemmän aikataulun
lähinnä lasten vuoksi.

Ensi vuodesta en vielä ticdä, mutta
saatan hyvinkin olla mcnossa uudel—

leenkin. Mikäli joku on kiinnoslunut
matkasta, kannattaa varmaan ottaa yh—

teyttä.

Antti Ahonen



Olemme aloittamassa varaosien ja
off road -tarVIkke|den maahantuonnln
Tiedustelut ja tilaukset:

['rinala OV

Tommi Pispala puh 9500-445109
Juha Oksanen fax 932-5112571

Gutohuono T. Pispulu Oy
_e—"Si

reem'åovzru
' Huollot ja korjaukset
' Moottoriremontit

' Voimansiirtokorjaukset
' Käyntisäädöt

Edullisesti ammattitaidolla

& (90) 108 508. (90) 108 211
Shell Nurmijärvi Pekontie 'I
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Perl/teen! vaxtaanotti maa/iskuun
alussa kiljecn sveitsi/äiseltä Rover—

ystävältämme, Rene Fax, joka sisälsi
tiedot häva/lassa 29.4—] 5.95 pidet—

tävästä kansainvälisestä Rover—ta—

paamisesta. Lauantama 18.395 toi
pmtinkantaju pikakl'tjjeen niin ikäån
Sveitsistä. Tämä pikakitjje tuli myös
kerhommc vieraina ()lleilta
R0ver—ystävi/tc'imme,
Bernadette & Andre
Wallimann, sisältäen
edellåmainitun kut—

szm entistä täyde/li—
sempc'inä. Soitettua—
ni sitten Salzburgim Vik—

tor Swobodalle, joka esittei—

den mukaan toimi tämän kansain—
välixen tapahtuman jäljeSfc'Ijä/Tä,
sam ktm/la että svcitSi/åiset Rove/*—

ystävät olivatjo alustavasti i/moitta—
m'et osanottajan Suomesta.

Siinä sitä sitten seistiin, taskut tyhjänä,
auto vielätalvisäilössäjakovamatkakuu—
me lämpömittarissa. Kirjallinen ilmoitf
tautumiseni sisälsi 1 kpl ROVER P6,
220TC, vm 1975 + Brita & Harald Kraatz
ja Sfl' 80; osanottomaksuna. Nyt tuli
kiire,o1ihanta11in1attialla öljylammikko,
saada P6 sellaiseen ajokuntoon että ei
hinäusapuun tarvitsisi turvautua. Korjaa—
mossa nostettiin moottori + vaihdelaatik—
ko lattialle. Tässä vaiheessa kävi ilmi että
öljy oli vaihdclaatikosta kotoisin. Vaih—

delaatikossa oli öljyn puutteen lisäksi
myös hampaista pu1aa eivätkä laakerit—
kaan olisi enää kilometl'ejä nielleet. Öl—

jynvuoto johtui huonoista tiivisteistä.
Noin viikkoa ennen matkan alkua saatiin
P6 koeajoon mutta ilmeni vikoja, joiden
poistaminen tuotti tuskaa. .latkuva pätki—

mmm ;( smo/Mmmm

minen ja sammuminen johti vihdoin virf
ranjakajan uusimiseen. Kaasuttimct vuo—

tivat vuorollaan lyijyllistäpakosarjan päälf
le ja tuntui jo siltä kuin ei tätä vuotoa
saataisi millään tukittua. Korjaamo on—

nistui haisteltuaan useamman päivän lyi—

jyllistä bensaa poistamaan kaasuttimen
vuodot ja kun Kimmo nyt ehkä vähän
epävarmalla mie1e11ä antoi Pözn ajetta—
vakseni oli enää yksi yö aikaa laivan lähf
töön aamuvuorolla Turusta. Ainahan se
on mei1tä viime tippaan mennyt sanoi
Brita antaessaan kapsäkkinsä.

Aamulla 27.4.95 klo 7.00 lähti nuoripari
(isovanhemmat) kiiltävällä valkoisellä
Rovcrillaan kohti Turkua ja haastavaa
matkaa. Saavuttessa Tukholmaan oli aika
1opettaa lepääminen ja suuntautua Amo—

rcllan autokannelle. Autokanncn oven
auetessa kävi nenääni voimakas 1yijy11i—

sen tuoksu. Brita kysyi seistessämme
Pötn vieressä, että onko tuo bensalta half
seva1'a'täkkö meiltä pcräisin. Kyllä, mutta
ei edestä vaan oikeasta takakulmastaja se

tictää bensaputkcn löystyneen lankista.

Ajettuamme ulos Amorellan uumcnista
oliklojo20. 15. Ulkosalla olimaa valkoi—

sena, lämpömittari näytti +1 astetta ja
ulkona kevään pahin lumituisku. Siitä
vaan kohti ctelääjatkuvasti bensaa vuotaf
valla Roveri11a jossa valkosivurenkaat,
nämä vain ulkonäön eikä ajettavuuden

takia, ja taivaa1ta porskuttaa valkois—
ta. Lumen lisäksi oli yön aikana

pakkasta, sumuaja räntää.
Helsingborgissa klo 2.00
oli lämpöäjo +7 astettaja
sade jatkui vetenä. Pere
jantaiaamuna klo 8.00
odotimme Lybekissä

huoltoaseman aukeamistajot—
ta bensavuoto saataisiin juntturia

kiristämällä loppumaan.

Se onnistui ja niin jatkui matka parem—
man sään vallitessa kohti etelää. Brita
totesi perjantai—iltana vähän ennen Mun—

cheniä, a_iettuamme Tukholmästa ilman
lepoa 1757 km, että hänen turvonneet
jalat kaipäavat sänkyä.

Käynnistettäessä seuraavana aamuna P6
kuului karkeata moottorin ääntä. Tämä
ääni kävi aina kovemmaksi ja saavuttaes—
sa Itävällan rajalle oli tunne kuin istuisi
konekiväärin päällä.

Ajettuamme kotipihaltamme Espoosta
2007 km saavuimme lauantaina klo 11.30
Rover—tapahtuman lähtöpaikalle Slazbur—
giin. Nyt oli saatava P6 pikimmiten korf
jaamoon ja lisäksi pestyä Ruotsissa saalu
lumisohjon aiheuttama lika pois auton
pinnalta. P6:n peltinen pakosarja oli haa—

ran vierestä katkennut ja koskä ei uutta
pakosarjaa löytynyt tuli tämä paikata hit—

saamalla. Koko operaatio pesun kera
kesti vain tunnin, mutta o1ihan lauantai ja
hommamaksoi mustanamontatuntia. Pe—

sukonc oli kuten harjapesussa mutta toimi
ilman harjoja pelkällä paineella. lstuesf
sani siinä ratin takana näin miten pesuvesi
tulvi joka ikisen tiivistcen kautta sisälle
vaunuun. Ja minä kun olin entisöidessäni
laittanut tavanomaista paremmin 1iima—

massaa tiivisteisiin.

Ajol johon osallistui vajaa 80 autokuntaa
seitsemästä maasta (1 x Italia, 1 )( Lisch—

tenstein, 1 X Suomi, 2 x Englanti, 12 )(

Saksa, 25 x Sveitsi ja loput yli 301säntä—

maa Itävalta) oli kerrassaan hyvin jajuh—
lalliscstijärjestetty. Tapahtuman avajai—
set olivat lauantaina 29.495 klo 17.00
autojen csittelyllä hotellin parkkipaikalf
la. Tätä seurasi hotellin nurmikolla coc—

tailtilaisuus tervctuliaispuheilla, saksaksi
ja englanniksi,jonkajälkeen oli vuorossa
ravintolan laaja valikoima parhaita herk-
kuja.



Sää ei sunnuntaiaamuna osanottajia suosi—

nut mutta siitä se päivän mittaan parani.
Koska muutama Rover—ystävä oli luullak—
seni tullut kakkosautollaan oli meillä ilo
ihailla myös muun merkkisiä kuten Rolls
Royce, ketjuvetoinen Bentley 65, erittäin
kantikas Humber, jne. Vanhin joukossa
ollut Rover oli Insbruckista perävaunulla
(vetoautona PSB) tuotu HP10 ja tuorein
taisi olla 214 Cabrio. Ajoneuvoista suurin
osa koostui P5 ja P6 mallisista mutta jouk—

koon mahtui myös useampi P4.

Päivän ajoreitti, pituus noin 160 km, jonka
aikana oli useampi kilpailutehtävä aiettiin
noin 40—60 km/h nopeudella kiei'täen sa—

noin kuvaämattomissajärvimaisemissa, mm
Mondsee ja Attersee, halkoen monet kau—

niit kylät, Reitti kävi myös yli 2000 mzn
korkeudessa lumen ympäröimänä. Klo
16.00 alkoi torvisoitlokunnan säestämänä
autojen kokoontuminen Hellbrunnin lin—

nan sisäpihaan. Kun autot oli saatu paikoil—
leen marssimmejonossakuin ankattutustu—
maan linnan kuuluisiin vesipelcihin. Tilai—

suus alkoi kuohuviiniladoilulla ja oppaan
alustuksella. Isäntäväki tarjosi illan päät—
teeksi itävaltalaiseen tapaan loisteliaan il—

lallisen useine ruokalajeineen linnanjuhla-
salissa. lllallisen lomassa kcrtoi linnan
intendentti meille vaiheita Mozartin elä—

mästä joka huipentui kahden henkilön esit—

tämiin duettoihin.

Maanantaina 1.5.95 lähtivät kaikki vajaa
80 ajoneuvoa kolonnassa koliti Saksan ra—

jaa. Ajettuamme Saksassa Berchtesgade—
nin vuorissa noin kahden tunnin kierrok—

sen,joka myös täällä ylitti 2000 mzn korke—

uden ja aiheutti muutamaan ajoneuvoon
vesiletku ym rikkoja, palasimme Itävallan
puolelle. Täällä yli 1000 mzn korkeudcssa
ihanassa vuoristoravintolassa aivan rajan
tuntumassa oli tilaisuuden päättäjäiset pal—

kintojenjaolla. SuomestatullutPö ei tieten—

kään voittanut matkan varrella ollutta kil—

pailua mutta sitävastoin vastäanotimme ka—

uimpaa tulleelle myönnettävän ansiomita—
lin.

Kiitettyämme isäntiä _ja hyvästeltyämme
niin uusia kuin jo vanhastaan meille tuttuja
Roveristeja alkoi noin klo 14.00 paluumat—
kamme. Koko malkan pituudeksi kertyi
4513 km = 5321: 11,79 1/100 km. Tästä
valui noin 50 litraa lyijyllistä maanteille ja
Amorellan kannelle. Jouduimmc kotimat—

kallamme vielä kerran korjaamolle kiristä—
mään löystynyttä pakoputkca. Automme
sai matkan varrella myös lukuisia vilkutuk—
sia ja huomionosoiluksia.

Matka oli kerta kaikkiaan rasitteistaan huo—

limatta rahansa arvoinen. Puitteet, runsaal—
la kevätkukinalla, olivat mitä parhaat ja
itävaltalaiset Rover—ystävämme olivat teh—

nect lyön, alkaen osanottokutsusta ja laa—

jasta ohjelmasta aina kolmannen päivän
päätökseen saakka, tavalla _ionka kehumi—

seen en riittäviä ilmaisuja löydä.

Harald G Kraatz, jäsen 64
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SYYSAJOT 2.-3.9.95
Ktmniina .vykxyisend aamupc'iivc'inä
kokoomui Heinolan limmar/lalla
inna/ms joule/(0 Rover—ystäviä
ifalmiz'na suunnistamaan kohti
Vehkakylää. Markan var/”alle Uli
kehile/ty kuusi eri lchtävämsricz,
jorm ihmeltelymme, miksi nom
sadan kilomell'in mat/(aan oli varann
mel/(cin koko päivä aikaa, sai
Miffy/(sen. Ajo—Ohjeiclen,
kysymyspapereiden ju komciden
rimamerkkien jaa/1 ja!/(een
autokumla! .S'Ial'lmsivar vapaaseen
rahtiin reitille.

Lyhyen ajon jälkeen oli tien penkalla
1aulu,jossa sormi osoitti vasemmalle.
Yllätys yllätys huomasimme sitten—
kin ensimmäisen rastin7 vaikkei niitä
oltukaan merkitty karttaan. Rastilla
konstaapeli Pavas tenttasi autokunti—
en tietämystä onnettomuuspaikalla
suoritettavista toimenpiteistä, jotka pi-
tää tehdä ennenkuin soitetaan häly—
tyskeskukseen. Aikaa oli kaksi mi—
nuuttia.

Range oli nokka ojassa ja viehkeä
blondi (nukke) retkotti kuljettajan
paikalla. Autokuntamme osasi estää
lisäonnettomuudet ja varoitti muita
tielläliikkujia sekä tarkisti uhrien lu-
kumäärän ja tilan. Harmittava piste—
menetys tuli kiinnijääneistä akkukaa—
peleista, jotka olisi pitänyt irrottaa tu-
lipalovaaran pelossa. Lisäksi oli bo—

nuskysymys: Missä ollaan? Miesten
joukkueemme tiesikin vastauksen,
mutta me leidit olimme unohtaneet
lukea tienviittoja.

Rastin jälkeen matkajatkui kohti Ve—
sivehmaata. Siellä lentokentän kupees—
sa oli rasti numero kaksi. Viisi tuop—
pia odotti kilpailijoita Rangen taka—
puskurilla. Tehtävänä oli tunnistaa
nesteet. Ensimmäisessä oli vettä, toi—

sessa peräöljyä, kolmas oli jarrunestet—
tä, sitten oli CZHSOHzta, joka vaale—
anpunaisenajuomana houkutteli jopa
joitakuita maistamaan russiania. Vii-
meisessätuopissa oli appelsiinimehua.
Roveristien hajuaisti joutui siis myös
koetukselle. Rastin huipensi poislähti-
essä nähty purjekoneen ilmaan hinaus.

Matka jatkui todella perisuomalaista
mäkistä ja mutkaista tietä Kalkkisten
lossille, jossa saatiin syysajojen
miniristeily. Lossinjälkeen olikin kol—

mas rasti,jossa T&T pistivät autokun-
nat tunnistamaan puulajeja. Mänty,
kuusi, koivu ja haapa olivat helppoja,

On tapahtunut onnettumuus, TOIMIKAA

mutta eksoottisemmat teak, tammi ja
mahonki miesten joukkueelta vähän
sekosivat. Leidijoukkueemme karttu—
rilla oli onneksi asiantuntemusta, jo—
ten jalopuutkin saatiinjärjestykseen.

Pulkkilanharjulla oli ruokatauko. En—

nen syömistä oli kuitenkin rasti, jolla
Rape heitätti jotain kytkinrinkuloita
akseliin. Harjottelukierros meni hy—
Vin, mutta varsinainen kisa—kierros ei.
Heittel yn jälkeen kerhon tarjoama tee
maistui,ja harjulla oli samanaikaises—
ti ainakin 15 Roveria (järjestäjät olivat
rasteilla,joten lukema ei ole syysajoi-
hin osallistuneiden määrä).

Kireän aikataulun vuoksi reittiä oikais—
tiin ja letkassa ajettiin seuraavaksi
Asikkalan kirkonmäen kautta suoraan
Padasjoelle,j0sta lähdettiin kohti Pal—
san museomyllyä. Vauhdiksi oli iäk-

käämpiäautojaajatellen so—
vittu kunnialliset 60 km/h.

Myllyllä Myllis ajatti yh—
den rengaskierroksen ver—
ran autoja. Meillä, kuten
niin monilla muillakin,
kierros venähti pitkäksi. Tältä
rastilta suunnistettiin kohti
Kasiniemeä ja Vehkakylää.

Viimeinen rasti oli Vehkaky—
laän vievän tien varressa
hiekkakuopalla. Tehtävänä
oli ajaa ”offroad—rata” siten
että kuljettajan silmäl oli pei—
tetty ja kartturi kertoi mihin
pain pitää mennä. Virhepis—
teitä tuli pysähdyksistä, pe—
ruutuksesta ja reittimerkkei—
hin koskemisesta. Kaikilla
oli ajokkina sama Range.
Karttureiden neuvot olivat
vaihteleviajaajosuoritukset
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Kytkinrinkuloiden heitto ei ollut
parhaita lajejamme.

Kiitoksct syysajoihin palkintoja lahjoittaf
neille yi'ityksille:
ALFAMER
AUTOREP OY
COLLY COMPANY OY AB
GL—RAKENTAJAT OY
HELKAMA—AUTO OY
HlTSlTALO WELD OY
J K—HUOLTO OY
KARAASI KY
LAATUVAUNU OY
OFF ROAD CENTER OY
SUOMEN RAKENNUSSÄHKÖ OY

sen mukäisia. Oikean ja vasemman tun—

nistaminen ei tunnu olevan helppoa edes
autokoulun käyneille.

Pistelaskunjälkeen autokunnat suunta—
sivat kohti Vehkakylän lihasoppaa. Ruo-
kailunjälkeen, tiedustelijoiden palattua
safarireitiltä, suuntasi maastoautojen let—

ka kohti metsää. Reitiltä pääsi pois siel—

tä täältä ja vain yksi auto ajoi koko
reitin, muidcn oikaistessa tielle aikai—
semmin. Myös paikallä olleet
saksalaisturistit saivat elämänsä koke-
mukscn valkoisen avoläntikän lavalla
keskellä metsää. Iltajatkui palkintojen—
jaolla ja sitten savusaunottiin. Iltayö
kului jutustelemisen merkeissä, sisältä
kuului jopa Säksalaisia juomalauluja—
kin, tosin ei Roveristien laulamäna.

Sunnuntaina neuvostovalmisteinen sii—

vetön kantosiipialus Tehi vei meidät risteilylle Päijänteelle.
Keli oli erinomainen, tosin merisairäskin sisävesialukseltä
löytyi. Parin tunnin risteilyllä syötiin, ihäiltiin maisemiajä
oli aämuisen luontopolun palkintojenjako. Voittäjajoukkue
oli havainnul ylivoimäisesti cniten eläimiä — äinakin 1400
muurahaista.

Maihin päästyämmehajäannuimme kukin tahoillemme odot—
tamaan innokkäasti, mitä ensi vuosi uusine ajoineen tuokään
mukanaän. Syysajojen järjestelyt olivat niin loistavat, että
j ärjcstäj ät ansaitsevat vielä kerran kiitoksen.

R-ystävät: 1037, 1044, 1092 ja Tiina

Ps. Toritun kyläl—
lä Helvi—emänlä
oliihmctellytsun—
nuntainapuoliltä—
päivin, että mikä
ihmeen muutto—
kuorma äsunto—
vaunuineen päivi—
necn kulki tietä.
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Uusi Rover 400-sarja
Vaikka vielä tähän lehteen ei mahtunut
yhteenvetoa tämänpäivän Rover —malleis—

ta, voitte huoletta uskoa, että Rover mallisf
to elääja voi hyvin. Viimeaikaisct mullis—
tukset tehtaan omistuspohjassa ovat vain
vahvistaneet Roverin asemaa Euroopan
viidenneksi suurimpana autonvalmistaja—
na. Rover tulee säilymään merkkinä mark—

kinoilla ja uudella mallistollaan todennä—

köisesti vain vahvistamaan asemiaan.

Tulen tulevissa lehdissä käymään yksi ker—
rallaan uudet henkilö— ja maastoautomallit
mallisarjoittain pintapuolisesti läpi. Lähin—

nä kaupallisilta yksityiskohdiltaan.

Tähän ensimmäiseen artikkeliin valitsin
uuden Rover 400—sadan kahdestakin syys—
tä. Toisaalta auto on täysin uusi, Roverin
viimeisin mallimuutos, joka esiteltiin eu—

rooppalaiselle yleisölle loppukeväällä 1995.
Toisaalta Rover 400—sarja edustaa autojen
kokoluokkaa, joka meillä Suomessakin
hallitsee yli puolta uusien autojen maanan—
tuonnista. Keskikokoisia noin 1,6 litran
moottorilla varustettuja perheautoja.

ldeoidessani tätä artikkelia, minullaoli al uk—
si mielessäni vain referoida k'asiini saamaa—
ni tuoretta en glantilaista esitettä. Tutustu—
essani lähemmin Rover 400 sarjaan, selvisi
kuitenkin, etten voi olla tähän alkuun liittä—

mättä omia mielipiteitäni nykypäivän Ro—

vereista.

Useimmat Rover—Ystävät edustavat auto—

kalustollaan Roverin kunniakkaita perin—

teitä. Rover on aina ollut aito brittiläinen
merkki hienostuneisuudesta, omaleimai—

suudesta, hyväst'a mausta ja luotettavuu—
desta.

Nyt esiteltävä Rover 400—sarja rakentuu
monilta yksityiskohdiltaan tälle kunniak—
kaalle perinteelle. Kuitenkaan se ei monel—
le Rover—Ystavälle vastanne mielikuvaa,
joka on muodostunut omien Rover —koke—

musten kautta. Olemmekin nyt sen elämän
suuren kysymyksen edessä; mitä sitten?
Reliellisesti sanoen, tutustuminen uuteen
keskikokoluokan Roveriin tuo mieleen uu—

den, nykyaikaisen, hyvin tehdyn, suoritus—

ja kilpailukykyisen auton.

Miksi autonvalmistajan, joka eläa teke—

mällä hyviä autoja suuria määriä, tulisi
tchdä autoja, jotka vierottavat tarpeetto—
malla omaperäisyydellä (lausutaan moni—

mutkaisuudella) suuria autonostajaryhmiä.
Miksi uuden Roverin pitäisi näyttääja käyt—

täytyä kuin kaksikymment'a vuotta vanhat
autot, kun se kuitenkin on tuulitunnelissa
muotoiltu niin kuin kilpailijansakin, kun se
on kuitenkin etuvetoinenja siinä on moot—

toriedessäpoikittain kuten kilpailijoissaanf
kin.

Jos uutuutta tarkastelee kriittisesti, mutta
objektiivisesti, unohtaen millaisia autoja
sinällään kunniakkaat Roverit kuten P6,
SDl tms olivat7 joutuu väkisinkin totea—

maan, että auto on nykyaikainen, hyvännä—
köinen ja erittäin todennäköisesti hyvin
tehty. Englantilaisen esitteen sanoja laina—

takseni; ”Häpeämättömästi brittiläinen,
erehtymättömästi Rover ja mikä parasta
voitte hankkia sen tavallisen auton hinna]—
la. Nyt palataan takaisin tutustumaan uu—

teen aitoon Roveriin.

Uusi Rover 400—sarja on tuotettu markki—
noille autona, jonka suunnitteluun on val—

jastettu eräitä insinööritaidon parhaita kyf
kyjä, toteuttamaan muotoilultaan ja omi—

naisuuksiltaan omaperäisen tuotteen, jopa
USAzn ilmailu—jaavaruushallinto NASAzn
kehittämi'a tutkimusmenetelmiä toteutet—
tiin auton suunnittelussa. Auton alustara—
kenteet vastaavat nykyaikaisen liikenteen
haasteisiin.

Moottorivaihtoehloina tarjotaan milj oonien
päivittäisten ajokilometrien kestäväksi ja
luotettavaksi osoittamaan l ,4litran K—moot—

toria sekä sen 1,6 litraiseksi kasvatettua

ABOVE ALL - IT,S A ROVER

versiota. K—moottori on omaperäisyydes—
sään aivan omart artikkelinsa arvoinen,jo—
ten uskon palaavani siihen kokonaan eri
yhteydessä.

Tämä puhtaasti brittiläinen kokonaan alu—

miininen 16—venttiilinen DOHC—moottori
on mm—voittanut kuningattaren teknolo—

gia—palkinnon. Vuonna 19905uomeentuo—
tujen Rover ZOO—sarjan pariin 1,4 litraiseen
K—moottoriin tutustuneena voin vain tode—

ta sen olevan yksinkertaisesti nerokas.

TURVALLISUUS
Turvallisuutensa osalta uusi Rover 400—

sarja täyttää kaikki nykyiset standardit, läf
päisee kaikki voimassa olevat kolaritestit,
ja on rakennettu silmälläpitäen jopa vasta
tulevaisuudessa voimaantuleviavaatimuk—
sia korin kolariturvallisuudelle. Luonnol—
lisesti sivutörmäyspalkit ovissa, turvatyy—
ny niin kuljettajalle kuin edessä matkusta—
vallckin, räjähdyspanoksella toimivat tur—

vavöiden esikiristimet, oikealla tavalla ko—

koonpainuvat vyöhykkeet auton etui ja tai
kaosassa ovat arkipäivää nykyaikaisen
Roverin omistajalle.

SISUSTUS
Ohj aamossa on onnistuttu säilyttämään brit—

tiläisen auton henki kromatuilla kynnyslis—
toilla, pähkinäpuupaneleilla, kaksivärisillä
villakangas verhoilumateriaaleilla ja hilli—

tyillä muodoilla. Korkea varustelutaso ja
viimeistely näkyvät pienimmissäkin yksi—

tyiskohdissa. Kahden erikovuisen istuin—

pehmustcen yhdistelmällä on saatu aikaan
tukeva mutta mukava istuin kullekin autos—

sa istuvalle.

Ohjaustehostin, ohjauspyörän korkeuden-
säätö, kuljettajan istuimen korkeussäätö;
kaikki vakiona, luonnollisesti. Pienena' hie—
nostuneena yksityiskohtana voidaan maif
nita takalas i npyyhk imen automaattinen kyt—

keytyminen peruutettaessa mikäli tuulila—

sinpyyhkijät ovat käytössä. Sisävaloissa
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on ajastin helpottamassa sisääntuloaja virf
talukon löytämistä pimeällä.

MOOTTORI
Moottorina taijotaan 1,4 —litran ja 1,6—lit—

ran versioita aiemmin mainitusta K—moot—

torista. Moottoreiden taloudellisuutta ja
suorituskykyä on paranncttu edelleen.
Moottorit ovat todella ystävällisiä omista—

jansa kukkarolle käyttöf ja huoltokulujen—
sa suhteen; mm jakohihnan vaihtoväli on
huikeat 150 000 km, sytytystulppien 50
000 km, vcnttiilit on varustettu saätöä vaa—

timattomilla hydraulinostimilla, sytytys—ja
polttoainejärjestelmä hoitaatyönsähuolto—
vapaasti tietokoneen ohjaamana, muovise—
oksesta valmistctun imusarjan parantaessa
ilman jakautumista eri sylintcreihin.

AJOKÄYTFÄYTYMINEN
Roverin suunnittelijat julkaisivat uuden
400fsarjan mukana monia rakenneratkai—

suja, jotka takaavat a_iomukavuuden jol—

laista on totuttu odottamaan vasta paljon
kalliimmissa autoissa. Esimerkiksi iskun—

vaimennukselle etsittiin NASAzn helikop—
tereiden "mukavuuden” tutkimiseen tar—

koitetulla järjestelmällä yhdistelmää, joka
voisi samanaikaisesti antaa sekä tukevanja
vakaan ajettavuuden että miellyttävän peh—

meyden myös terävissä montuissa, kuten
betonimoottoritien laattojen välisten urien
yli ajamisessa. Hydrauliset moottorin kan—

nakkeet, joita ei ole käytössä yhdelläkään
toisella autonvalmistajalla, ovat lähtöisin
samaisesta tutkimustyöstä.

TURVALLISUUS JA
YMPÄRISTÖ

Kolaritestit, jotka Rover suoritti prototyy—
peillä olivat huomattavasti vaativammat
kuin mitkään voimassaolevista luokitusten
mukaisista testeistä. Kolarikehikon pitkit—

täissuuntaiset kotelopalkit yhdessä sivu—

törmäyssuojien, jäykän kattorakenteen,
CRAY—supertietokoneen avulla mitoitet—

tujen keulan— ja perän törmäysvyöhykkei—
den sekä tukevan ohjaamokehikon kanssa
takaavat turvallisuustason joka ylittää kirk—

kaasti esim USA:ssa vasta vuonna l997
voimaantulevat testivaatimukset kolaritur—
vallisuudelle. Radioaalloillakauko—ohjat—
tava varashälytin yhdistettynä luvattoman
ajon estojärjestelmään takaavat Roverin
säilymisen oikeissa käsissä.

Rover 400 —autot täyttävät jo nyt pakokaa—
sumääräykscn ECDZ, joka vaatimustasolf
taan lähes kaksi kertaa nykyiståi tiukempaf
na astuu Euroopassa voimaan vasta lähi—

vuosina. Rover on myös tehnyt valtaisan
määrän tutkimustyötäkatalysaattori—autoil—
le tyypillisen epämiellyttävän hajun mini—

moimiseksi ja saanut ympäristö—palkintoja
tästä työstään. Lähes kaikki Roverin muo—

viosat ovat valmistettu kierrätettävistä ma—

teriaaleistaja merkitty koostumuskoodeilf
la tämän työn helpottamiseksi, jopa K—

moottorit valmistetaan kierrätettävästä al u—
miiniseoksesta.

ROVER 414i/416i
Mallisarjan kolminumeroisen tunnuksen
ensimmäinen numero kertoo auton koon.
Valmistuksessa olevista 100—800 sarjoista
nelisatanen edustaa siis keskikokoisia au—

toja. Kaksi viimeistä numeroa kertovat
aina kuinka suurella moottorilla auto on
varustettu. Esim4l4 on siis nelisataasarja—
lainen 1,4—litran moottorillajne. kirjaimet
numeroiden jälkeen ilmaisevat auton va—

rustelutason.

— 5—vaihteinen vaihteisto
» ohjaustehostin
— kierroslukumittari
— radioaalloilla toimiva kauko—ohjattu
keskuslukitus

— varashälytin
— inoottorin käynnistyksen esto
— turvakoodattu radio/kasettisoitin nel—

jällä kaiuttimella
— kuljettajan turvatyyny
— sähköinen kattoluukku
— sävylasit
— korin värisen puskurit

ROVER 416 Si
— edellisten lisäksi:
— Kasmir verhoiltu sisustus
— sähkötoimiset lämmitettävät peilit

— Sähköiset ikkunannostajal edessä
— kuljettajan istuimen korkeussäätö

ROVER 416 SLi/
416 SLI automaatti

* edellisten lisäksi
» kuusi kaiutinta
— myös matkustajan turvatyyny
— sähköiset ikkunannostajat myös takana
— sumuvalot
— säädettävät takaniskatuet

LISÄVARUSTEET
Rover toimittaa myös laajan sarjan erilai—

sia lisävarusteita 400—sarjan autoihin. Jos
kaikki edelläkerrottu ei saanut omistajaa
vakuuttumaan autonsayksilöllisyydestävoi
auton varustaa tehtaan testaamilla ja hy—

väksymillä spoilereilla, sisustukseen sävy—

tetyillä kangasmatoilla, lastenistuinten kiin—

nityssarjoilla,kevytmetallivanteillataivaik—
kapa ultra—äänellä toimivalla peruutusva—
roittimella, joka hälyttää nousevalla ääni—

taajuudella lähestyvästä csineestä auton
takana.

Kaikenkaikkiaan siis aika kiinnostavanma—
kuinen auto, eikö totta.

Jarmo Pirilä
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VÄHÄN KÄYTETTY, PAREMPI KUIN UUSI

Noi/la orsakkeen sunai/la main()sli kMMll!

SP.]. Keinänen anfokanppaa 1950—

!uvu/la. Silloz'n under amor Oliva! kiven
ell/aja kaikki kelpas'i, olipa rnnko
paikatfu kakkosne/osella Iaf s*ahajauhoa
vaihdeluatikossa. Parempi näin kuin
ilman.

Noista viisikymmentäluvun ajoista on kui-
tenkin jotain jäljellä tanäänkin, Rover P—

neloset. Luulisi, että niillä ei enää käydä
kauppaa, mutta niinpåi vain niitä on tarjolla
mm. "Keltaisessa pörssissä” käytännölli—
sesti katsoen joka viikko. Toisaalta se, että
kolme—neljäkymmentä vuotta vanhoista
ajoneuvoista juuri Rover näyttää selvin—
neen hengissä, ei ole ihme. Autoja tuotiin
Suomeen kauan, P4:n valmistushan kesti
liki 15— vuotta 1049— l964jatoisekseen eri—

tyisesti vuonna 1952 Rovereita tuotiin pe—

Ensinnä kaikk
roosio ei jäta ed"?

onjykevä palkkirunko, mi"

soa, ettei palkisto ole iuostunut pitsiks1
erittäinkin taka—aksel' 111 ylittävien kaarien
kohdalla Arkojaovat myös rungon kahta—

puolen olevat korin kannattajaulokk'eet,
kolme puolella'an. Varsinkin vasemmalla
edessä voi olla hankalaa korjattavaa, käsi—

jarrun kiinnitys hammaskehinecn saattaa
olla "muisto vain” juuri tässä kohtaa.

Korin kalliita ruosteharmeja syntyy etu—

päässä etupäässä, lokakaarissa. Uudem—
missa P4zssa ovat parkit nostettu lokakaa—
ren kärkiin ja siellä muhii rapa ja ruoste.
Samoin käy lakakaarcn takaosassa, etuo—
ven saranan tienoilla. Kolmas kurja ruos—
tumisalue on lokakaaren päälla, hitsipiste—
jonon näkyminen kohoumina tai'kastetta—
essa maalipintaa valoa vasten, lupaa ajan
myötä peltitöitä. Ovien välisen keskitol—

pan alapää on myös ruostuvainen, erityi—

sestivanhemmissaP4:ssa,joissaoliovitol—
passa suuntavilkut, sen aukko tietysti oli
veden tie valtoimenaan tolpan sisään. Ta—

kalokakaari ruostuu pyörän edestä, takaf
oven alasaranan kohdalta ja takahelma on
arka. Varapyörätilan luukun saranat voivat
olla täysinjumissa.

Pohjassa reikiä syöpyy lähinnä taakse, ta—

varatilan sopukoihin ja em. alimmaiseen
tilaan eli varapyöräkoteloon.

Ovet ovat alumiiniaja yleensä ongelmatto—
mia. lkkunajohteet ovat terästä ja siksipä,
jos auto on elänyt ulkotilassa, voi sanoa että
niistä teräksistä U—profiileista on enää rip-
peetjäljellä.

Korroosioista vielä yksi huomautus kuusi—

eli että se 011 liikenneke p
dollisesti, on tietysti etsit

Muutoin etuakselistoei ole tavanomaisesta
poikkeava ongelmiltaan, painvastoin.

Takan—a on jäykkä lehtijousin varustettu
akseli, eikä siis erityisiä matheita. Tosin
vanhemmissa takana olevan Panhard—tan—
gon puslat kuluvatja se kolisee. Ajoon se
ei vaikuta, myöhemmissä P4zstä tankojä—
tettiin kokonaan pois tarpeettomana!

Jarrut ovat olleet P4zn nuoruuden aikoina
jatkuva puheenaihe. Eivät Roverin _jarrut
mitkään ihmeet ole, jostain syystä 5()—1u—

vun korjaamoilla vain saattoi sormi mennä
suuhun monenkin tänäpäivänä yksinker—
taiselta tuntuvan asian edessii. Myöhem—
missä P4zssa oli_ia1Tutehostin,ensin Clayton
Dewandre ja sitten hieman tehokkaampi
Girling. Jälkimmäisen tapa on vanhemmin

syödä sisäänsä jarrunestettäja korjaussar—
joja ei hevin löydy, Vanhempi tyyppi on
täten varmempi valinta, sellaisen voijälki—
asentaa uudenpaankin!

Levyjarrut uudemmissa korvasivat tavan—
omaiset eturummut. Nykyisillä nopeusra—
joituksilla rummut riittävät, joten auton
valinnalle tällä ei ole merkitystä, ehken
päinvastoin. Levytsyöpyvätnopeasti,van—
han tyypin rummut vain kostävät! Molem—
missa tapauksissa on muistettava katsoa
miten rungon kyljessä _iuoksevajarruputki
jaksaa. Siellä piilee ruostepeikko!

Moottori on aina kunnostettavissa. Vaikka
variaatioita on paljon kuusisylinteriset 90,
95, 100, 105ja 110 seka' vähemmän lialutut
nelikot 60ja 80, tarvittavia osia on saatavis—
sa joten kuten Osaksi kiitos Land Roverin

ki, vaihteet potkivat moottorijar—
a pois päältä. Öljyvuodot laati—

kossa tapahtuvat usein valitsimicn akseli—
tiivisteistä. Anna tippua tai tee rcmontti.
Öljy on halpaa... Vaihteistonjatkeena olef
va vapaakytkin on lujaja mahdollinen yli—

vaihde oikein käytettynä samoin, joskin
kuluvampi kuin "ikuinen” vapaakytkin.

Tietysti auton ostossa on paljon muuta kati
seltavaa ostopäätöstasi tehdessä, mutta se
on yhteistä kaikki onko sisustus ehjä (nah—
ka maksaa todella paljon) toimivatko mit—

tarit,lukot,ikku11at,onko kromi ehjaa, vuo—
taako _iäahdyttaiä, miellyttääkö vari jne.
Tassä edellä oli tarkoitus opastaa tutki—

maan suoraan P4:n arat paikat, jotka hel—

posti jäävät huomiotta, mutta kehnossaja—
massa ollessaan tuhoavat unelman pääst'a
irrotlautumaan tavanomaisen yläpuolelle.

Töötätään kun kohdataan! Kari T. Tossa—
vainen



MAASTOAUTO -SAFARI
VIROLAHTI, RAVIJOKI
4.11. - 5.11.95

Rover Ystävät viettävät Off Road —kauden päättäjäisiä maastoautosafarin merkeissä Ravijoella. Käyttöön on saatu
kokonaan uusia alueita valtiolta, jotka sisältävät hiekkakankaita, kallioita, kivikkojajne. .. elimaastoajoon soveltuviareittej ä
löytyy niin vakio Discoille ja Rangeille kuin kakkos- ja kolmosryhmänkin rakennetuille autoille. Ylimpänä reittimestarina
toimii tämän vuoden II—ryhmän Off Road cupin voittaja Timo Eklund.

Talkooporukka aloittaa työnsä armeijan majureiden valvovan silmän alla lauantaina 28.10.95 klo: 9.00. Työtä jatketaan
lauantain lisäksi sunnuntaina. Majoitus on Rantaharjussa 35,-/henkilö sisältäen 1—2 yötä, saunomiset ja aamukahvit.

Safari alkaa lauantaina 4.11.95 klo: 1 1.00 Ravijoelta ja on kestoltaan noin 10 — 15 tuntia sisalt'aen picnicin maastossa. Reitiltä
on mahdollisuus poistua myös kesken kaiken. Majoitus on Rantaharjussa 35,-/henkilö, sisältäen 1-2 yötä, saunomisen ja
aamukahvin (oma makuupussi mukaan).

Safarin osallistumismaksu on 100,—/autokunta. Osallistumismaksu maksetaan paikan päällä. Autojen varustus tulee olla
AKK:n sääntökirjan -95 mukainen. Safarin lähtöpaikalle on viitoitus Hamina-Vaalimaa tieltä.

SAFARI PÄHKINÄNKUORESSA:
Aika: 4_1 1 _ 5.11 Reittimestarit: Timo Eklund
Paikka: Ravijoki, Virolahti Jari Keinänen
Reitit: I-, 11— ja 111 —ryhm'a Pauli Riepula
Ajoaika: 10_15 tuntia Safaripäällikkö: Jouko Hynninen

777777

,
Safarimaksu: lOOmk/autokunta Turvallisuus: Markku Nokka

:

Majoitus; 35mk/henk. 1-2 yötä Katsastus: Markku Aromäki
., sis. sauna ja aamukahvi Suojelija: Kimmo Linnavuori
”", Ilmoittautuminen: talkoot/safari 23.10.1995 mennessä:

Tero Uosukainen/Tarja Kärkkäinen Puh 90-859 6641 tai 949-702 526
Jari Keinänen Puh 90-859 4977

for,frn-iiii-i”i"----i"------- ___-__ _
'

Rover Ystävien Pikkujoulut:
Paikka: Ravintola Garden Espoon Tapiolassa Ohjelma: Taatusti mielenkiintoinen

Aika: 25.11.1995. Hinta: Alustavasti 130,-/henk/menu
Ilmoittautumiset Tero Uosukainen Puh 90-859 6641 tai Pekka Launiainen 90-519 748

—,ggaga_

Nyt roveristeilla on myös Suomessa oma suomenkielinen Rover Friends WWW —sivu. Osoite tarkemmin:

http://WWW.teknliitto.fi/rover/

Tältä sivulta pääset helposti eteenpäin useille muille Rover ja 4W sivuille, esimerkiksi:

Land Rover (USA) Henry's Land Rover Page
http://www.crl.com/Ncs/roverhtml http://vumclib.mc.vanderbilt.edu/Nwilsonhb/lrpagehtml
The RoverWeb ROVER
http://www.missouri.edu:80/RoverWeb/ http://sunl .bhamac.uk/D.Hejman.mes/ROVER/roverhtml
Land Rover gAustralia) Webfoot's Car Lot: Rover Information
http://www.cs.monash.edu.au/Nlloyd/tildeLand-Rover/ http://www.webfoot.com/lots/info/makes/rover.html ,,,,,

The 4X4 WEB PAGE Top Gear Magazine Home """"""
http:/www.indirect.com/www/a4x4/4x4.html http://www.tecc.co.uk/t0pgear/



,, RoverYstävät

wnouunus
Ympyrä sulkeutuu

Autojen sukupuut ovat melkein yhtä monivivahteisia kuin kunnon
rakkien. Voi joskus olla aika lailla vaikeata löytää se oikea isä tai
emä. Jos nyt ajattelemme esimerkiksi BMW:tä niin sieltä löytyy
takaa vaikka mitä. Maatalouskoneita valmistanut Glas löytyy
jostain taustalta, Eisenacher Motoren Werke, löytyy myös suku—

taulusta. jopa niin voimakkaasti. että joskus 50—1uvulla kinattiin
siitä kumpi on aivan oikea BMW. Baijerilaiset voittivat, ja
DDRzläiset tyytyivät EMW:hen. Hyvä niin.

Mutta mistä BMW sai alkunsa. Olipa kerran saksalainen auto
nimeltään Dle. Se oli pieni ja soma, ja muistutti erehdyttävästi
toista autoa. Eli Austin 7, hän se oli. Siis samaa sukujuurta kuin
Rover. No jos mietitään niin Roverin sukupuu on vielä mutkik—
kaampi, kaikkien eri yhtiöiden kautta. Mutta kuitenkin kumman—
kin taustalta löytyy Austin jonkinlaisessa sukulaisuussuhteessa.
Toki Roverin kohdalla vain sivuhaarana. BMW suoraan alenevas—
sa polvessa.

Jos Romulus saisi esittää pienen kainon toivomuksen: Tuokaa
BMW:]äiset vihdoin viimein Rovereita maahan. Teillä on todelli—
nen mahdollisuus saada rinnakkain samaa sukujuurta edustava
laatumerkki. Voisitte vaikka myydä ne niin, että ne todella täyden—
tävät toisiaan. Miksei vaikka rinnakkain. Eihän se BMW1tä
pahenna, pikemminkin päinvastoin. Kaksi hyvää saman katon alle.

Olen jo monta kertaa näissä pakinoissani narissut, miksi ei englan—
tilainen kelpaa. Nyt alkaa jo olla jaappanilaisten valttina, että ovat
Englannissa valmistettuja. Rohkeutta BMW, tuokaa laatua maa—

han Englannista!

Nalleasiaa
Vaikka minullakin on juppinalle, alan olla niihin täysin kypsä.
Minun vanha on kunnon höyry—NMT ilman mitään viimeaikaisia
hienouksia. Uudet GSM—laitteet saavat minut nykyään lähes
raivon partaalle. Ne nimittäin suovat omistajilleen aivan uusia
mahdollisuuksia. Niihin ei tarvitse vastata koska saattaa nähdä
mistä numerosta on soitettu, eli jos Romulus ei miellytä ei tarvitse
vastata. Tulee tämä ihana ”Tämä on JaskaJokusen vastaaja, en ole
juuri nyt tavoitettavissa, äänimerkin jälkeen ...... ”

Kysynvaan,minkähelkkarimähdensevekounonhankittu? Onko
se sen tähden. ettei tarvitse aina vastata puhelimeen, vai sen tähden
että on tavoitettavissa? Uusi tekniikka ei ole aina hyvästä. Puhe—

linkortti on toinen esimerkki. Jos ja kun pitäisi soittaa. ei löydy
oikeata korttiatai saatikka ehjää normaalirahalla toimivaa puhelin-
kipsaa. Joskus toivoo, että vanhat kunnon mekaanisesti toimivat
pajatsot ja puhelinautomaatit tulisivat takaisin ja että vanha kunnon
höyry—NMT olisi kunniassa!

Romulus

MYYDÄÄN

ROVER P4 80 -62
Hyväkuntoinen, suoraan omistajalta. Alkuperäinen varustus ja rekiste—
ri. Katsastus voimassa. Tee tarjous !

Puh: 90—68040310, 550756, 406535, 9400—529601 [Pentti Ajo.

Rangen purkuosia
vuosimalli 1980 ja vanhempiin Vammalassa
949—731 159 / Oksanen, iltaisin ja viikonloppuisin

Range-Rover osia, vm 1971-88
Parveketta siivotaan talven tuloa odotellessa ......
Takakolmiokumit 200.—./kpl Panhard tangon puslast SO,—[kpl

J akarin puslat l30,—/kpl J akarin takapään helat 30,—/kpl
Zenith—Stromberg CDl75 kaasut neulat ja suuttimet, neulat. BIEJ 350,»
Lasinpyyhkijän katkaisin (part no. 589885) 250,—

V8 3.5 EFI, tietokoneboxi 2500,—
Muuta rompetta
Land—Rover, öljynsuodatin vanhempi malli 30,—

P6 2000, etujarrup (Dunlop) 150,— P4—5, etujarrupalat 200,—

Kaikki osat uusia ja alkuperäisiä. Ari Myllylä 90—859 2196

OSTETAAN
Halutaan ostaa vm. 80 Rangeen:

— liukuvien sivuikkunoiden lukot
— akun kiinnitysraudat
— sivupeilit oviin (uudemmat)
— koko takaluukku kehyksineen
Antti Ahonen, puh. iltaisin 921—809 836.

Kerhosoppi
Tarrat KANGASMERKIT

Rover ystavät tarroja on saa—

tavilla edelleen kolmea eri—

mallia : ulko— ja sisäpuoli-
nen tarra ja Rover Friends
lasin sisäpuolelle
Tarrat maksavat 5.— /kpl.
ISOT TARRAT 20.—/kpi

Noin 30 kpl jäljellä 35,-/kpl

PINSSIT
Rover—pinssi 35,-

Pinssi pyöreä Roverin laivalo—

golla.

KERHOVIIRIT Land-Rover -pinssi 35,—

Pissi lantikan etuprofiilin muo—

toinen valittavanasi useita väri

woman? siames KJS Xma—

koista. Ota yhteys pian sillä
kaikkia värejä ei tulla ottamaan
varastoon.

LEHDET
Vanhoja lehtiä on uus löytynyt
kysele. Hinnat 20.— mk/kpl

Kerholla on edelleen rajalli-
nen mama Qöyt'astandaare—
ja, joissa lippumaisessa vii—

rissä Rover Friends Finland
merkki on vaaleanharmaalla
pohjalla. Viiri on kiinnitetty
kromattuun tankoon, joka
seisoo marmorijalustalla.
Viirin voittilatahintaan 100.—

/kp1



- huollot ja korjaukset
- varaosat ja varusteet

. autot
- UNIPART -huolt0-osat
Tarkastamme autosi talvikohteet, teemme kuntoarvion, sekä saat korjaus ja huolto ehdotuksen. Soita ajanvaraus Jarmo Pirilälle.

Karaasim
KATU- JA POSTIOSOITE: PUHELIN: MYYMÄLÄ AVOINNA:

JUVAN TEOLLISUUSKATU 10 (90) 845 617 ARKISIN KLO 9—17

02920 ESPOO FAX: (90) 853 1331

AUTOMARKKINAT RÅNIHDRange Vogue 3.9 Aut. -90, llmastointi, 135tkm SUSPENSIDN ©Range Vogue 3.9 Man. -90, Ilmastointi, 110 tkm ISKUNVAIMENTIMET
Range Vogue 3.5 Aut. -88, ilmastointi, kattoluukku

'RS 5000Range Vogue 35 Man- '87 -Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin
Range Vogue 3.5 Aut. -86 maastoonkin
5 kpl vanhempia V8 Rangeja 'Rå _9000_

_

Land Rover Discovery Tdi _91, 5 ovi, 99 tkm -V||srporta|sella mekaamsellajävkkyyden säädöllä

L d Rover Discover Tdi _91 5
_ 170 tk

varustettu kaasu / nestevalmennm
an y ! OV': m -Lisävarusteena paineilmaohjattu portaaton
Land Rover 88 B -67, 53 tkm, hieno kaukosäätö ohjaamosta
+8 kpl muita B/D lyhyitä ja pitkiä Lantikoita 'Å'R RANCHO

-"I|maiskari" kun kuormaat tai vedät

Rover 3.5 litre saloon -72
Rover 3500 P6 -73 Moottoreita esim: 4 x 4 VARUSTEET

_
- - -- -- - V8 uusi'a erusko 'attu,tä dellinen kä et- -tunkit, vinssit

MIG-B GT 66, I0|stokunt0|nen kayttourhelluauto ty Efi-kolnå LR 2.2 DSL-lYone yt
-renkaat, vanteet

Mlhl 850 -65, 66 tkm ajettu punainen kaunotar Vaihteistoia: -|okasuojan Ievikkeet
Automaatit ZF ja Chrysler täydellisiä uusia -tasauspyörästön Iukot

. . . ja käytettyjä, manuaalit ja jakovaihteistot -maastovalot
Kysy uu5|a Range ja Land Roverelta kaikkia malleja varastosta

OFF ROAD CENTER
Läkkisepäntie 22, 00620 HELSINKI ' Puh. (90) 777 2277



ROVER 800 SERIES
: |E HELKAMA-AUTD ov puh. 90 85 981 ROVER-piirimyy] (


