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Kesäinen tervehdys

!

Kesä alkaa olla taasen takanapäin, mutta lämmin sää tuntuu jatkuvan. Alkukesän
Rover—tapahtumat eivät saaneet jäsenistöä liikkeelle sankoin joukoin mikä oli sääli,
sillä ajot olivat hyvin järjestetyt ja kelit erinomaiset. Toivottavasti syysaj ot vetävät
sitäkin enemmän jäsenistöä mukaan sillä luvassa on jotain ennennäkemätöntä.

Britit kohtaavat -tapahtuma keräsi jälleen lähes 200 autoa paikalle aurinkoiseen ja
lämpimään Fiskarssiin. Roveristeja oli paikalla mukavan paljon ja autojen kirjo oli
suuri. Uusia jäseniäkin saatiin houkuteltua mukaan kerhoon ja samalla kun kerhon
myytipisteessä kerhotavara teki hyvin kauppansa.

Yhteistyö maahantuojan kanssa on sitten alkanut, josta hedelmiä voidaan poimia jo
tämän lehden sivuilta enkä tarkoita tällä pelkästään mukaan tuloa mainostajana,
vaanmyös sitä, että saimme käyttöömme koeajoa eli juttua varten uuden Land Rover
Defenderin. Kerhona luonnollisesti pyrimme omalta osaltamme kehittäämään
suhdetta niin, että se on hyödyllistä molemmille osapuolille.Enkä itse usko sen
olevan vaikeaa, sillä elämmehän Roverin uuden tulemisen aikaa. Toisaalta nykyisestä tilanteesta on vain yksi suunta olemassa mitä tulee ensirtekisteröintien mää—
rään vuosittain.

Toivottelen jäsenistölle energistä syksyä ja muistakaa ottaa osaa syysajoihin ja
pikkujouluihin sankoin joukoin. Pidetään "Roverin lippua" korkealla
!
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RoverYstävät

OI AIKA ENTINEN...
Onneksi muisti on vielä tallella! Muistojen kera jaksaa vielä
silloin tällöin kokea onnen hyräyksiä, tavoittaa hetken aikaa
entisiä tunnelmia ajalta, jolloin autoissa ja autoilussa oli
vielä hohtoa ja kutittavaa jännitystä. Mitä meillä on nyt
muuta jäljellä, ei ainakaan autoilu ole samaa kuin ennen,
eivätkä toki autotkaan. Vuosikymmenet sitten ei tällaista
"Orson Welles —maailmaa" olisi osannut uskoa todeksi edes
painajaisissaan: Tiet tukossa, ruuhkia, nopeusrajoituksia,
pysäköinti kaikkialla kiellettyä tai maksullista, rangaistusverolappuja (oli auto käytössä tai ei), tutkavalvontaa, salakameratorneja teitten varressa, katalysaattorieta, päästörajoj a, venttiilit polttavaa bensaa, automerkkejä ei enää ulkonäöltään erota toisistaan, autot muovia ja mustia laatikoita,
itse et enää voi korjata mitään ja jos autolle osaat tehdä vain
alkeellisimman hoidon, pesun, sekin alkaa olla ilman pesuveden kierrätyslaitosta pian ympäristörikosll
Paluu muistoissa vuosikymmeniä taaksepäin on kuin palaisi
satumaailmaan. Muistoihin sekoittuu jännitystä, autot olivat
väistämättä puoleensa vetäviä, kyytiin pääseminen toiveitten täyttymys. Ilmassa tuntui selvästi tunnistettavia auton
tuoksuja, kumin, öljyn, nahan, selluloosalakan ja villaverhoilujen aistillinen sekoitus. Lapsuudessa koettuja kyytejä
oli monenmoisia, kolmekymmenluvun lopun Fordit j a Letukat, Buickit ja harvinaisuutena jopa Hispano Suizakin. Kotona ensimmäinen auto oli sodan välttänyt Citroen, lempinimeltään "Pomeranssi" ja renkaitakin oli takakontin päällä
kaksi tai kolme kyläsepän takomassa erikoistelineessä.
Matkalle lähtö oli rituaaleja täynnä, muun muassa kesäkuumalla viilennettiin kaikki renkaat pumppaamalla käsikäyttöisellä paloruiskulla kylmää vettä niiden päälle. Silti kym—
menet kerrat paikatut renkaan raadot posahtivat tyhjäksi
tasaisin välimatkoin. Kun vararenkaat oli käytetty, tien
penkalla istuen katsottiin, kun isä kääri paidan hihat, löysäsi
kravatin ja tarttui rengasrautoihin, etsi sisärenkaan uudet
reiät ja sitten vulkanoitiin paikkoja polttamalla tabletteja
paikkauspuristimessa. Säännöllisin välimatkoin auto pysähtyi ja äiti antoi tukastaan hiuspinnin , joka vaihdettiin
etupyörän laakerin sokaksi, ennen kuin edellinen ehti hier—
tyä poikki. Oikeita sokkia kun maalla ei saanut.

Noin 10 vuotias Wolseley 4/44, siinä meni yksi
opiskelutalvi rillutellessa..
lotkin kokeneiden autoj en j älkeen nämä tuliterät j a pitkätkin
matkat ilman vikoja toimivat laitteet olivat kuin amerikka—
lainen unelma. Pian mekin ajelimme Vauxhallilla ja Armstrongilla ja oman ajokorttini sain ajettua viisikymmenluvun lopussa uudella 300-heppaisella jenkkiautollamme. Jo
ennen ajokortti-ikää jouduin - tai paremminkin sain luvan
aloittaa pikkuremonttien ja huoltojen parissa, tarkoin ohjekirjasta asiat ensin läpikäyden, autoa pidettiin silloin huolella. Siinä tuli tutuksi kaasuttajan kohokammion hiekkaa
nielleet pohjat ja karstan poistamiset palotiloista. Kesäöinä
pestiin alustaa hartaasti, iltayöstä kotiin tullessa kun usein
tielle oli levitetty kiehuvan kuumaa sellutehtaan jätelipeäliuosta pölyn sitojaksi. Lipeän sitoman soran parempi vaihtoehto olisi ollut kai asfaltti tai betonitie? Niinpä niin, lähin
taisi löytyä Helsingin liepeiltä, sinne oli 400 kilometriä.
Tuota huoltamisen ja hoivaamisen onnea ei nykynuori saa
kokea, mitäpä kotioloissa teet nykyisten autojen kanssa,
teetkö Lambda—tunnistimien huoltoa vai ruiskutusyksikön
mustan laatikon säätöä, ei, et voi tehdä mitään. Kokonainen
sarka seikkailua ja onnea on kadonnut ikiajoiksi.

Rover oli tuttu viisikymmenluvun ihmisille. Olympiavuonna (se voi tarkoittaa vain ja ainoastaan meidän ikiomia
olympialaisiamme,

Helsingissä 1952!) säännöstelyn kuri-

Myöhemmin tuli kaupan jo uusia autoja, tosin jonotuslistalla sai odotella aikansa. Vanhojen, mahdollisesti rintamao-

Noin 10 vuotias Clubman vaati jo
Oi aikoja, tällä uutukaisella ajoin ajokortin.

palvontaa toimiakseen.
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musta johtava lisenssivirasto löysäsi uskomattomasti otettaan, katukuvan kaunistukseksi ja maamme nousujohteisen
taloustilan osoittamiseksi myönnettiin peräti 4000 autolle
tuontilupa, 1000 Fordille, samoin Glele, 1000 Roverille ja
loput kymmenille muille maahantuojille. Hetkessä, vaikka
Rovereita saatiin tehtaalta vain 800, yksittäisistä merkeistä
eli malleista Rover 75:ttä eli P-nelosia näytti olevan joka
kulmalla. Tänään tuo 800 yksilöä tuntuu vähäiseltä määrältä, mutta suhteutetaanpa se koko silloiseen autojen sadantuhannen määrään, luku on jo suuri. Tilanne oli sama, jos
kerralla maahamme nyt tulisi likemmäs 20.000 uutta Rove—
ria, varmasti se näkyisi katukuvassa.
Roveristien pikkujoulusta aikojen takaa muistan vieraanamme olleen Suomen Autoteollisuuden maahantuonnissa
työskennelleen herra Mobergin kertoneen, että tehtaan mies—

Tässä synnytetään Rover Ystävät
Karaasin hallissa.

—yhdistystä 14.5.1981

ten vierailulla he ihmettelivät, kun Kalastajatorpan

parkki—

paikalla oli puolenkymmentä autoa ja kas kummaa juuri
Rovereita merkiltään. Rovereita oli kaikkialla. Liikennöitsijä Sormunen Lapualta kertoi lähteneensä suurelta juhlapaikan parkkikentältä vihreälläP4zllään ja ajettuaan kotvan,
huomanneensa autonsa kojelaudassa radion (ne ihanat ensiasennus "His Masters Voice't" painonappeineenl). Mutta,
eihän hänellä ollut radiota! Ei kun takaisin ja Roverin ovi
lukkoon. S amoilla avaimilla aukesi hieman kauempana seis—
seen toisen vihreän Roverin ovi ja se oli sitten se Sormusen
auto. Oli niitä Rovereita siis pääkaupungin ulkopuolellakin.

ikäinen, että se olisi muka ollut sitä jotain. Kai tuo pula—aj an
muisto oli vielä ihmisiä lähellä ja ajoi kansan vaihtamaan
autoa heti kun oli varaa - tai vaikkei olisi ollutkaan. Kyytiauton ohjaimissa oli tyttölapsi, juuri kortin saanut, joten
pitihän minun oitis neuvoa, että ei nelosvaihteella mennä
vastamäkeen ja ties mitä. Pianpa minulle tarjottiin rattia ja
siitä se Roverismi alkoi, kuusikymmenluvun alussa.
Sama Rover oli pian jatkuvasti käytössäni, omistajat konsa
eivät sitä paria marj aretkeä lukuunottamatta käyttäneet.
Katsastus se oli kauhun paikka siihen aikaan, vain suhteilla
saattoi siitä selvitä, sanottiin. Heti alkuun jouduin remontti—
toimiin, oli näet maineikas autoliike katsastanut Roverin
korvausta vastaan, kuten joka vuosi, ja ammattifirman esittämänä auto meni tietysti aina läpi. Ensi tapaamisen perusteella kerroin mielestäni "Roopen" ohjauksen olevan välj ä,
vaikka se oli vasta katsastettu. Alle ryömittyöni asia selvisi,
loppuun kuluneen raidetangon nivelen ympäri oli kierretty
hurja määrä hienoa kuparilankaa. Se piti väljuuden poissa
katsastushetken, vaan ei kauan. Täst'edes sain vapaat kädet
hoitaa autoa ja kyllä siinä värkkäämistä riitti, vuosien saatossa vaihteiston, karstoittuneen moottorin ja monen muun
vempaimenkanssa. Auto on vain yhä pyörillään, vaikka sillä
on ajettu hurjasti metsissäjopa autosuunnistusta - missä se
oli ällistyttävän hyvä keväisissä savivelleissä - meni kuin
siipirataslaiva pohjansa varassa, muttei juuttunut kiinni.
Nykypelillä, ellei se ole neliveto ja korotetulla alustalla, ei
ole yrittämistäkään niistä paikoista. Entäs sitkeys, jos kohta
auto ei ole nykyajan raketti, sitkeä se on. Kerrankin teekkaritoverin kanssa reissatessa kerroin Iisalmessa tankatessa,
että tätä ei tarvitse vaihtaa turhan usein, tuskin ollenkaan.
Vetohan siitä tuli, mutta Roope ja minä voitimme. Ajoin
Iisalmesta Ouluun vanhoja mäkisiä Vieremän teitä koko
matkan nelosella, eikä edes yskinyt. Voittopalkinto mahdollisesti pani nuoren miehen yskimään, se neste kun ei ollut
bensiiniä.
Roveria ihasteltiin vanhentuneenakin, eli silloin kun se oli jo
parikymmenvuotias. Tavan takaa juttusille heittäytyneillä
tuntemattomilla oli muistoja näistä autoista. Jututtajia riitti
ja riittää yhä, olivathan useimmat Roverit ehtineet ensiomistajansa jälkeen palvella jo monia, ehkä kymmeniä uusia
auton kuluttajia. Monen Roverin osalta vain jarruista tuli
turhankin usein puhe, ne lienevät olleet käytetyn auton
ostajille todellinen murheenkryyni. Syytä en ymmärrä vieus;;

Ei kumma, että minäkin törmäsin nuoruudessani Rovereihin, olihan se väistämätöntä. Ei merkissä muu vielä kiehtonut kuin sen maine, huolella viimeistelty ja upeasti varustettu köyhän miehen Rolls, sanottiin. Muuten jouti koko auto
apteekkareille ja vanhemmille herroille, siinä iässä kiehtoivat eniten Triumph TR2:t, 356 Porschet, amerikkalaisten
huima hevosvoimakilpailu, kellä ensi vuonna menee 300 hv
rikki, Jaguarit, Alfat, Maseratit, Delahayet, Gregoiret sun
muut unelmat.
—

Vaan niinpä vain pimeänä yönä tuttava järjesti kyydin
ylioppilasbileistä, ettei minun tarvinnut jalan tarpoa. Kiersin
ensin ympäri tarjotun kyytivälineen, se oli Rover P4, noin
60.000 ajettuja alle kymmenen vuotta vanha - vaikka silloin
nykyajasta poiketen, auton piti olla vain muutaman vuoden

Noin 10 vuotias Rover ja teekkarien vappupallo.
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läkään, nelipyöränestejarrut olivat oivat ja ovat sellaiset
vielä nytkin. Ainoa selitys, joka tulee mieleen, on, että
vuosikymmenessä tuskin kukaan oli vaihtanut j arrunesteitä,
puhdistanut sylintereitä ja vaihtanut sylinterikumej a, todennäköisesti koskettiin vain paikkaan, missä vuoto kulloinkin
ilmeni. Vanhat nesteet, niihin sitoutunut vesi, korrodoituneet sylinterit ja siinä kehkeytyy ikuinen vaiva. Toinen
kysymys kuului, onko teilläkin ollut vaivaa bensiinipumpun
kanssa? Ei ole, sillä sen huolto—ohje oli toki saatavissa, jos
vain viitsi etsiä. Pumpun tarkistus, vaikka kerran vuodessa
oli pieni juttu, mutta sitten ei tielle tarvinnut jäädä, ei silloin
eikä nykyisin. Ne jäivät, jotka unohtivat pumpun.
Kuusikymmenluvulla puhalsivat uudet tuulet. Roverin 3—
litrainen oli todella upea ilmestys ja sillä oli jo loistoauton
karisma. Sellaisella porhalsivat kauppa- ja vuorineuvokset,
hinnaltaan se oli keskivertoautoilijalle jo liikaa. Mutta eipä
aikaakaan, muistammehan tuon "nousukasmaisen" tai toisaalta pula-ajan kolhiman itsetunnon, autoja vaihdettiin
tiheään. Kohta vain puolenkymmentä vuotta vanha PS oli jo
hinnaltaan romahtanut. Siinä moni meistä köyhemmistäkin
kuskeista pääsi nauttimaan upeasta kyydistä. Rover oli sil—

osaa ajatella, että ostaisinpa nyt minkä mallisen henkilöauton tahansa, poliisit pysäyttäisivät juuri auton vuoksi. Toisin
oli ennen. Jouluna 1969 ajelin keltakilpisellä uudella V8:lla
pitkin hyisen kylmiä Oulun katuja. Kummaa, poliisiautolla
oli sama reitti, minne meninkin. Aseman kohdalla herrat
pysäyttivät ja kysyivät olisiko aikaa esitellä Roveria, onko
ihan totta, että moottori on V8, sellaisesta eivät tienneetkään. Siinä me tutkimme pellin alustaa j a sisustusta, keskus—
telimme tekniikasta. Asiain tultua selviksi, hyvästelimme ja
toivotimme joulua. Ei enää tällaista tapahdu, aika on muut—
tunut, tekniikan hohto on väljähtynyt.
Kohta V81ien jälkeen Roverilta tuli legendaaristen Land
Rovereiden seuraksi kokonaan uuden autotyypin kantaäiti,
uskomaton Range. Land Rover on legenda sinänsä, ei mikään kopio, oli se Jeep tai japsi, ole Lantikan yli käynyt. Kun
henki on kyseessä, vain Lantikka kelpaa. Kysykää vaikka
Polisarion sisseiltä Saharassa. Rangekin on vuosikymmenien aikana saanut yhä paremmin tehtyjä kilpailijoita, mutta
tehdas on aina vastannut ja pysynyt kehityksen kärjessä. Oi
niitä aikoja, kun itsekin sain Rangen, vaikka tosiasiassa
viisas kauppias, jäsen n:o ] , käänsikin ensiksi vaimoni pään
- ja vaimo käänsi minun pääni. Kymmenen vuotta yhteiseloa, enkä ymmärrä, miksi oikeastaan luovuin siitä autosta.
Eihän siitä olisi ollut kustannuksia, jos se olisi seissyt vaikka
seisontavakuutuksessa nurkan takana. Nyt kaksi muuta Rover
V8zia hoitavat Rangen kilometrit yhtälailla bensaa polttaen.
Rangesta jäivät miellyttävät muistot, kaipa joskus sellainen
löytyy uudestaan. Uudesta on turha haaveilla, hinta on
karannut velkaantuneen kansalaisen ulottumattomiin, mutta
halpa ja vanha antaa ajoseikkailuja aivan yhtä hyvin, eihän
Range kutistu kooltaan tai maastokelpoisuudeltaan vuosien
myötä. Useimmat Rangemme ovat jo vanhoja, niihinkin
sopii sanonta, oi aika entinen. Tarjoaako tämä uusi enää niin
monelle niin paljon riemua? Tuskin. Vanhoissa on vara
parempi.

Jet—set/ Rover T4.

loin kelpoisa kuninkaallisille - ja on sitä yhä. Auto on yhä
kaunis ja tilava, sisällä aistii edelleen käsityön laadun,
vuodet eivät muuta perusasioita. Silloin nosti Roverismi
merk—
päätään, oli yksityisiä sekä yrityksiä, jotka eivät enää
oivat
vitosilla,
Päälliköt
kaupparatsut neloaj
kiä vaihtaneet.
savolaisessa
suuryrityksessä. Missä
silla, kuten eräässäkin
ainakin se on
merkkiuskollisuutta,
enää tapaa ehdotonta
Välj ähtymään päin.

Entä vuoden auto kaikkialla 1977, SDl. Alusta P6:een

verraten oli alkeellinen, se oli huoltoystävällinen "fleet car"
malli, j ota ostettiin muuaalla maailmassa yritysautoksi. En glannissakin kuumina vuosina 80% uusista autoista meni
yrityksille ja halpa huoltokustannus oli vankka ostokriteeri.
Kakkossarjan autot olivat silti tosi upeita, ulkonäkö ei hä—
vennyt italialaisia Maserateja tai tarkaan sanoen Ferrari
Daytonaa, sellaista Miami Vice koria. Sisustus oiva ja
käyttö manuaalilaatikolla taloudellista, melko taloudellista!
SDl oli 5-ovinen "hatch back", suosittu tyyppi nyt. Silloin
kun SDl tuli markkinoille, se loi tämän trendin, muut
seurasivat vuosien päästä perässä. Rover taas edellä, tutki—

Rover P6 oli Euroopassa vuoden auto, olikin se erikoinen.
Se on poikkeava ja omintakeinen niin teknisesti kuin turvallisuusaj attelun puolesta. Se oli todellinen edelläkävijä turvakorin suunnittelussa, vuosia edellä kilpailijoitaan. Suomessa on viime aikoina esitetty TV-mainosta, jossa mainitaan

erään "tähden" tuoneen turvakorin automaailmaan. Kyllä,
mutta kun osaa katsoa vuosilukua, se on tapahtunut selvästi
Roverin jälkeen se. P6 on kummajainen, etupää suunniteltu
kaasuturbiinia varten ja sellainen P6 suihkari oli toden totta
olemassakinRover oli maineensa kukkuloilla, vuoden auto
ja katse jet—aj an tulevaisuudessa. Rover oli kokenein kaasuturbiinimallien kehittäjä ja jopa LeMans'in 24 tuntia meni
hyvin Roverin jet'iltä. Rover oli siis kovin kiinnostava. En

Noin 10 vuotias Rover käymässä Skotlannissa.
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kaa vaikka vuoden 1976 autokuvastoja, siellä se edelläkäy,
muita ei näy. Tuli sitten lama, se on kestänyt kauemmin kuin
toinen maailmansota ja sotakorvausaika yhteensä ja maksa—
nutkin Suomelle enemmän. Työttömiä on edelleen yhtä
paljon kuin oli väkeä rintama-armeijassamme. Tämä "sota"
on vain kestänyt eri kauan. Sinne lamaan katosi minunkin
Van den Plas'ini, muistot vain jäivät upeista ulkomaanmat—
koista vaaleilla nahkaistuimilla ilmastoidussa kabiinissa.
N opeutta riitti ja kohtuullisella kulutuksella. Toivottavasti
joku onnekkaampi pitää huolta tuosta autosta, vaikka se ei
enää muoviosineen tuntunutkaan niin ikuiselta kuin P4, P5,
P6 tai Range. Taas voi vain voihkaista, oi aika entinen.
Kymmenen vuotta lisää ja kaikkien roveristien olisi pitänyt
ajella SOG—sarjan autoilla. Tässä katkesi useimpien uskollis—
ten urakehitys. Autoja myytiin alussa innokkaasti, mutta jo
muutaman vuoden päästä kaksi tuttavaani, jotka halusivat
Roverin, saivat uudelta maahantuojalta "ei oota". Palkolliset
myyntimiehet suorastaan välttelivät ostajia. Sinne hävisi
jatkuvuus. On ihme, jos uusi Rover-maahantuoja saa vuosi—
kymmenen retuperällä olleen asiakkaiden sielunhoidon el—
pymään. Rover on roverismin ansainnut, mutta koskeeko se
uusia Rovereita ja siten, että maahantuoja saisi sitä keppihe—
vosenaan käyttäen leipänsä. Suomessa tilanne on vaikea ja
markkinointimiesten on oltava tosi taitavia, jos aikovat
saada nykytuottein jatkettua traditioita, saavat tutkia rove—
ristien sielua ja tutustua koko sydämestään siihen henkeen,

Noin 10-vuotias kuski ja uusi Velox

Noin 10—vuotias ”Pomeranssi”

ja minä 1947

kelemassa vanhan perinteen mukaisesta aidosta autoilusta,
saavat tässä yhdistyksessä tuta parhaat onnen väristykset.
Viis nykyisistä persoonattomista ajokeista, Rovereita on
yhä liikenteessä ja paljon on vielä odottamassa pelastaj aansa, kaikkia ei ole viety sulatusuuniin.

SDI ja

lT IS NEVER OVER IN A ROVER!

8Ö'0—sarjalainen. Tässä alkoi ote lipsua.

joka on kantanut vanhenevan Rover-kannan omistajat

us—

kollisina kaikkien ankeitten aikojen yli. Toivotan onnea ja
oikeaa ymmärrystä Roverin uusille markkinoijille, parhaassa tapauksessa traditio ei ehken katkeakaan? Tällä hetkellä
maamme Rovereista suuri joukko kuuluu aikakauteen, josta
onnellisina voi todeta - oi aika entinen. Autot silti kestävät
liikenteessä, markkinointimiesten harmiksi tietty, mitäs tekivät tehtaalla niin hyviä autoja. Haluaisinpa nähdä rekisteröintitilastot, montako prosenttia maahantuoduista P4:stä,
P5zstä ja "Kutvosista" on yhä jäljellä. Uskon vakaasti, että
Rovereitten henkiinj äämisprosentti on parhaita mitä löytyy,
siinäpä valmis mainosargumentti uusien Rovereiden markkinointiin!
Niin, mitä sitten tehdä, entisaika on muistojen kultaama,
mutta se ei ole tavoittamaton. Useimmat Roverit antavat
isännälleen sitä tunnelmaa, mitä odotimme autoilta vuosi—
kymmenet sitten. Roverit ovat yhä hengissä ja Rover Ystä—
vien sateenvarjon alla me samanhenkiset tapaamme. Ne,
jotka eivät ole tarpeeksi vanhoja ollakseen itse olleet nautis—

Kari T T
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DEFENDER 110 PICK-UP
Defender aloittaa lupaamamme sarjan
uusista Roverin malleista. Luettavaksi
vähän teknistä tietoa ja ennenkaikkea
tavallisen autoilijan kokemuksia.
Defender 110 Pick—up on aito Land
Rover, suosiota ja mainetta jo lähes 50
vuoden takaa.
Kori on edelleen valmistettu
korroosiota hyvin kestävistä
alumiinilevyistä, moottori ja monet
yksityiskohdat edustavat
autonvalmistuksen viimeisintä
teknologiaa.
Auton orna kantavuus on yli tonni,

jarruilla varustetun perävaunun paino
saa olla kuormattuna jopa kolme ja
puoli tonnia.
Tässäpä hyvät edellytykset
taloudelliselle ja luotettavalle
työjuhdalle.

Mitat ja painot

Pick—upHC

Omamassa EU
Etuakseli max.

1880
1200
1750
3050
1170

Taka-akseli
Kokonaismassa
Kantavuus

kg
kg
kg
kg
kg

Pick—up

1917
1200
1850
3050
1133

kg
kg
kg
kg
kg

Perävaunumassat jarruin 3500 kg, ilman jarruja 750 kg
Pituus
Leveys
Korkeus
Lavan pituus
Pyöräkoteloiden väli
Akseliväli
Raideväli etu/taka

4438 mm
1790 mm
2035 mm
1900 mm
925 mm
2794 mm
1486 mm

4631
1790
2035
2010
1090
2794
1486

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

50 astetta
Lähestymiskulma
35 astetta
J ättökulma
45 astetta
Nousukyky
500
Maavara 215 mm akselistoon,
mm koriin

RoverYstävät
LAND ROVER DEF ENDER PICK-UP KOEAJOSSA
Saimme maahantuojalta koeajettavaksi Defenderin
ja halusimme saada
kommentteja useammilta henkilöiltä, sillä
jokainen varmasti kiinnittäisi
huomiota eri asioihin Seuraavassa viiden henkilön
koeajokommentteja hetkistä Defenderin ratissa.
.

MARKKU: Ennakkokäsitykseni Land Roverista olivat, että
se on raskas ajettava, vaihteet pitää murjoa päälle, polkimil—

le tulee hypätä ja on oltava hirveässä metelissä aina kuin
moottori käy. Lisäksi auto sopii vain tiettömille taipalelle
työjuhdaksi.Koeaj on ensimmäisen parin kilometrin jälkeen
minun oli yksinkertaisesti heitettävä "rasismin?” Land Ro—
veria kohtaan roskakoriin. Ensimmäisenä tuntumana oli
ohjaustehostimen keveys, joka oli samaa luokkaa kuin
SDl:ssä ja vaihteet kytkeytyvät päälle helposti, tarkasti ja
kevyesti kuin henkilöautossa konsanaan. Vertailuna vanhaan rangeen tuntuivat polkimet jopa kevyemmiltä. Tästä
eteenpäin koeajo tuntuikin menevän mukavien yllätysten
kera. Itse olen n.l85 cm ja kohtalaisen pitkäjalkainen, jol—
loin on joskus vaikea löytää hyvää ajoasentoa. Lantikassa en
huomannut erityistä ongelmaa ajoasennon kanssa. Polkimet, ratti ja penkki -kolmio tuntui lopuksi ihan hyvältä,
vaikka aluksi oli tunnelma hieman ahtaan oloinen. Näkyvyys ohjaamosta on erittäin hyvä kaikkiin suuntiin eikä
auton mittojen arviointi tuota suuria vaikeuksia uudellekaan
kuljettajalle. Kojelauta oli kaukana askeettisesta, uudessa
mallissa kaikki tarvittava tieto löytyy mittareista ja merkki—
valoista.
Suorasuihkutus turbodiesel jaksaa kuljettaa lantikkaa kivasti kaupunkiliikenteessä eikä synny tunnetta, että on jaloissa
kokoajan. Itse olen ajellut aikanaan kesätöissä jonkin verran
Volkswagen Transporterilla. Näiden kahden dieselkoneiden vertailussa en huomannut merkittäviä eroja volyymitta—
soissa tai suorituskyvyssä mitä tulee tavalliseen kaupunkiliikenteeseen. Sen verran voi kyllä sanoa, että subjektiiviselta kannalta katsoen lantikka oli mukavampi aj aa kuin volk—
kari. Kurveissa en huomannut kallistelua, jota esiintyy tunnetun reilusti 70—1uvun rangeissa. Kesän helteillä ei tarvitse
hikoilla, sillä ei muuta kuin lantikan perinteiset etuluukut
auki ja takalasi raolleen niin ilma kiertää varmasti ja on
vilpoista.
Land Roverin huonona puolena on 80—lätkä , tämä ei johdu
autosta vaan Suomen hassunkurisesta autoverolaista. Lisäksi hyvä maavara kostautuu suurena nousukorkeutena autoon, mikä ei pitkää ihmistä haittaa, lyhyttä kylläkin.

VIRPI: Defender oli uusi kokemus sitten Rangen rattiin
istumisen jälkeen. Rangeen pääsee istumaan kun vaan työntää takapuoltaan kohti penkkiä, mutta Defenderin koppiin ei
tämmöinen 161 senttiä lyhyt tahdo päästä ellei ole harrastanut korkeushyppyä tai ellei jalat taivu rennosti spagaattiin.
Kauhukahva ja astinlauta olisi helpottanut kiipeämistä. Ajoasento löytyi helposti, jalat ulottuivat polkimille sopivasti ja
kädet rattiin. Huomattavasti vaikeampaa olikin sitten turvallisesti vääntää ikkunaa auki ja kiinni. Samoin käsij arruun
piti kurkottaa turhan kauaksi näillä käsien mitoilla. Taustapeililtä olisin odottanut hieman suurempaa alaa näkyväksi,
vai liekö tuo tunne johtunut vain auton erilaisesta luonteesta.
Virtalukkoa tosin sai joka kerta hakemalla hakea, se kun on
omituisesti vasemmalla puolella rattia. Mittaristo oli varsin
selvä ja mukavasti näkyvillä, tosin kaipasin kierroslukumit—
taria sellaiseen tottuneena.

Kuskin osa ei aina ole
helppo, varsinkin jos ei
ole parkkeerannut
tasaiselle asfaltille.

Ajaminen oli miellyttävää, meteli ei estänyt juttelua ja tien
epätasaisuudet eivät ajoa haitanneet. Vaihteetkin löytyi mukavasti, kun vaan jaksoi muistaa että vaihdetta voi vaihtaa
tilanteen mukaan. Ja peruuttaminen on tosi näppärää parkki—
ruutuunkin, viivat näkyy peileistä ja ympärille näkee muutenkin hyvin. Vaikka ohjaus onkin mukavasti tehostettua,
niin kääntösäde tuntuu olevan turhan suuri verrattuna Vanden Plasiimme. Mutta kaikkeenhan tottuu. Näin kesäisen
lämpimällä säällä on auton tuuletusluukut kullan arvoiset.
Kaiken ei tarvitse kiertää moottoroitujen laitteiden kautta,
pääasia että ilma vaihtuu. Tällaisesta autosta olen hieman
haaveillut, mutta tällä pituudella en sitä kuitenkaan itselleni
käyttöautoksi ostaisi. Mutta oiva peli tavaran kuljettami—
seenhan tuo olisi. Ei sitä tiedä jos se lottovoitto vielä kohdalle osuisi.

RoverYstävät
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HEIKKI:
Uskomattoman hyvä aj aa kaarteeseen. Ei keiku eikä kallis—
tele.
- Kiihtyi yllättävän mukavasti ja vääntöäkin löytyi.
- Kuormaa ei saanut sidottua kunnolla, koska ei ollut lavan
sisäpuolella koukkuja. Muuten toimiva peli kirjahyllyjen

-

kuljettamiseen.
Penkin säätö taaksepäin puuttui. Eteenpäin olisi kyllä ollut
varaa. Muutenkin vähän ahtaan tuntuinen koppi.
- Ilma vaihtui kopissa riittävästi, säätömahdollisuudet yllättivät positiivisesti.
- Yksiavainjärjestelmä, yksi avain/ lukko yllätti. Nykyään
yleensä yksi avain käy kaikkiin lukkoihin.
- Hyvä tai huono puoli oli korkeus. Koppiin pääsy oli

-

yllättävän hankalaa.
Sivupeilit oli riittävän isot, taustapeili turhan pieni.
- 80 -lätkä vaatii kovat hermot kuskilta moottoritiellä. Suorituskykyä riittää kovemmillekin nopeuksille.
Vaalea sisustus tuntui turhan hienolta, kun ajattelee mah—
dollisia käyttäjiä. Olihan tuossakin autossa kerinnyt käymään jo joku törkyturpa likaisin käsin.
-

—

Eli Rangeeni (-83 diesel) verrattuna oikein oiva ja menokas
peli, tietysti kolmas matkustaja olisi haitannut Defenderissä
enempi kuin Rangessa, eli ei oiva perheauto. Toisaalta
Discoon verrattuna työkoneempi, mutta niin pitääkin kai
olla. Kone yhtä pirteä ja menohalut saman moiset. Varmasti
aj aa asiansa työkäytössä, kun pitää siirtää raskaita kuormia
paikasta toiseen.
TERO:
Ajoasento oli minulle hivenen liian lähellä ohjauspyörää
vaikka penkin säädöt olivat ihan ääriasennossa mutta taas
apukuljettajalleni sisätilan mitoitus oli erittäin sopiva
- Mutkaisella asfalttitiellä auton alusta oli erittäin jäykkä ja
pomppiva eikä kallistuksia ollut samalla tavoin kuin Ran—

-

.

gella ajettaessa.
Kiihtyvyys oli erittäin hyvä ainakin tyhjällä autolla ajetta—
essa, mutta mitä se on sitten,kun lavalle laitetaan täysi
kuorma esim. tiililetkoja , jäi kokeilematta.
- Sisätilan melutaso oli erittäin miellyttävä eli autossa pystyi

-

hyvin keskustelemaan jopa kahdeksankympin nopeudella
ajettaessa.

RoverYstävät
Lavan mitat olivat muuten hyvät mutta esim. levyt eivät
mahdu suoraan lavan pohjalle vaan ne joutuu laittamaan
toisen pyöräkotelon päälle ja sitähän ei esim. gyproc-levyt
siedä.
- Koneen vääntö oli pienillä nopeuksilla ajettaessa erinomainen eli 4 ja 5-vaihteella pystyi hyvin ajamaan taajamaalueella ilman että ajosta olisi tullut nykivää.
- Henkilökohtaisesti odotan mielenkiinnolla pidempää mallia eli 130:n maahantulo.
- Defender on selkeästi työkoneeksi hyvä noin 100 km:n
työsäteelle mutta pidempää matkan tekoa sillä ei mieluusti
tekisi.

ll

-

RALPH:
+ kiva istua korkealla (jälleen kerran)
+ tuuletus (ainakin kesällä)
+ mukavan positiivinen ohjaus

+/—
+/—

—

—

—

Tuli taas käytyä sivistysmaissa. Sellaisiksi lasken ne maat,

joissa myydään rovereita. Vaikka pyysin kauniisti Herra
Hertziltä, en kuitenkaan saanut Roveria alle vuorimatkalle.
Oli tyydyttävä johonkin saksalaiseen kotteroon. Mutta kyllä
silläkin pääsi Alpeille. Sinänsä on ihan kivaa ajaa kikkuratietä, ja katsella sellaisia maisemia, joita meiltä ei löydy. Ja
näkyihän Rovereita. Mitä vaikeampi paikka sitä varmempi
oli siitä, että Lantikka tai Defenderi oli jossain lähettyvillä.

Kun muutaman päivän aikana kulkee Saksassa, Itävallassa

+ istuin
+ sivupeilit
+/—

VUOREILUA

EMU, Tervetuloa!

+ näkyvyys
+ ratti

+/—

ROMULUS

alusta jäykkä
jarrut
kytkin toimii erittäin pienellä alueella
"erikoisen" näköinen (eli harvoja samannäköisiä)

liian lyhyt hytti
taustapeilin "alue" liian pieni
LAVALLA EI KIINNITYSPISTEITÄ!
akku liian pieni
Loppukommentti:

ja Italiassa, tulee todella mieleen, että tervetuloa EMU, ei
tarvitse sitten enää vaihtaa rahaa joka rajalla. Ja bensan plus
auton, puhumattakaan kaljanhinnasta on paljon helpompi
verrata keskenään.
Vain Rovereille!
Oli eräs kaunis laakso Itävallassa. Siinä oli myös kunnon
mutkamäki ylös vuorenrinteelle. Siinä ei lukenut vain maastoaj oneuvoille, vaan "Nur fiir Landrovers" Sillälailla, se oli
kunnon sanottu, ja samalla sanottu ettei jaappanilaisella
asiaa näin vaikealle tielle.
!

!!

"Silitysrauta pyörillä"

SUURET KIITOKSET
YHTEISTYÖSTÄ
Autotalo Laakkonen/ Willy Lundqvist
BMW Suomi Oy/ Juhani Juutilainen

ja Jarmo Laamanen

Kyllä meilläkin on korkeita vuoria ja erittäin kimurantteja
sellaisia. Tarkoitan Korkeimman Oikeuden tuomaria Eeva
Vuorta. Tuntuu ihmeelliseltä, että Korkein Oikeus ja sen
tuomarit ovat erkaantuneet näin paljon kansasta. Silloin kun
kansan oikeustaju on erilainen kuin Korkeimman Oikeuden
oikeustaju, syntyy yhteiskunnassa aivan varmasti ristiriito-

ja.
Eeva Vuori on esiintynyt lehdissä, hänellä on jopa kuulema
ollut aivan mediakonsultti apunaan. Olisi ilmeisesti pitänyt
olla vielä parempi konsultti, koska Eeva Vuori on koko aj an
valittanut ettei lehdistö ole siteerannut häntä oikein. Taitaa
Eevan sanoma olla hieman hämärän peitossa. Jos haastattelu
tilanteessa tilannetaju ja ulosanti pettävät niin, ettei saa
sanotuksi mitä haluaa, niin miten sitten on mahdollista että
Korkeimman Oikeuden jäsen saa ilmoitettua tuomittaessa
sanomansa? Meidän pressammekin sanoi juuri tätä kirjoi—
tettaessa, että Eeva Vuoren olisi syytä vetää oikeat johtopää—
tökset tässa tilanteessa. Tuskin hän siihen pystyy, kun ei
muutenkaan näy pystyvän kommunikoimaan oikein.
Romulus on joutunut elämänsä aikana sanomaan paljon
julkisesti. Ja jopa kirjoittamaan. Ja joskus jopa minunkin
sanomisilla on ollut vaikutusta. Mutta kyllä kaikessa sanomisessa on eräs asia perusteena. Kaikki mitä sanot on oltava
totta, Muttei sinun tarvitse kertoa kaikkea.!
Hyvää vuoreilua Suomen kansalle toivottaa,
ROMULUS

RoverYstävät
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HELSINKI HURINAT
4.5.1997
Päivä oli hieman viileähkö, kun startta—
simme kohti Tuusulaa ja Järvenpäätä.
Positiivista oli rastien määrä ja laatu,
kuskin ja kartanlukij an riidat jäivät vähäisiksi. Samoin rastitehtävät olivat
asiallisia, eli sopivassa suhteessa vaadittiin tietoa ja leikkimieltä. Tämän
tyyppiseen yhteistapahtumaan on mukava tulla tapaamaan muitakin laaduk—
kaita automerkkejä. Aj oretken päätteeksi oli mukava istahtaa yhdessä juomaan
kupposet kahvia ja katsomaan miksi
lopulliset tulokset muuttuu. Roveristit
toivat voiton kotiin Stefan ja Katia
Kraatzin johdolla. Seuraavassa tulokset kymmene parhaan osalta ja loppu—
jen roveristin osalta.

Yhtenä rastitehtävänä oli naputtaa tulpan väli
mahdollisimman tarkasti puoleen milliin ja säätää
virranjakajan sytytys toimivaksi. Tässä Heikki Brandt

ottamassa pisteitä virranjakajasta.

Järjestävänä kerhona oli

Club Alfa-Romeo Finland r.y.
ja muut kerhot olivat
Alfa Romeo Entusiasti Finlandesi
Finnish Jaguar Drivers' Club
Suomen Mercedes-Benz Klubi
Rover Ystävät r.y.
Rover Ystävien rastilla Tarja Kärkkäinen kyseli mitä
löytyy Rangen konepellin alta.

Tässä tulokset: sijoitus, pisteet, nimet ja kerho.

Pekkala, Rosberg, Tossavainen
Kai Ahlstedt ja Seppo Torttila
Raimo ja Mikko Niemelä
Isto Perkiö ja Reijo Turkulainen

RY
RY
MB/RY
AREF
AREF
RY
RY
AREF
RY
RY

ja V. Piispanen
H. Sirkesalo ja Tiina Pukki

RY
RY

l 57 Stefan ja Katia Kraatz
2 56 Heikki Brandt ja Hilkka Helin
3 54 Arto Pullinen ja Petteri Pavas
Timo Jaatinen ja A. Lehtimäki
Petteri ja Tanja Piipponen
6 52 Markku Varjonen ja J. Aksela

9 51
Tässä tarkkuusajorasti. Pujottelua, välineinä
kick bike ja kypärä, tarkoituksena pujotella kaksi
kierrosta mahdollisimman samaan aikaan.

12 49 M. Lampuoti

27

ll

RoverYstävät
Oy BMW Suomi AB, Lehdistötiedote 7.8.1997

Rover Group kouluttaa jälleenmyyjiään
uudessa kurssikeskuksessa
Rover Group on avannut £3 miljoonan arvoisen Teknisen akatemian kouluttaakseen Rover-henkilöauto—
jen ja Land Roverin maailmanlaajuisen jakeluverkon
huoltoteknikkoja, Uusi akatemia sijaitsee lähellä Roverin uutta suunnittelukeskusta Warwickshiren Gaydo—
nissa, Englannissa. Akatemian on määrä asettaa Roverin maailmanlaajuiselle jakeluverkolle uudet pal—
velu—

Lampaotin Markku ensimmäistä kertaa golfmaila
kädessä. Pisteitä ei tullut tältä rastilta.

ja jälkimarkkinointistandardit.

Uuden rakennuksen sydämmessä sijaitsee koulutus—
ja esittelykeskus, johon mahtuu samanaikaisesti 30
koulutusajoneuvoa. Yhdessä akatemian kymmenen
luentohuoneen kanssa se mahdollistaa 150 henkilön
samanaikaisen koulutuksen. Ensimmäisenä toiminta—
vuonna varaudutaan yhteensä 6000:n koulutuspäivään. Akatemia tarjoaa mahdollisuuden myös etä—
opiskeluun niille huoltoteknikoille, jotka haluavat
opiskella oman työpaikkansa ääressä.
Rover Groupin myynti- ja markkinointijohtaja Tom
Purves uskoo akatemian olevan Englannin autoteollisuuden kehittynein koulutuskeskus. Rover Group on
sijoittanut siihen paljon rahaa pyrkimyksenään lähinnä kaksi asiaa.
Rover ja Land Rover—asiakkaiden odotukset kasva—
vat koko ajan. Voimme vastata heidän odotuksiinsa
mm. kouluttamalla jälleenmyyjiämme parhaimpaan
mahdolliseen jälkimarkkinointipalveluun. Jotta tämä
toteutuisi, myös huoltoteknikoiden on hallittava teknisesti yhä kehittyneenpien autojen toiminta.
Rover Groupin sitoumus elämänikäiseen oppimi—
seen sekä jatkuvaan kehittämiseen ei Tom Purvesin
mukaan koske pelkästään Rover Groupin omia yhteistyökumppaneita, vaan jatkossa myös heitä, jotka
toimivat jakeluverkossa.
—

—

Stefan ja Katia Kraatz ja voittajalle vuodeksi ihailtavaksi
voitettu kiertopalkinto Mersun ratti.

IIIES'I'

EHH-TEHIYI DV
Liikkalantie 4
00950 Helsinki
Puh. 09 321 511
Fax. 09 343 1997

SUORITAMME

ROVCI'

Huollot
Korjaukset

.
AllStln

Peltityöt

Jaguar

Land-Rover
Range-Rover

Museoajoneuvo kunnostukset
Katsastukset
VUODESTA -56 TYÖSKENTELYÄ
ROVER AUTOJEN PARISSA
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KUMLA, RUOTSI
II.-14.7.1997

& Elä

LAND ROVER
TRÄFF
Svensk Land Rover klubben järjesti 10—vuotisjuhlatapaami—
sensa Kumlassa, pienessä taajamassa Örebron kupeessa.
Kerhon pitkät perinteet näkyivät; tapaaminen sujui juohevasti. Osallistujia oli runsaasti, noin sata autokuntaa parhaimmillaan. Land Rover Träff -nimi on hieman harhaan—
johtava, sillä mukana oli Rovereiden lisäksi J eeppejä, Toyotia, N issaneita, Sveitsin armeijan kuorma—auto ( !) jne. Autokunnat olivat tuttuun tapaan ympäri Eurooppaa, mm. Sveitsistä, Englannista ja Norjasta. Tapahtuma järjestetään suu—
rin piirtein samaan aikaan vuosittain ja sana leviää. Tapah—
tumapaikka, Djupadalin leirintäalue oli mainio, osallistujat
majoittuivat omalle rajatulle alueelleen teltoissa, matkailu—
vaunuissa tai mökeissä. Leirintäalueen yhteydessä oli uimala, jossa oli riittävästi puhdistautumis- ja ravitsemistiloja.
Säätilassakaan ei ollut moitteen sijaa.
Perjantian innokkaille osallistujille oli järjestetty Tipsrun—
dan. Pakkauduimme helteiseen Rangeen ja pahaa aavista—
matta lähdimme matkaan. Ajatuksena oli vain käväistä
pikaisesti reitti läpi ja sen jälkeen mennä syömään. Reitti oli
hulppeat 200 km ja aikaa tuhraantui odotettua enemmän.
Ajo-ohjeista tuli väkisinkin vitsikkäät, sillä kouluruotsi oli
päässyt ruostumaan ja suomentaminen oli erittäin vapaa—
muotoista. "Sä passerar vi genom hela samhället pä läg höjd"
käännettiin "niin pasteeraamme läpi koko yhteiskunnan
matalalla korkeudella..." Onneksi sentää höger ja vänster
olivat tuttuja. Kysymykset olivat vaikeusasteeltaan vaihte—
levia, helppoja Rover-pongailuja saippuasarj oista, mittaj ärjestelmien muutoslaskutehtäviin ja tärkeiden Rover—vuosien muistelukysymyksiin.

fiilis—;:

tiistaina
taitavaa

Matkupong
Vuxen

&

Maisemat olivat tyypillisiä, tuhkatiheässä Ruotsin lippuja ja
pikkutarkasti hoidettuja puutarhoja. Osuimme myös paikal—
lisiin kyläjuhliin (lähikauppa täytti viisi vuotta), joissa oli
mm. onnenpyörä, ilmaiset kahvit ja piparit ja orkesteri (!).

Tipsrundanista ja hellepäivistä uupuneina jätimme yösafa—
rin väliin. Yösafari olisi koostunut eripitui sista, ruotsalaisille niin rakkaista, mutaosuuksista. Ainakin autojen ulkonä—
östä seuraavana päivänä päätellen...
Lauantai
Lauantaipäivän ohj elmssa oli maasto-ajoa ja/tai liukkaan
kelin radalla ajoa. Ruotsalaisten mielestä maasto oli vaativaa, mutta meidän miesten haukotuksille ei meinannut loppua tulla. Mäkiä, hiekkaa ja mutaa. Itse pitäydyin Ytongbanan lähettyvillä, sillä siinä sai osansa tasaisin väliajoin rataa
liukastavasta virkistävästä vesisuihkusta. Seurasin myötätuntoisena Lantikoiden epätoivoisia kiihdytysyrityksiä; vauh—
tia ei ollut tarpeeksi, jotta autot olisivat lähteneet luisuun ja
oikaisemista olisi voinut harjoitella. Ran gella piruetit onnis—
tuivat näyttävästi.

»t';

Tero Uosukainen, allekirjoittanut ja Ari Myllylä,
onnelliset rastin löytäjät.

RoverYstävät
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J uhlaillallinen ja palkintojen jako järjestettiin illan viiletessä. Ruoka, tai pikemmin sen pieni määrä, herätti an—
saittua närästystä. Sen sij aan palkinnot
olivat runsaat ja asialliset. Jokainen
osallistuja sai palkinnon.

Leirintäalueen uimala oli helteisenä
Viikonloppuna ahkerassa käytössä.
Myös paikallinen sauna oli pakko tes—
tata. Aivan oikein, se oli ruotsalainen
sauna. Naissaunan testiryhmä repesi,
kun sisään asteli kolme nuorta tyttöä
syömään jäätelöä (!). Lauantai—iltana
oli hauska seurata Terräng Touring porukan saapumista. Terräng Touring
on koko Ruotsin läpi, enimmäkseen
asfaltilla, ajettava safari.
Sunnuntai
Oli jo kiire jatkaa matkaa. Me (kirjoit—
taj aja Myllis) j atkoimme lomalle Tanskaan, Tarja ja Tero suuntasivat Tukholmaan Vikingin terminaaliin. Mutta
miten ja milloin he sitten Suomeen
pääsivät, onkin jo jatko-osan väärtti.

Jäsen 1119

Ylinnä autojoukkueemme kyläjuhlillä kahvia nautiskelemassa,
alemmissa kuvissa yleistä näkymää tapahtumasta.

RoverYstävät
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KESÄAJOT TAMPEREELLA
MOI-jm

7.-8.6.1997

Rover Ystävien kevätajot järjestettiin tällä kertaa
Tampereen seudulla. Liekö tämän takia vai myöhemmän
ajankohdan ja todella hienojen ilmojen syytä, mutta
enemmänkin väkeä olisi mukaan sopinut.
Kokoontumisen jälkeen, joka oli Lempäälän lukion pihalla,
lähdimme ajelemaan kohti Besilahtea ja Klaus Kurjen tietä.
Parin kinkkisen rastin ja Laukon kartanon hevoslaitumien
jälkeen saavuimme Hukianhoviin, jossa nautimme Hämäläisen pitopöydän antimista. Tauon jälkeen suuntasimme
Roverien (ja yksi VW) nokat kohti Vammalaa. Traktorimu—
seon rastin jälkeen suuntasimme vanhan kivikirkon paanukattotalkoita seuraamaan ja jäähdyttelemään kirkon sisälle.
Kun tehtävätkin oli selvitetty oli seuraavaksi vuorossa rasti
Siuronkosken rannalla vanhan Valssimyllyn luona. Haisteltiin ja joku taisi jopa vähän maistellakin erilaisia nesteitä.
Viimeinen rasti sijaitsi sitten pikku mutkien ja kartanluku—
taitojen testaamisen jälkeen Tampereella Pyynikin vanhas—
sa näkötornissa. Viimeinen etappi oli Härmälän leirintäalueelle, jossa kilpailun tulosten selvittyä päästiin tyhjentämään runsasta palkintopöytää.

Lipntuspäivä

Miten käy roveristilta venttiilin irroittaminen?
Lähteekö
kaikki
mukaan ?

KIITOKSET PALKINTOJ EN LAHJOITTAJILLE:
AUTOKOULU PIRKKA,VARAOSAMAAILMA JA
VIINIKAN VARAOSA TAMPEREELTA
BRITTIOSA, KARAASI JA OFF ROAD CENTER
Tuleeko
ketään ?

RoverYstävät
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Ja tällä me sitten lennettiin

*

Tuttu haju, olisikohan tää
Pilttiä?
Ei kun luomumaitoahan
tää on!

ja

mukavalta tuntui!

Vähän vielä niin kyllä
nuha lähtee.

Nälqzmic'i Tampereen

yltä nääs.
Toi on ihan varmasti tärpättia ja toi
tää on tärpättiä.

on, eikun

Sunnuntain ohjelmassa piti olla offroad lantikkaan tutustu—
minen, mutta eräiden yhteensattumien vuoksi se jäi ohjelmasta pois. Sen sijaan Nokian Edenin rannasta nousimme
vesitasolla vielä tarkistamaan, miltä Tampere näytti ilmasta
käsin. Sunnuntaina iltapäivällä suuntasimme sitten kaikki
kohti omia kolojamme.
Ajot olivat muuten ihan onnistuneet, mutta kuten sanottu,
väkeä olisi kyllä saanut olla enemmän. No, eipähän letka
venynyt pitkäksi.
Jäsen no 813

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

Som moro!

Ps. Ei muuten ole sen jälkeen SD I:ssä tarvinnu hikoilla,
ilmastointi kun alkoi toimia kun laittoi pari sulaketta, jotka
oli tullu poistettua epähuomiossa.

HALLITUS KIITTÄÄ TAMPERELAISIA AKTIIVISUUDESTA JA VAIVANNÄÖSTÄ, ERITYISESTI
KIITOKSET ARTO JA MAIJA AALTOSELLE, OLLIMATTI HAVANGALLE JA MATTI TOIKKASELLE
HIENON REITIN VALINNASTA JA HAUSKOISTA RASTEISTA!

RoverYstävät
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BRITIT KOHTAAVAT
FISKARS 10.8.1997
Fiskarsissa jälleen kohtasimme

kaik—

ki brittiautojen omistajat. Taas oli sää
todella kuuma ja aurinkoinen, tällä
kertaa ei juomat ja jäätelötkään loppuneet kesken. Mukavaa oli, vaikka yh—
teislähtö ja letka—ajo tuntuikin kilpaajolta, ei meinannut nopeusrajoituk—
siakaan noudattaen pysyä alkupään
vauhdin mukana. Tällä kertaa järjes—
täj inä toimivat Mini-kerho, ensi vuonna on Rover Ystävien vuoro. Mutta
tässä kuviaja tunnelmia tämän kertaisesta Fiskarsista.

Moottoripyöriä/cin
oli

ihailtavana

”t

RoverYstä'
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Jaguar - rivistöä

Kaunottaren lähentelyä

Monikäyttöinen Land Rover

"
?

huonot ja? 15ij ankset
V—'f1raosatja varusteet
UNIPART

'
"

+,hu0'1fO—Osat

Karaas i Ky

Tarkastanime autosi talvikohteet teemme kuntoarvion, sekä saat korjaus ja
bli-Oltoehdotuksen.
Soita ajanvaraus,,

"

KATU—VIA

POSTIOSÖITEM

'

;

JUVAN TEOLLISUUSKATU 10;
02920 ESPOO

PUHELIN:

MYYMÄLÄ AVOINNA:

(09) 845 617
FAX:(09) 853 1331'

ARKISIN KLO 9-17

k

>
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ROVERIN HOLE-IN-ON E
Roverbladetin artikkelista kääntänyt Ralph Bergström

Rover on pinnistänyt saadakseen autosta puhtaan, kuten
ennenkuin vaikeudet iskivät britteihin ja niiden auto-imperiumeihin. Rover 214 antaa myös hyvän laatu-vaikutelman.
Testaamamme auto on 214 Si. Moottorpellin alta löytyy 1.4
nelonen Roverin K —sarjasta, 103 hv ja 127
Nm. Tästä tulee Ruotsin perusmalli.
—litrainen suora

Muita moottori-vaihtoehtoja löytyy 75 hv aina 145 hvzaan
asti. Jälkimmäinen on MGFzstä tuttu hieno mutta kallis 1.8
litrainen VVC —moott0ri.
Roverin uusi 200 —sarja on valmistajan ensimmäinen oma
auto kymmeneen vuoteen. Mutta onko Rover oppinut mi—
tään Hondasta vai rakentanut ainoastaan intoilij oille poikkeavan auton.

Roverbladet koeajaa
Rover 214

Riemukas vaihtoehto on turbolla ja välijäähdyttimellä varustettu SDI —diesel 210 Nm väännöllä. Paljon vääntöä
pienessä ja kevyeessä autossa.
1.4 litrainen riittää hyvin vaikka joskus kaipaisi lisää voimaa. Varsinkin kun ohjaajan ympäristö ja auton hallinta
kiihottaa ajajan lisäämään vauhtia.

Papereiden mukaan auto on askel taaksepäin. ”Honda-vuosien” aikana Rover on hemmotellut meitä tupla kolmionivelillä ja neutraaleilla ajo-ominaisuuksilla.
Pikku 214 Sizllä on McPherson jousituki edessä, takana
taaksepäinsuunnattu heilahdusakseli yhdistettynä poikittaisella torsionpalkilla a la Golf. Niinkuin muuissakin tämän—
päivän autoissa.
Auto on kuitenkin positiivinen yllätys tiellä, varsinkin jos
tykkää aj aa urheilullisesti. Mutta älkäämme menkö asioden
edellä.

Koirankoppi
200 —sarja on Roverin vastaus Golf —luokkaan. Pituus on
miltei sama kuin Volkswagenin tyylipakkaus, 3973 mm.
Sisätilat suosivat etumatkustajia ja tavaratilaa.

Huriseva mannermaalla

Takapenkki ei ole huono mutta johtuen auton pyöreästä
muodosta jää pääntila puutteelliseksi. Takana istuville löytyy kuitenkin jokaiselle kolmi-pistevyö sekä jokaiselle oma
niskatuki.

Moottori viihtyy korkeilla kierroksila ja laulaa silloin aggressiivisesti. Viitaten Alfasudziin, joillekin ikooni pienautomaalimassa, Peter Bäckström (Roverbladet) meinaa
että Rover on onnistunut sisäänleipomaan pikkurikkisen
italialaista luonnetta.

Tyypilliseen brittiläiseen tyyliin löytyy sieltä sun täältä puupaneelej a jotka yhdistettynä kiiltäviin suoj alistoihin antavat
yleellisen leiman.
Yhtä tyypillisiä ovat säilytyslokerot. Ovissa olevat lokerot
ovat valitettavan matalat ja täsmälleen koirankopin tapaan
löydämme pieniä lokeroita takapenkin ulkoreunoilla.
ALLRIGHT!

Valmistaja on ollut tarkka vaihteiden suhteen, vaihdelaatikko on tiuha jotta aina löytyy hyvää kiihtyvyyttä. Tästä
johtuen 5 —vaihde on valitettavasti liian lyhyt.
Jos aj at paljon mannermaalla kannattaa miettiä kahdesti,
sillä auto hurisee yli 120 kin/h vauhdeissa vaikkei moottori
kuulostakaan rasittuneelta. Tämä surina on selvästi ärsyttävä ääni pitkillä matkoilla.

RoverYstävät
Ajo-ominaisuudet

ovat urheilulliseen

suuntaan. Auto on

TAPAHTUU

suora—ohjattu muttei kuitenkaan kärsi liian voimakkaasta

ohjaustehostimesta. Tästä johtuen autoa on helppo ohjata
myös tiukoissa kaarteissa.
Jos tarpeeksi provosoi Rover 214zen perän saa irtoamaan.
Tosi kovassa ajossa auto nostaa jopa sisemmän takapyörän
ilmaan joka on merkki jäykästä korista. Vertaa pieniä kilpaautoja radalla niin näet.
Jarrut ovat poikkeuksellisen hyvät tämän hintaluokan autos—
sa mutta varmista että saat ABS —jarrut kun ostat auton.
Valitettavasti ABS ei tule vakiona mukaan.
Tiivistettynä Rover 214 on tuttavuus joka luo ”lisäjanoa”.
Vaikka Ruotsi ei ole pienien autojen luvattu maa, Roverin
pitäisi vihdoin ja viimein luoda jälki rekisteröintitilaistoihin

Ruotsissa

ensi—esittely uudenvuoden

jälkeen.
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Rover Ystävien SYYSAJ OT
13.—14.9.1997 pääkaupunkiseudulla.
Mukavaa ajelua ja tehtävärasteja, tutustumista
ja yhteistä illanviettoa. Tarkempi lähtöpaikka ja
majoitustiedot erillisessä liitteessä.
Tulkaa koko porukalla mukaan!
Lisätietoja p. 09-750 714

Rover Ystävien SYYSSAFARI
pidetään 3- 5.10.97 ja ajoalueena on Karjalankannaksen tiet ja polut. Safari on tarkoitettu vakiomaas—
tureille (renkaina käy vakio 205 :t) joita mukaan mahtuu n. kymmenkunta autokuntaa.Varusteina erävarusteet ja omat eväät.Viisumien hankintojen takia
ilmoittautumiset 10.9.07 mennessä. Jos olet innostunut Safariajoista niin soita joko Uosukaisen Terolle
( 0500/702526 klo 16.00 jälkeen) tai Keinäsen Jarille
( 09/ 859 4977 klo 18.00 jälkeen) niin heiltä saat lisä
informaatiota asiasta.
PIKKUJOULUT
La 29.11.1997
Varatkaa ajankohta

SYYSMARKKINAT

Range Vogue 3.9 Aut. -90, 100 tkm,
Range Vogue 3.9 Aut. -90, 185 tkm,
Range Vogue 3.5 Man -88, 135 tkm
Range Vogue 3.5 Man. -87, 195 tkm
Range Vogue 3.5 Man. -83, 189 tkm
5 kpl vanhempia V8 Rangeja

1
1

omistaja
omistaja

Kysy uusia Range ja Land Rovereita
200 Tdi / 300 Tdi täydelliset uudehkot
moottorit kaikkine asennustarpeineen,
myös täydelliset vaihdelaatikot

tarkemmat tiedot myöhemmin.

"AMEN”
susnusmv
ISKUNVAIMENTIMET

Land Rover Discovery V8 Efi -90, 3 ovi, 123 tkm
LR 110 2.5 TD -85, 9 hengen PA, tekniikalla ajettu 35 tkm
LR 110 2.5 dsl -85 HA, tekniikka peruskorjattu 30 tkm sitten
Useita lyhyitä ja pitkiä B/ D Lantikoita,
esim. 88 V8, rättikatto, ylivaihde ym.
Muita maastureita: Jeep CJ? V8, CJ5 -58, MB GW
MGB GT -66, loistokuntoinen käyttöurheiluauto

,

&

428 5000
-Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin
maastoonkin
418 9000
-Viisiportaise|la mekaanisella jäykkyyden säädöllä
varustettu kaasu / nestevaimennin
-Lisävarusteena paineilmaohjattu portaaton
kaukosäätö ohjaamosta
OAIR RANCHO
—"l|maiskari" kun kuormaat tai vedät

Moottoreita esim:

4x4

Vaihteistoia:

-renkaat, vanteet
-lokasuojan levikkeet
-tasauspyörästön lukot
-maastovalot

V8 uusi ja peruskorjattu, täydellinen käytetty Efi-kone, LR 2.5 DSL-kone
Automaatit ZF ja Chrysler täydellisiä uusia

ja käytettyjä, manuaalit ja jakovaihteistot
kaikkia malleja varastosta

VARUSTEET
-tunkit, vinssit

Renkaat ja vanteet—kysy!

OFF ROAD CENTER
Läkkisepäntie 22, 00620 HELSINKI

' Puh. (09) 777 2277

munat
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MYYDÄÄN

KERHOSOPPI

Hyväkuntoiset SDl :n talvirenkaat aluvanteilla,
kokoa l85/80R 14
Lampuoti/ Piispanen, puh. 09- 750 714

VAUNUMERKIT
Vielä muutama jäljellä hintaan 100 mk/kpl.

LEHDET

ROVER 2000 SC P6 -66
Errnine White
pun. nahka
- OSK-SO
- 30 000 mk

Hinta 20 mk/kpl, useimpia numeroita vielä löytyy.

—

PINSSIT 35 mk
Rover—pinssi pyöreä, Roverin laivalogolla

Puh. koti 08-377 236 Huhta
Kysy myös tarroja, kangasmerkkejä jakerhoviirejä.
Tarkemmat tiedot Lampuoti tai Uosukainen.

ROVER P6 SC 2000, vuosimalli 1967
alkuperäiset mustat rekisterikilvet (BHM-60)
hyvin alkuperäinen ja siisti, tekniikka hyvässä
kunnossa
- mukaan alkuperäinen engl. korjaamokäsikirja +
Haynesin kirja + uusi omistajan manuaali (engl.) hintapyyntö 17 000 mk

—

T-PAIDAT
Uudet kauniin Vihreät paidat Rover Ystävien logolla
hintaan 45 mk. Koot XS

—

XXL.

Pentti Aalto
Sumupolku 5
13500 Hämeenlinna
p. 03-638 0164 (k.)
03—626 7224 (t.)

KENKÄPUSSIT
Monikäyttöiset, Vihreät, logolla. Hinta 20 mk.

LIPPIKSET
Laadukkaat, logolla. Hinta 40 mk.

:

.
.

Voit tiedustella myös takkeja ja laukkuja, teemme
lisätilauksen kun tilaajia on riittävästi.
Tiedustelut Lampuoti tai Uosukainen

LINKKIVINKKI

OSTETAAN'

Jos harrastat surffailua (sitä sähköistä, ei märkää
ulkoilulajia) ja haluat kertoa jonkun hyvän löytämäsi
osoitteen muillekin, niin laitapa kortti tai e-mail tulemaan tai soittele. Numeroita j a osoitteita löydät sivulta kaksi, lisäksi fax 09—7779929/Virpi Piispanen
ja e-mail VpiispanC'Dhel—co.fi.dhl.com

Hyväkuntoiset Rangen talvirenkaat
vanteineen.
Lampuoti/ Piispanen, puh. 09-750 714

http:/lwww.landrover.com

http:/linterlog.com/Nstewart/carshtm
http:/lwww.jaguarvehicles.com
http://WWW.ipl.co.uk/MG/r0ver/r0ver.html
specmec (f? j agweb.com
http://Www.sofcom.com.au/4WD/4WD.html
http://WWW.canman.se/slrklhtm
http://WWW.4X44u.com/pub/k2/cameltrophy/ct97/
http ://WWW.tripnet. se/rcos/indexehtml
http://WWW.itW.com/ railroad/roverhomehtml
http://WWW.XS4all.nl/

roverpnl/

Jos sinua kiinnostaa sivun mittaiset ohjeet aiheesta
Welcome to the rovernet mailing list, niin pyydä
e—maililla tai puhelimitse Virpiltä.
Kiitoksia kaikille linkkivinkkien lähettäjille.

Ilmoitelkaa yhä edelleen kun löydätte jotain mielenkiintoista.
Surffaillaan syksyyn!

RoverYstävät

MYYDÄÄN
LUOPUMAAN JOUDUTAAN VAN DEN PLASIN
TULTUA

Rakkaamme MORRIS kevytkuorma-auto
Malli VFK-60-3510, s. 1966, Englanti
Koko ikänsä yhdellä omistajalla olleena ja liikenteessä
v. 1966-1976 saavuttaen lähes 300 tkm ajon, vaihtomoottorilla alle 100 tkm. Moottori—naan sitkeä 3,8 L
dieselnelosmoottori ja vaihdelaatikkona 4-vaihteinen.
Nummi-kippi huolehtii lavan noususta. Puulavan sisämitat ovat 2,0m(L) X 3,5m(P) .Menoveden kulutus Mini—
mec-pumpun ansiosta vähäinen, vain 12 l/100 km. Renkaina (6 kpl) hänellä on 7-20 tuumaiset.
Tiesinhän minä:
tälle tielle
tulisi lopulta lähtö.
Mutta eilen en tiennyt,

ettälähtisin tänään.
Tarjouksien perusteella kaipaamaan jäävät
Pauli, Irjaja Mika p. 050-590 1162

Rakkaamme RANGE ROVER -4WD STW
Englanti

s. 1972,

Mustilla ja valkoisilla kilvillä (ZLN—63) varustettuna ja
pitkälle kunnostettuna. Punainen kaunis vanha rouva
samanvärisellä kiinteähköllä suksiboxilla, jossa jarruvalo. Takaluukkuun, jonka lukitus Morris Minin kahvalla, on lisätty varapyöräja kaksi peruutusvaloa. N äkemistä eteenpäin auttavat lisälyhyet/pitkät samoissa umpioissa, sumuvalot ja irroitettavassa kaaressa 4 pitkää
valoa sekä lokasuoj aan kiinnitetty hakuvalo. Sisäpuolel—
la keinonahkaverhoilu ovissa ja takana sivuilla - kattoverhoilu tekemättä j a matot ovat vanhat. Myös mittareissa löytyy! Kunnostettu on kytkin ja perät. Uutta on
jäähdytin, akut (2 kpl), laturi ja alumiinivanteet. Viime
vuoden katsastuksen jälkeen olisi pitänyt kunnostaa
rattilukko ja tarkistaa yhden pyörän jarruj en heitto, mutta ajamattomuuden vuoksi jäi. Lisäksi tankki vuotaa
saumastaan. Punainen kaunottaremme (maalattu 1995)
luovutetaan hyvään kotiin.

Edessäni
hämäräinen tie
tuntemattomahan

tupaan

vie.

Haikeana 19.500 mk hinnasta kaipaamaan jäävät
Erja, Mika, kissat ja Bella-koira p. 050- 590 1162

HALUTAAN
VUOKRATA
Tila tai autotalli auton talvisäilytykseen.

Lampuoti/ Piispanen, puh. 09- 750 714
Huomio! Juttu- ja ilmoitusmateriaali osoitteeseen
Virpi Piispanen
Somerontie 6 H 87
00550 Helsinki
p. 09—750 714(k) , 09-777 991(t), 0400-01] 700
fax töihin 09—777 9929
e—mail —osoite vpiispanQhel—co.fi.dhl.com
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LUMIVYÖRY

JATKUVA NELIVETO
- VUODESTA

1948

-

Erikoistuminen yksinomaan nelivetoisiin lähes 50 vuoden kokemuksella tekee Land
Roverista halutun ja jäljitellyn merkin kaikkialla maailmassa.
Jatkuva neliveto, näkyvyys yli muun liikenteen ja riittävä varustelu tekevät pitkästäkin
matkasta mukavan ja turvallisen. Land Rover myös kestää; 50 vuoden aikana valmistetuista autoista jopa 70% on edelleen aktiivikäytössä.
Aidot nelivetoiset ovat nyt Suomessa: ylellinen uusi Range Rover, reipashenkinen
perheauto Discovery ja työkäyttöön väkivahva Defender pickup.

DEFENDER

alkaen 149.000 mk

DISCOVERY

alkaen 259.000 mk

Toimituskulut lisätään

Myynti: Pääkaupunkiseudulla
Keski-Suomessa

.

RANGE ROVER

alkaen 520.000 mk

paikkakuntakohtaisesti.

Maahantuonti: 0y BMW Suomi Ah
Land Rover Center, Autotalo Laakkonen, Tietäiänt-ie 8 ESP00, Puh. (09) 5407 4500
Autotalo Laakkonen, Palokankaantie 20 JYVASKYLA, Puh. (014) 696 611

.

