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Avoinna arkisin 8-17:30 tai sopimuksen 
mukaan, soitathan ennen tuloasi.

Puh 09-855 5617
       050-320 6914
www.karaasi.com

KARAASI on englantilaisten autojen ylläpitoon erikoistunut yritys. Rover, MG, 
Jaguar, Land Rover ja Range Rover ovat autoja, joista huolehtimiseen olemme jo 
yli kolmekymmenen vuoden ajan erikoistuneet. Toimimme Espoon Juvanmalmilla 
ajamukaisissa, meille rakennetuissa tiloissa.

KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA
- määräaikaishuollot
- tekniikan korjaukset
- korityöt: kolarit, ruostevauriot
- maalaukset ja ruostesuojaukset
- verhoukset
- vuosikatsastukset
- museokatsastukset
- kesä-/talvipyörät: vaihto ja säilytys
- rengashankinnat
 - Käytettävissämme on mm.T2,
   T4 ja IDS-testerit, PC oskilloskooppi,
   endoskooppi, vasara ja jakoavain

AUTOJA
Autoja erikokoisia, eri-ikäisiä, eri tarkoituksiin,
mutta kaikki hyvää sukua!

OFFROAD 
Offroad autojen muutokset ja varustelu.

VARAOSAPALVELUA
Meiltä saat autonvalmistajien ja heidän 
alihankkijoittensa alkuperäisosia sekä 
tunnettujen toimittajien tarkasti valittuja 
merkkiosia. Kotimaisten yhteyksien lisäksi 
maahantuomme osia alan tukku- ja 
erikoisliikkeistä Englannista.

Ekologista ekonomiaa
Niin luonnon kuin lompakkovarojen 
säästöä saavutetaan käyttämällä osia 
purettavista autoista. Erityisesti jos 
korjattavaan kohteeseen vaihdetaan 
jokin isompi kokonaisuus tai jos 
tarvittavaa osaa ei uutena ole kohtuu 
ajassa saatavilla on tarkastettu käytetty 
osa usein paras ratkaisu.

Toimitamme varaosat myös lähettäen.

Kuukausitapaaminen
Lahnuksen Shell:llä vapaaehtoinen tapaaminen joka 
kuun viimeinen maanantai

Rover Ystävät Ry Vuosikokous
Maaliskuu 2011
Erillinen kutsu

Kevätajot

Classic Motorshow 
Lahdessa 7.-8.5.2011
Kerhollamme on tälläkin kertaa
näyttelyssä oma osasto.

Offroad Safari tai kaksi

Britit kohtaavat 
elokuussa 2011
Tällä kertaa on meidän vuoromme järjestää
unohtumaton Brittiautotapahtuma.

Kansikuvassa: Kai Winqvistin omistama
Rover 75 V8 4.6l
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Liittyminen ja osoitteen muutokset:
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42624 (muista täyttää viestikenttään oma nimesi ja 
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sähköpostilla mikko.heikkinen@pp7.inet.fi.

Rover Ystävät -lehti
Pl 32, 00421 Helsinki
era1@iki.fi

Rover Ystävät -yhdistyksen jäsenlehti, korkeamman 
ajoneuvokulttuurin äänenkannattaja.
Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia jäsenten 
välisenä tiedonvälittäjänä – tehkäämme siitä mielen-
kiintoista yhdessä.

Julkaisija: Rover Ystävät r.y. 
Toimituskunta: Joukko Rover Ystäviä
Taitto:  Marko Parviainen

Painotalo : Karprint Oy
  Vanha Turuntie 371
  03150 Huhmari

Puheenjohtajalta

Rover Ystävät ry
perustettu 1981

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Rover Friends Finland

founded in 1981
- - - - - - - - - - - - - - - - -
www.roverfriends.fi

Rover Ystävien kevätajot 29.5.2010

Puheenjohtajanne on ollut kiireinen mies jo reilun 
vuoden ajan.Yli 250 km päivittäisen työmatkan lisäk-
si on ollut niin monenlaista muutakin puuhaa, että 
Rover-harrastus on väistämättä jäänyt viime vuonna 
lapsipuolen asemaan. Teille jäsenille se on näkynyt 
esimerkiksi siinä, että edellisen lehtemme ilmestymi-
sestä on kulunut jo noin vuosi.

Onneksi ainakin tällä hetkellä alkanut vuosi näyttää jo 
paljon valoisammalta. Silloinhan on meidän vuoromme 
järjestää Britit-kohtaavat-tapahtuma. Ajankohtahan on 
sunnuntai 14.8.2011 ja paikkana Mustialan kartanon 
arvokkaille brittiautoille erinomaisesti sopiva pihapiiri. 
Toivottavasti saamme silloin paikalle mahdollisimman 
monta jäsentämme.

Tänä vuonna tulee myös kuluneeksi tasan 30 vuot-
ta kerhomme perustamisesta. Sitäkin on syytä juhlia 
jollain sopivalla tavalla. Oma kalustokin on vuoden 
aikana lisääntynyt ja huomasin, että kaikki Rover:ini 
yhtä lukuunottamatta on 1990-luvulla tehtyjä. Koska 
toivottavasti saan ne kaikki tänä vuonna saman katon 
alle, niin juolahti mieleeni, että voisin perustaa oman 
pienen 1990-luvun Rovereiden museon.

Polttoainerintamallakin tapahtuu tänä vuonna. Die-
selien osalta litrahinta nousee, mutta käyttövoimavero 
laskee. Bensan osalta taas 95-oktaanisessa alkoholi-
pitoisuus nousee. Tästä on mielestäni ollut turhankin 
paljon pohdiskelua sen osalta, että sopiikohan tuo 
enää omaan autooni vai ei. Itse olen ratkaissut asian 
jo vuosia sitten: tankkaan vain 98- tai 99- oktaanista 
bensaa. Niiden koostumushan ei muutu mitenkään.

Toivotan kaikille jäsenillemme turvallista autoilu-
vuotta 2011. 

Era

Rover Ystävien perinteiset kevätajot starttasivat 
kuukausitapaamisista tutulta Lahnuksen 
Shell:iltä

Aamupäivällä lauantaina 29. toukokuuta kokoonnuimme 
Lahnuksen Shellillä. Heti huomasi, että kevätajelun onnistu-
misen kannalta kaikki oleellinen oli käsillä: parikymmentä 
Rover ja Land Rover autokuntaa sekä kevätpäivä kuin 
morsian. 

Reitti kulki Tuusulan historiallisia maisemareittejä pitkin 
ja sieltä Sipooseen. Ensimmäisen kerran pysähdyimme pis-
tämään suumme makeaksi tietenkin Porvoon Brunbergillä. 
Tunnin pysähdyksen aikana oli tilaisuus ostaa sekä pienem-
pien että isompien jäsenten mieliherkkuja.

Porvoosta suuntasimme kohti Loviisaa ja Bongan Linnaa, 
joka oli varsinainen kevätretkemme pääkohde. Bongassa on 
mielenkiintoinen kokoelma Riitta Nelimarkan taidetta, joka 
on omiaan saamaan aina kaikki hyvälle tuulelle. Saavuimme 
jämptisti perille ja pihalla isäntä Jaska kätteli kaikki vieraat 
tervetulleiksi. Kävimme taloon, jossa oli kotoisasti sekoit-
tuneina ällistyttävä kokoelma inspiroivaa taidetta, Afrikan 
muistoesineitä ja valokuvia sekä pienempiä että isompia 
kerholaisia pyörimässä joka nurkassa. Hetken kuluttua tai-
teilija Riitta myös ilmestyi seuraamme ja esitteli ystävällisesti 
meille värien maailmaansa.

Kahden aikaan iltapäivällä siirrymme Loviisan torin vie-
reiseen ravintolaan, johon oli kerholaislle varattu lounas. 
Tarjolla oli härkäruukkua, uunilohta ja porsaanfilepihviä. 

Nautittuamme rauhassa lounaan ja sen jälkeen oli aika pa-
lata. Vaikutti siltä, että myös tänä vuonna kevätretki onnistui 
erinomaisesti ja tarjosi monelle leppoisan syyn tavata ystäviä 
ja ihailla kassikkoautoja. Moni kommentoi myös, kuinka 
kaunis oli olut reitti ja suomalainen maisema moottoriteiden 
ulkopuolella.

Kerhon puolesta kiitos kaikille osallistuneille!

Harri 

Rover Ystävät MG Car 
Clubin vieraina Haikossa

MG Car Club Finland kokoontuu joka vuosi kesäkuun 
alussa  Porvooseen Haikon kartanon rannalle. Rover Ystävät 
on kutsuttu tähän Haikko-Picnic tapahtumaan ja tänä vuonna 
paikalla nähtiinkin muutamia roveristeja. Kuvassa tapahtuman 
naisväkeä yhteiskuvassa.

Kari

Kuvat ja Teksti Hari Sarvanto
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Land Roverien alkuperästä
Kuvat ja Teksti Antti Ahonen

Missä Land Roverit tehdään? No tietysti 
Englannissa, Solihullissa Birminghamin lähellä. 
Mutta asia ei ole ihan näin yksinkertainen...

 
Aikaisemmin autotehtaat valmistivat itse autojen osia. 

Osista koottiin sitten moottoreita, vaihteistoja, akseleita ja 
muita valmistuksessa tarvittavia kokonaisuuksia. Luultavasti 
renkaat ja sähköiset komponentit olivat ensimmäiset oman 
tehtaan ulkopuolelta alihankitut osat. Nekin hankittiin läheltä, 
käytänössä kaikki maan rajojen sisältä. 

Land Roverin lisenssivalmistajat, erityisesti espanjalainen 
Santana, ovat valmistaneet  jonkin verran alkuperäisosia-
kin.

Tästä Td5:n LT230-jakolaatikon kannatinkumista ei kyllä-
kään voi tietää onko toimittaja tullut Santanan kautta Land 
Roverin tomittajaksi:

Autojen kokoonpano linjalla tapahtui aluksi käsin (ja 
tapahtuu edelleenkin Defenderin osalta). Kokoonpano kesti 
useita päiviä tai jopa viikkoja. Tehokkuusajattelu johti myö-
hemmin tehtaan roolin muuttumiseen enemmän kokoonpa-
notehtaaksi. Alihankkijat vastaavat suurien kokonaisuuksien 
suunnittelusta, osien hankinnasta, kokoonpanosta ja toimitta-
misesta tehtaalle valmistusaikataulun ja kunkin auton teknisen 
erittelyn vaatimusten mukaan. Alihankkijoiden käyttämien 
toimittajien komponenteista syntyy sitten alkuperäisvaraosia, 
joiden toimittajat saattavat olla yllättävissäkin maissa. Td5-
moottorin suutinjohtosarjat tulevat Egyptistä:

Myös Land Roverin omistussuhteiden muutos on näky-
nyt alkuperäisosien lähdemaissa. BMW:n omistusaikana 
lisääntyivät saksalaiset ja keskieurooppalaiset toimittajat. 
Esimerkiksi Td5-moottorin nokka-akselissa on BMW:n logo, 
vaikkei konetta missään Bemarissa ole ollutkaan. Kakkos-

Discon pyyhkijän sulan pidin tulee Puolasta: 

Fordin omistusaikana on tullut useita uusia alkuperämaita, 
kuten USA, Meksiko ja Kanada. Tässä esimerkkinä TdV6-
moottorin moniurahihnan kiristin, joka tulee Kanadasta. 
Myös tehtaan FoMoCo-merkintä (Ford Motor Company) 
näkyy selvästi valussa: 

Ainakin seuraavista maista on tullut alkuperäisiä Land 
Rover-varaosia:

Belgia, Egypti, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, 
Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Latvia, 
Malesia, Meksiko, Monaco, Portugali, Puola, Ranska, Ro-
mania 

Saksa, Tanska, Tsekki, Turkki, Unkari ja USA

Nämä Defenderin ikkunaveivin lukkosokat tehdään Ja-
panissa: 

Teksti ja kuvat: Ahosensetä / Off-Road Paja

Mistähän V…N 
Aretriasta nämäkin 
osat ovat????
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 TIETOJEN LÄHTEILLÄ (ja juttu pätkii...)

Kauan sitten, jolloin olin nuoruuden innolla 
heittäytynyt autojen lumoavaan maailmaan, oli 
Suomessa vaikeaa saada asiapitoista luettavaa 
niin paljon kuin mieli teki. Alkutaipaleellani 
1950- luvulla Autoklubin paksu lehti Moottori 
oli kyllä erittäin monipuolinen ja esitteli 
autoalan uutuudet. Autourheilu nimisessä 
(jo ammoin kuolleessa) lehdessä käsiteltiin 
autoilua lehden nimen mukaisessa valossa. 
Sen toimitus oli esimerkiksi 1957: Ruutsalo, 
Nuortila, Geitel ja Rosberg – autourheilun kärkeä 
koko toimituskunta!  Suomen Moottoriliiton 
Moottoriurheilu täydensi tarjolla olevan tie-
don saannin. Kuitenkin mieli jäi kaipaamaan 
laajempia testejä, syvällisempiä analyysejä tai 
taustatietoja  sekä erityisesti tarkempia  teknisten 
ominaisuuksien taulukoita.

Ulkomaisia lehtiä ei ollut noin vain irtomyynnissä ja 
valuuttasäännöstelyn aikana lehtien tilauskin oli nykyistä 
mutkikkaampaa. Meillä kotona, Savon sydämessä, tilaukset 
hoidettiin kirjeenvaihdolla Helsingissä toimivan Akateemisen 
kirjakaupan kautta. 

Tilausjärjestelmä oli hivenen vaivaa vaativa, mutta toimi 
ja pian vuosikymmenen puolivälista asiat paranivat osaltani, 
kun koulupoikana sain ensiksi tilata Teknikens Världin Ruåt-
sista. Kotva vain, ja pian tuli lisää lehtiä, sain rahaa opintojen 
alkaessa jo monenkin ulkolaisen lehden tilaamiseen – isäni 
oli onneksi näistä lehdistä yhtä innostunut kuin minäkin!  
Opiskelu pakkasi unohtua, kun luin amerikkalaisia Motor 
Trend’ejä, Sports Car Illustradet’iä ja Sports Car Grafic’ia.  
Toista kielikuntaa edustivat saksalainen Auto Motor u. Sport 
ja eritoten sen IAA-näyttelynumerot sekä sveitsiläinen neljästi 
vuodessa ilmestyvä korkealaatuisesti ja loistavasti kuvitettuna 
Motor Revye olivat  pitkän saksan lukijalle oivaa luettavaa! 
Unohtaa ei pidä myöskään vuosittaista ruotsalaista kirjaa: 
Ingemar Wretman’in Stora bilboken.

Akateemisen kirjakaupan lasku vuodelta 1961

Yli kaiken meni kuitenkin maailman vanhin ilmestyvä 
autolehti, The Autocar, founded 1895. Autocar’in ihanuus 
oli jo siinä, että se saapui ruskeassa kirjekuoressa joka viik-
ko! Tavallisessa numerossa oli testi tai pari, autourheilun 
tuoreet uutiset, pakinoita, tekniikan uutuuksia ym. Miltei 
joka kuukausi joku lehti oli teemanumero, kertoi jostain 
matkailumaasta, kokosi yhteen kymmenittäin virityspajojen 
tuotteita ja testasi ne, omisti pääteeman jonkun automerkin 
historialle, kokosi merkkikohtaisia huolto-oppaita jne. Ta-
vallisessa numerossa oli karkeasti 30 sivua mainoksia, yli 
30 sivua toimituksen artikkeleita ja lopuksi mainoksia ja 
ennen kaikkea autojen myynti-ilmoituksia noin 100 sivua. 
Vuosittain paksuin numero oli loppuvuodesta ”London Show 
Report”, joka käsitteli siihen aikaan erästä maailman suurinta 
ja merkittävintä autonäyttelyä Earls Court’issa. Sivuja oli noin 
400 ja lehti painoi miltei kilon!  

Asiatietoa etsiessäni palaan aina vanhojen lehtieni pariin, 
parhaat, täydelliset ja tärkeimmät vuosikerrat ajoittuvat 
50-luvun lopusta 70-luvulle – kas kummaa, täsmäävät 
ajallisesti juuri parhaiten myös toiseen mieliharrasteeseen, 
eli historic-ralliin! Onni on, että kaikista lukuisista elämän-
tilanteista huolimatta olen malttanut raahata nuo kymmenet 
hyllymetrilliset tekstiä aina paikkakunnalta toiselle.

Rover Ystävät nr 1! muutamien the Autocar’ien 
kanssa

Juttu pätkii...

Toinen otsake, juttu pätkii liittyy siihen, että tämä kirjoitelma 
täst’edes on todella vain asian pätkiä sieltä täältä – mutta 
kylläkin the Autocar-lehdestä.

Selatessani noin 50 vuoden takaisia lehtiä, mm. London 
Show-numeroita, alkoi vaikuttaa siltä, että autoilu silloin oli 
vähintäin (!) yhtä kiehtovaa kuin nyt ja samalla tavalla elettiin 
uutuuksien odotuksessa, että mitähän seuraavaksi keksivät. 
Oikeastaan lukiessaan pian kokee deja vu -ilmiön, tämähän 
on tuttu juttu jo aikojen takaa, tämähän on koettu!

Katsotaanpa,  vuoden 2011 alusta meillä on  tarjolla uusi 
bensiini E10. Siinä on sekoitteena etyylialkoholia, pirtua 
eli viinaa, minkä tahansa sanan itsekukin kokee kielellään 
mieluisimmaksi (lausua). Suuri edistysaskel...ja kappas, 50 
vuotta sitten sivu 148 kertoo:  Merkittävä bensiini, Cleveland 
Discol, koska siihen on  lisätty ALKOHOLIA! Venttiilit pysyvät 
ihmeen puhtaina jne...

Ei ole Roverin edustajien verkko koskaan 
ollut kovin tiheä Suomessa ja usea roveristi 
on saanut hakea varaosansa jopa satojen 
kilometrien päästä. Hankalaa. Nykyisin 
tosin nettikauppa alkaa muuttaa hankinnat 
helpommaksi ja nopeuttaa osien hankintaa. 
Vaikka puoli vuosisataa sitten Englannissa 
oli Rover-liikkeitä miltei joka kylässä, silti 
tarjolla oli toisenlainenkin vaihtoehto: 
Odeon Motors lupasi osat heti paluupos-
tissa – postimyynti on sellainen ala, joka 
voi edelleen hyvin. Silloin meillä oli vain 
Anttila (ja on edelleen), Rover-edustaja 
Suomen Autoteollisuus Oy ei mainostanut 
Rover-postipalvelua!

Entä Remax Blind Spot Repeater, paremman turvallisuuden 
vuoksi. Tuohan on auton etupään kylkeen upotettava ns. 
sivuvilkku! Vilkut olivat olleet vakiotavaraa suuntaviittojen 
sijaan vasta muutaman vuoden ja jo nyt keksittiin tällainen 
kaikkein elegantimpaankin vaunuun istuva lisälaite! Hmm.. 
Asiassa oli kai kuitenkin jotain, sillä meillekin sellainen 
tuli pakolliseksi katsastusvarusteeksi neljännesvuosisata 
myöhemmin.

Samassa mainoksessa on liikenteen puolelle sivuikkunaan 
ripustettava eteen ja taakse valaiseva pysäköintivalo. Tämä ei 
taida mennä läpi Suomessa.pimeällä pysäköidessä, vaikka 
mm. Saksassakin systeemi oli tunnettu:  1965 VW 1500 S 
autossani oli mahdollisuus kytkeä parkkivalo palamaan vain 
vasemmalle puolelle.
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Kerhomme osallistui perinteen velvoittamana Lahden 
Classic Motor Show:n. Entisestäänkin pienentynyt talkoo 
porukka loihti näyttävyyttä Robert Pauligilta lainatulla P5 
näyttelyesineellä. Kyseisellä autolla on erittäin vahva historia 
Rover ystävien ydinjoukon piirissä. Se on esiintynyt kymmeniä 
vuosia sitten ainakin kahden sisäpiiriläisen  häissä ja on sillä 
tehty ensimmäinen matka vauvatalostakin.

Osastomme oli kalustettu Chesterfield tuoleilla joiden 
uusi nahkaverhoilu oli samanmiehen käsialaa kuin näyttely 
Roverimmekin. 

Kulujen ja vaivojen kohtuullistamiseksi teimme yhteistyötä 
Aston Martin kerhon kanssa. Näimme saimme jaettua päi-
vystysvuoroja sekä logistiikka apua toisiltamme.

Autocar’in mainoksissa on useita, joissa tarjotaan hit-
sauspalveluja, nimenomaan valurautaiset sylinterilohkot 
etunenässä. Aikanaan ilmeisesti tällaiset korjaukset olivat 
yleisiä – kuvan mainoksessa tarjotaan jopa liikkuvaa ”pe-
lastuspartiota”, jos korjattava on hankalasti kuljetettavissa. 
Olisiko nopeasti autoistuvaan maailmaan lykätty kiireellä 
liian tuoreita lohkoja? Tunnettua oli, että esim. (Standard) 
Triumph seisotti 6-sylintereisten lohkoja vuoden tai yli 
niityllä taivasalla, ennen kuin ne vietiin koneistettaviksi ja 
niistä rakennettiin moottori. Tämä perustui siihen, että valun 
jälkeen jääneistä jännityksistä päästiin eroon antamalla va-
loksen seistä aikansa. On kyllä toinenkin arvaus, britit ajelivat 
tuolloin usein vain vettä jäähdyttäjissään ja yöpakkasia on 
kyllä saarivaltiossakin talvella. Vesi jäätyy ja lohko murtuu 
sen sileän tien! 

Edellä viitataan brittien talveen. Ei ole ihme, että 50 vuotta 
sitten lehdissä oli tarjolla kymmeniä erilaisia lämmityslaittei-
ta, joko merkkikohtaisina lisävarusteina tai yleistarvikkeina. 
Nyt tuntuu uskomattomalta, mutta tuolloin halvoissa ja jopa 
keskiluokan vaunuissa lämmityslaite oli tilattava erikseen, se 
ei ollut vakiovaruste. Vientimaita ajatellen ymmärrettävää, 
sillä suurin vienti meni maihin, jossa ei ollut Brittein saarten 
talvea tai alituista kosteutta, esimerkiksi Afrikassa tai Austra-
liassa lämmintä riitti muutoinkin. 

Tapahtuipa kerran, että Suomeenkin saapui erä autoja ilman 
lämmityslaitetta – oli kuulema unohdettu ruksata sellaiset 
tilauksissa. Perheemme omisti 1952 Vauxhall Velox’in. Siinä 
oli kyllä lämmityslaite, mutta automme alkuperäisessä englan-
ninkielisessä käsikirjassa lukee selvästi, että autossa olevaan 
raitisilmatuuletusjärjestelmään on tarjolla siihen räätälöity 

sisätilojen lämmitin. Sen on saatavissa ja sen asentaa Vauxhall 
edustaja jne. - ja vasta sitten annettiin käyttöohjeet!

Lehti on pullollaan myös eri valmistajien lasinpesulaitteita, 
pesunesteen ruiskutus niissä tapahtui joko painettavalla tai 
poljettavalla pumpulla, alipaineella tai sähköllä. Pesulaite oli 
kuten lämmitinkin tuolloin vasta uusimmissa autoissa vakiona, 
sen vuoksi markkinat olivat houkuttelevan suuria. Myös jääh-
dyttimen kaihtimia oli tarjolla monenlaisia, alkaen Suomes-
sakin käytetyistä rullakaihtimista aina hienoihin metallisiin 
sälekaihtimiin. Kaihtimet olisivat järkeviä laitteita tälläkin 
vuosituhannella, sillä eivät termostaatit ole juuri lainkaan 
muuttuneet 60-luvulta. Viime talvena monen ajokin moottori 
tuhoutui jäätymisen vuoksi ja ehken vanha konsti, kaihdin,  
olisi ollut pelastus? Noina vanhoina hyvinä aikoina joissakin 
kalliimmissa autoissa jäähdyttimelle tulevan ilman määrää 
ohjattiin termostaatin avulla, näin se saisi olla nytkin! 

Näistä ”vanhan ajan” laitteista ja autojen tekniikasta on 
tallessa niin paljon aineistoa, että sillä voisi pitää harraste-
lehdessä loputtomiin vakinaista palstaa, sivu, pari kerrallaan. 
Kuitenkin on viisasta myös katsoa tulevaisuuteen ja antaa 
palstatilaa nykyautoille ja niiden kehitykselle. Palaamme toki 
vanhoihin juttuihin myöhemminkin, mutta säästeliäästi?

Jensen 541 jäähdytysilman aukko kiinni.

Jensen 541 jäähdytysilman aukko auki.

Kun tuossa alussa lueteltiin eri lehtiä tietolähteenä, 
kerrottakoon lopuksi, kuinka sivulliset joskus pilailivat au-
tokirjallisuuden lukuharrastukseni kustannuksella. Jonain 
aikoina olin tilannut myös ranskalaisen johtavan autolehden, 
LAutomobile (magazine). Sivulliset, jotka tiesivät, että ranska 
ei kuulunut kouluaineisiini, siitä irvailemaan, että ”oletkos 
taantunut kuvakirja-asteelle?” 

Totta maar, en lukenut koulussa ranskaa, mutta olin 
joskus salaa käynyt ilmaista Ranskan kulttuuriministeriön 
ylläpitämää alkeiskurssia (liittyi niihin riijuuasioihin!) ja niin 
vain sain tärkeimmät tekstit selvitettyä....toivottavasti edes 
jotensakin oikein?

Kari TT

Lahden Classic 
Motor Show
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VIKKELÄ ”PAKETTIAUTO”

Kahdessa edellisessä 
lehdessämme 
kerrottiin MG:n 
historiaa, kuinka 
merkki on läpi 
vuosikymmenten 
käynyt 
nopeusennätyksien 
kimppuun ja 
saavuttanut 
pyrkimyksissään 
kunnioitettavia tuloksia, 
tuloksia, jollaisiin useimmat suuretkaan 
autonvalmistajat eivät ole pystyneet. Vielä 
vähän ennen surkeaa MG Rover Groupin 
kaatumista vuonna 2005, MG:n nimi ehdittiin 
viedä jälleen kerran ennätysten kirjaan. Tietysti 
nopeusennätys on, kuten aina, virallisten 
autojärjestöjen listaama, mutta tällä kertaa asia 
noteerattiin muuallakin eli se oli Guinnesin 
ennätysten kirjassa nimikkeellä ”maailman 
nopein farmariauto”.  

MG Rover’in omistajana yhdeksänkymmentäluvulla ollut 
BMW kielsi vuodeksi 1998 ajoitetun nopeusennätyskokeen, 
jossa moottorina olisi ollut alumiininen Rover V8 peräti 
942 hevosvoimaisena. Silloin tavoitteena oli saavuttaa MG 
255:llä 410 kph nopeus ja auton ohjaajana piti olla maail-
man nopeusennätyksen (1.149,30 kph maakulkuneuvolla!) 
haltija Andy Green. 

Ajat muuttuivat ja BMW väistyi. Vuonna 2002 aloitettiin 
taas ennätyskokeisiin tähtäävä työ. Tähän aikaan MG Rover 
Group oli suuri ja samalla ainoa englantilaisten omistama 
auton valmistaja, jonka osalta valmistusmäärien perusteella 
voitiin puhua todellisesta massatuotannosta. Yhtiö oli siir-
tynyt vuonna 2000 BMW’n omistuksesta englantilaiselle 
Phoenix  Consortiumille, toiselta nimeltään PVH eli Phoenix 
Venture Holdings. Yhtiön omistajina oli vuorostaan neljä 
brittiliikemiestä.

Yksi neljästä omistajasta, Nick Stephenson, harrasti kiihdy-
tysajoja ja kyvykkäältä dragster-kuljettajalta syntyi luontevasti 
ajatus hankkia yhtiölle näkyvyyttä ja mainetta nimenomaan 
MG:n perinteisin keinoin, ajamalla uusi nopeusennätys! Oli 
asiassa taustalla hivenen muutakin asian tynkää, mainos sattui 
yhteen sen faktan kanssa, että yhtiössä oli valmisteilla uusi 
lippulaiva, Rover 75 V8 sekä rinnakkaismalli MG ZT 260, 
joiden myyntiä ja nopeutta varmasti  kaunistaisi myös uusi 
ennätys.. Näistä uusista V8-malleista yhtiö kertoi syksyllä 
2003 ja ilmoitti niiden olevan myynnissä 2004. Ennätysajo 
ajoittuisi juuri sopivasti ennen V8-tuotantoa. Ennätysajo-
projektin käynnistyessä oli valmisteilla lisäksi kolmaskin 
”superauto”, MG XPower SV,  kaksipaikkainen auto, jonka 
suorituskyky oli huima:   kiihtyvyys sataan n. 5 sekuntia ja 
huippunopeus yli 280 kph. Yhteistä näillä tulevilla MG Rove-
rin huippumalleilla ja myös ennätysautolla oli ”lainasydän” 
– Ford Mustangin uusin 4,6 litrainen V8 moottori.

Nick Stephenson, Phoenixin hallituksen varapuheenjohtaja 
valitsi ennätysprojektiin mukaansa Peter Stevens’in, joka oli 
Roverin design-johtaja ja jolla oli kokemusta mm. McLaren’in 
formula ykkösistä. He päätyivät asettamaan tavoitteiksi osoit-
taa  Rover 75 / MG ZT lujuuden ja turvallisuuden ottamalla 
ennätysauton lähtökohdaksi vakiomallin, tarkemmin MG 
ZT-T:n eli ”farmariauton” – sillä toivottiin yllettävän 220 
mailin tuntinopeuteen!  Vaikka tavoite oli tehdä ”farkkujen” 
nopeusennätys, myös moottori oli oleva lähtökohdaltaan 
nimenomaan  tulevien MG Rovereiden voimanlähde, siis 
Ford’in vee kasi, joskin melkoisesti viritettynä.

MG ZT V8 mallit esittelyssä Doningtonin kilparadalla 
syyskuussa 2003. (kirjoittajakin on seikkaillut Doning-
tonissa RAC-rallissa  jo1990-luvulla!)

Vielä 1952 Rover pystyi tekemään ennätysajoja Euroopassa.  
Heti Kanaalin toisella puolella Belgiassa oli uusi Jabbeke’n 
betonitie, joka nykyisin on osa Oostenden ja Brüsselin vä-
listä valtatietä. Tämä uusi pätkä oli suljettavissa ja tiellä riitti 
tasaista suoraa niin, että JET 1 eli kaasuturbiinilla varustettu 
Rover P4 kerkesi 151,96 mph nopeuteen, eli kiisi lähemmäs 
neljännestuhatta kilometriä tunnissa.

MG XPover SV - esivanhemmista löytyy myös deToma-
son geenejä.

Ajat ovat Euroopassa muuttuneet ja ennätysten nopeudet 
kasvaneet, joten MG Rover suuntasi ennätyksen tekoon alan 
Mekkaan, Amerikan suolatasangoille – siellähän MG teki jo 
ennätyksiä edellisillä vuosikymmenilläkin. 

Koska Bonnevillen vuosittaiset ennätysviikot sisältävät 
melkoisesti  mutkikkaita sääntöjä ja määräyksiä koskien 
ajoneuvojen teknisiä (turva)määräyksia ja kun ohjaajienkin 
lisenssitehdot ovat tiukkoja, niin projekti siirrettiin USA’han. 
Ennätysautoksi valittu MG ZT-T rakennettiin kilpakuntoon 
Kaliforniassa ja tarvittavasta muutostyöstä vastasi kokenut 
SoCal Speed Shop.

Lähtökohta oli täysin vakiokori, jota muunneltiin tarpeen 
mukaan. ZT Touring sai tietysti uudet, erityisesti ennätysno-
peuksiin tarvittavat vanteet, eteen 15x4,5” ja taakse 15x5,0”  
ja näille hämmästyttävän kapeille sitten nopeuskokeisiin 
tarkoitetut Goodyear land speed renkaat. Samassa paketissa 
vaihtuivat  pyörien navat ja levyjarrut. Alustaa, tukivarsia 
edessä sekä takana vahvistettiin ja sen osia vaihdettiin eivätkä 
vaimentimetkaan pysyneet vakioina. Myös kardaanitunnelia 
modifioitiin ja hammastanko-ohjausvaihde vaihtui ennä-
tysnopeuksille sopivammaksi. Polttoainetankki siirrettiin 
turvallisuussyistä taaemmaksi ja autoon asennettiin kolme 
sammutusjärjestelmää. Turvapuolelle kuuluivat myös vankat 
turvakaaret, ikkunaverkot ja tietysti kilpaistuimet vöineen. 
Säännöt edellyttivät myös ylimääräisen jarrusysteemin: Au-
toihin, joiden oletetaan saavuttavan 185 mph nopeuden (n. 
300 kph) on asennettava jarruvarjojärjestelmä. Se laukais-
taan loppunopeusmittauksen jälkeen ja vasta kun nopeus 
on pudonnut noin 100 mph, aletaan jarruttaa ”tavallisilla” 
jarruilla. Itse auton osalta nämä olivat  tarvittavat muutokset 
ja todellisuudessa auto oli edelleen suurelta osin kuin mikä 
tahansa MG ZT. Jo ralliautoilussa monesti muutokset ovat 
suuruudeltaan liki samaa luokkaa.

Moottoripuolella Rover/MG V8:n sydän, alunperin  4,6 
litrainen ja 260 heppainen, koki kuitenkin melkoisen muu-
toksen. Tavoite saavuttaa - vakiokorisen auton ilmanvastus 
muistaen - vähintäin 350 kph nopeus, vaatii kyllä moottorilta 
melkoisen tehon!  Moottorin rakensi nimenomaan Mustan-
gien virittämiseen ja viritysosien valmistukseen erikoistunut 
yritys  Rush Performance. Heillä oli kokemusta ja tarvittava 
tekniikkakin valmiina. Moottori porattiin 6 litraiseksi ja siitä 
tehtiin ns.”kuivasumppu” moottori. Imu- ja pakosarjat vaihtui-
vat ja räätälöity oli myös EFI-polttoainejärjestelmä sekä  vesi-
pumput (toinen sähköinen). Voimansiirrossa asennettiin uusi 
kytkin ja 5-vaihteinen laatikkokin oli erikoistavaraa. Varmaan 

kaikki tarpeen, sillä voimansiirto olikin kovilla: 
moottorin tehon ollessa  765 bhp (tai 570 kW 
tai 776 PS).  Huomattakoon, että moottorissa 
ei ollut välijäähdyttimiä ym, eihän siinä ollut 
edes ahdinta tai turboa, kyseessä oli siten 
vapaasti hengittävä moottori, ja niinhän asia 
oli vakio Roverissa/MG:ssä.

Viritetty V8, voimaa riittää ilman ahtamistakin.
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Koodinimellä X-15 (eli MG ZT-T 260 V8 X-15 ?) tunnettu 
auto oli valmis suola-aavikolle, 55. vauhtiviikon kokeisiin. 
Itse ennätyksen teko kävi tällä kertaa ilman mainittavia 
hankaluuksia, vaikka sellaisia on useinkin tuulen tai sateen 
vuoksi nähty Utahin suola-aavikolla, myös MG’n osalta. 
. Lisenssin saamiseksi autolla saavutettiin lyhyellä radalla 
vaadittava nopeus ilman mitään  dramatiikkaa, kokenut 
Bonnevillekuljettaja Pat Kinne polkaisi loppunopeudeksi 
207 mph, vähempikin eli 185 olisi riittänyt. Kun siirryttiin 
pitkälle radalle, jossa 5 mailin jälkeen mitattiin loppunopeus, 
”farkku” kiisi jo 223 mailin tuntinopeudella. Lopullinen ajo 
tuotti sitten jo tuloksen 225,609 mailia tunnissa eli noin 360 
kph. Oiva tulos ja asetettu tavoite oli ylitetty selvästi. 

Siinä  silloin niin amerikkalaiset yhteistyökumppanit kuin 
MG Rover’in väki riemuitsivat ja  murheet olivat hetkeksi 
poissa.  Vanha sanalasku, itku pitkästä ilosta, ei edes kunnolla 
toteutunut, sillä MG Rover’in lopun enteet toteutuivat nope-
ammin kuin olisi ollut suotavaa. Ennätys tehtiin elokuussa 
2003 ja runsaan vuoden päästä juuri alkanut V8-mallien 
tuotanto katkesi miltei alkuunsa – X-15 nimellä tunnetun 
ennätysauton  vetoapu ei riittänyt talouden voimia vastaan, 
siinä olisi tarvittu aivan toisen suuruusluokan voimia.

Kari TT

Pitkä suora edessä, hyvä jos edes horisontti näkyy
Takaluukussa on kiinni jarruvarjopakkaus, saranat ja 
lukko lie vahvistettua laatua?

Talvi tuli
Jälleen kerran ilmat yllättivät autoilijat. Teiden varsilla näkee 

taas autoja, jotka ovat pysähtyneet huollon puutteen tai tal-
viosaamattomuuden vuoksi. Talvi tulee joka vuosi, enemmin 
tai myöhemmin.  Nyt ilmastolämpenemisen aikana se tuntuu 
tulevan yhä aikaisemmin ja voimakkaammin. Etelä-Suomessa 
moni dieselauto jäi tien varteen marras- joulukuussa, koska 
myyntipisteistä ei saanut talvidieseliä. En käyttänyt sanaa 
huoltoasemaa, koska niistä tuntuu tänä päivänä saavan vain 
kaljaa, kortsuja ja ruokaa.

 Jopa Brittein saarilla ja Keski-Euroopassa on taisteltu lumen 
ja pakkasen kourissa. Rationaaliset saksalaiset ovat jopa päät-
täneet talvirengaspakosta. Toki nastat ovat vielä kiellettyjä, 
mutta jo se, että renkaan kyljessä lukee M&S auttaa jonkin 
verran tilannetta. Jos jätetään vuoriseudut sikseen, voin vain 
todeta omasta kokemuksestani, ettei ainakaan niksmanni ole 
tottunut ajamaan lumessa. Tuntuu kyllä siltä, että meilläkin on 
unohdettu talviajamisen perusasiat. Lisää väliä edellä ajavaan, 
ennakoiva ajotapa ja maltti ovat tärkeimmät asiat.

Nykyautot kaikkine uusine järjestelmineen houkuttelevat 
liian suureen tilannenopeuteen. Samoin luotetaan siihen, että 
tekniikka auttaa. Ei se auta, elleivät perusasiat ole kunnossa. 
Talviajo tuntuu unohtuvan vuodessa.

Hinureitten kulta-aika 
Haluan luoda Romuluksen aksiooman: Mitä enemmän 

elektroniikkaa – sitä varmemmin jäät tielle. Nykyautot ovat 
monessa suhteessa monta kertaa parempia kuin vanhemmat 
vuosikerrat, mutta samalla haavoittuvaisempia. Pieninkin 
sähkövika aiheuttaa sen, että tielle jäädään. Tavallinen au-
toilija on aivan hukassa avatessaan konepeltiä. Ensinnäkin 
nykyautossa on niin paljon muovia näköesteenä, ettei edes 
voi ruveta etsimään vaikkapa löysää liitintä tai irronnutta 
johtoa. Seuraava vaihe on soittaa hinuri paikalle, joka sitten 
vie auton korjaamolle. Tuntuu siltä, että autotekniikka on 
mennyt hieman liian pitkälle, kun tavallinen autoilija ei voi 
tehdä juuri mitään, alkaen lampun vaihdosta.

Näin vanhana voi tietysti muistella sitä kun oltiin parem-
man puoliskon kanssa ajelulla ja tuulettajan hihna katkesi. 
Kun pysähdyimme, pyysin saada sukkahousut ja hän suostui 
ilomielin – luuli kai että jotain hauskaa tulisi tapahtumaan. 
Mutta niistä sai oivan väliaikaisen tuulettajan hihnan. Yritä 
itse tänä päivänä vaihtaa esimerkiksi Rover 75 tuulettajan 
hihnaa. Ei käy!

Talviajo mallia 
itänaapurista.

Maailman auto
Aina silloin tällöin pompahtaa pinnalle ajatus maailma-

nautosta. Yksinkertaisesta autosta, jota joka kyläpajassa voisi 
korjata. Ei ole vielä näkynyt! Tata Nano saattaa olla ensim-
mäinen yritys siihen suuntaan. Dacian piti olla sellainen, 
mutta se tuntuu olevan ainoastaan halpa vaihtoehto muille, 
samalla elektroniikalla ja monimutkaisuudella. 

Land Roverin syntyessä Britanniassa oli lentokoneteollisuu-
den jäljiltä jäänyt paljon materiaalia toisen maailmansodan 
jälkeen. Sitä käytettiin ensimmäisissä malleissa. Tarvittiin 
yksinkertainen työjuhta maalle ja maailmalle. Land Rover 
täytti aukon ja loi yhteyksiä imperiumin jopa lähes tiettömien 
taipaleiden päähän. Se oli yksinkertainen peruskonstruktion, 
jonka salat aukenivat helposti pienimmällekin kyläpajalle. 
Land Rover Defender voisi olla tällainen, mutta mielestäni 
nyt on jouduttu hakoteille. Seuraavan version toivoisin uu-
delleen ajatelluksi GAZ maasturin tapaiseksi lujaksi mutta 
sitä paremmin tehdyksi versioksi, jossa olisi otettu huomioon 
helpon huolettavuuden vaatimukset.  Kaikki kunnia elektro-
niikalle, mutta tehkää se sellaiseksi, että diodin kärähtäessä 
kylän ATK guru voi vaihtaa sen, tai jonkun mekaanisen vian 
tullessa apua saisi voisi jopa kylän pajasta. 

Sanoo 
Romulus

Romulus
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Series I  Discosta Cayennen tappaja?

Itselläni on ollut reilun vuoden alla sellaiset vajaa 
400.000km ajettu Series I, 300Tdi Discovery. Auto 
hankittiin alun perin soppeliksi kuvausautoksi 
offroad –kisoja silmällä pitäen. Siinä se on 
toiminut hyvin ja ajanut asiansa. Ennen ”käsistä 
karannutta” projektia suurin varustus oli Come-
Up 9000 –vinssin hankinta keulille. 

Ennen kesän 2009 Ladoga Trophy reissua tehtiin pientä 
ehostusta. Jouset vaihdettiin vahvempiin ja samalla autokin 
nousi reilut 2” tuumaa, iskareiksi hankittiin ProCompin 9000, 
jotka myöhemmin todettiin täydessä lastissa Venäjän teillä 
turhan pehmeiksi. Renkaiksi löytyi Offivarusteesta Insa Special 
Trackkerit, todella v-mäiset tasapainottaa. Mutta aika hyvät 
renkaat ajatellen maasto-ominaisuuksia. Maantie ominai-
suuksia painotettiin sitten vähemmän. Meluahan niistä lähtee 
vanhojen lappalaisten malliin, mutta yhdistelmä hiljainen ja 
hyvä maastorengas on yhtälönä mahdoton. 

Vajaa 400tkm ajettu 1996 vuosimallin Series I valmiina 
luovutukseen.

Ladoga Trophyn jälkeen 
Procompin iskareiden tilalle alkoi parempien metsästys 

ja nettisurffailun jälkeen Australiasta löytyi entisen Old Man 
Emun –työntekijöiden perustama uusi ja aloitteleva firma 
nimeltään  Boss Suspension.  Sieltäpä sitten säädettävät HD 
-iskarit. Iskarit vähän tehdään niinku autokohtaisesti sillä 
tahtoivat mitat ja kiinnitykset, sekä painon täydessä varustuk-
sessa. Kun tiedot oli lähetetty tuli parin viikon päästä iloinen 
ilmoitus, että iskarit on postitettu ja kun olin firman ensimmäi-
nen Euroopan asiakas lähettivät ne ilman rahtikuluja. Aussit 
on aina niin mukavia. Muuta varustusta tuli sitten kärsä eli 
snorkkeli, joka tilattiin Southdownilta UK:sta. Southdownin 

kärsän saa vedettyä niin ettei se tule sivulle litistymään puihin 
tai muihin sellaisin metsän ihmeisiin. 

Väärä käynti, väärään paikkaan ja väärään aikaan?
Varsinainen ”moka” tuli tehtyä, kun kävin Pulkkisen firmas-

sa HuoltoRepissä vierailulla joulupyhien jälkeen  ja Pulkkinen 
sai ylipuhuttua Discon helppoon moottorikonversioon...

Historian mukaan…300Tdi -koneen valmistuksen loputtua 
Englannissa, koneen tuotantolinjat ja värmeet myytiin Bra-
siliaan International Engines –nimiseen firmaan. Nopeasti 
Brasilian pojat huomasivat koneen alitehoiseksi omiin tar-
koituksiinsa ja niinpä siitä porattiin 2,8 –-litrainennn versio 
ja samalla Discon omaalun perinkin pienitehoinen ahdin 
heitettiin romukoppaan ja tilalle pultattiin VNT:ltä isompi ja 
erillisellä pakopesällä oleva malli. Tuolloin vakio 2.8Tdi antaa 
sellaiset 160hv, väännön noustessa noin 100Nm vanhaan 
ja kierrosluvun pudotessa 1800 -kierroksen paikkeille. Kun 
nälkä kasvaa syödessä totesimme Pulkkisen Maurin kanssa, 
ettei tuo 160hv riitä vaan lisää pitää saaman. Uudella kan-

nella, isommalla coolerilla, ecun päivityksellä, 
pakosarjoilla ja oikealla ahtimella viisaat sitten 
laskivat päästävän sellaiseen 240-260heppaan. 
Vääntöä pitäisi löytymän karvan alle 400Nm. 
Joten eikun periaatepäätös, että tahtoo…kustan-
nuksiakin laskettiin ja todettiin, että on kallista. 
Pitempään tuningia harrastaneet kertoivat myö-
hemmin, että virityksissä on nykyään sellainen 
käsite kuin ”toimintatonni”. 

Lohkon hankintaan ja selvittelyä...
Ensimmäiseksi tuli eteen jostain sopivan loh-

kon hankinta, näin vanha kone voisi olla kiinni 
pitempään. Laatuvaunun pojilta Hollolasta löytyi 
sopivia ”vähän” ajettua kansipalaneita koneita 
uloskantohintaan niin eikun sinne. Oli jo selvää, 
että sisuskalut kuitenkin menisivät uusiksi ja kansi 
vaihtuisi vakiota isompi reikäiseen malliin.  

Kun alkoi olla selvillä mitä tehoja tavoiteltiin 
ja miten… alkoi sitten miettiminen ensiksi van-
hasta elektronisesta pumpusta. Helpoimmalla-
han olisi päässyt vaihtamalla se mekaaniseen, 
mutta se olisi tiennyt cruisesta luopumista, joten 
ensimmäinen puhelinrumba alkoi. Soittelu eri-
näisiin dieselpajoihin toi tuloksena vesiperän, 
yleensä kun kuulivat mistä autosta pumppu 
on, lyötiin luuri kirjaimellisesti korvaan. No, 
aina auttavainen Sihvoset family sitten vihjaisi 

Mynä-Dieselistä. Soitto firmaan ja johan tärppäsi. Eli Dis-
con Bocshin -pumppu oli heille tuttu BMW –merkkisistä 
tekeleistä. Pumpun tehon nosto onnistuisi suurentamalla 
mäntää ja nostamalla pumpun jännitettä. Hinnaksi sanottiin 
se jo tutuksi tullut toimintatonni. Eiku pumppu sinne ja parin 
viikon toimitusaika. 

Tomaatti…
Seuraava suunnitteluvaihe tuli eteen kun Discon alkupe-

räiseksi automaattilaatikoksi paljastuikin ZF4HP –perheen 
heikoin lenkki eli malli 22. Suomessahan on pilvin pimein 
jenkkilootien tuntijoita ja virittelijöitä, mutta kun mennään 
ZF:n puolelle niin jo harvenee. Soitin laatikosta ensiksi tietä-
jille eli JN-Tradingiin Turkuun ja siellä puistattelivat päätään, 

että laatikko sulaa alta eikä viritystä oikein voi tehdä. JN-
Tradingistä annettiin sitten Suomen ZF –”velhon numero” 
eli Jarkko Siekkinen, Siilinjärveltä. Puhelimessa mies vaikutti 
oikein asiantuntevalta ja avuliaalta, mutta muutaman tunnin! 
puhelun jälkeen oli pää jälleen vetävän käsissä.

Siekkinen kyllä jonkin verran pystyisi vahventamaan laa-
tikkoa, mutta Siekkisen mukaan murheenkryyni eli A-kytkin 
olisi ensimmäinen hajoava osa. Muita ongelmia aiheuttavia oli 
alasmenevä Stall Speed eli laatikko ei alkuperäisen turbiinin 
kanssa ehtisi kerätä riittävästi paineita ennen kiinniottoaan. 
Ja turbiinia oli taas mahdoton kasvattaa, kun laatikon kuoret 
tulisi vastaan. Lopputuloksena Siekkinen sanoi, että jos ZF:n 
haluaa pitää, pitää todella rakastaa automaattivaihteistojen 
korjaamista eli ennen kuin tallan polkaisisi pohjaan olisi syytä 
tilata hinausauto (jää sitten se turha odottelu pois). 

Manuaaliloota kun ei vieläkään kiinnostanut niin oli tar-
tuttava viimeiseen oljenkorteen eli soittoon Chris Bashallille 
Surrey Off Roadiin, Englantiin. Chrishän on aika kuuluisa 
LR virittelijä, tosin nykyisin keskittynyt Jeeppeihin, mutta 
tietotaitoa löytyy. Chrisin veli vetää puolestaan samassa yh-
teydessä Dunsfoldin Land-Rover museota (isänsä kuoleman 
jälkeen) ja omistaneen suurimman Series I ja II -osavaraston 
maapallolla. Mainittakoon, että poikien äiti ”Pip” on vielä 
85 –vuotiaanakin täyttä päätä mukana molemmissa fir-
moissa. Chris kuunteli ongelmaa ja jäi itsekin miettimään, 
lupasi soitella parille hyvälle ystävälleen ja kertoa sitten 
lopputuloksen. Viikon kuluttua Chris soitteli takaisin päin 
ja kertoi jutelleensa Dave Aschroftin (Ashcroft Transmission) 
ja David Jacksonin (MDE) kanssa ja näiden kahden herran 
yhteisviritelmä pitäisi toimia. Eli kyseessä olisi ns. sähköinen 
hybridilaatikko. Laatikon kuori olisi ZF4HP24:sen, sisuskalut 
tulisivat Ashcroftilta HD –sarjasta eli kytkinpakkoja on lisätty, 
A-kytkin isonnettu, pääakseli vahvistettu yms, turbiini tulisi 
puolestaan Davidilta. Turbiini olisi alun perin RR 4.6 HSE:n 
turbiini, se vain vahvistettaisiin ja laskettaisiin tall speed 
haluamaani 1800rpm:ään. Koska turbiini on huomattavasti 
isompi kuin minkään Discon, turbiinikotelo otettaisiin 4.6 
-mallista  ja liitettäisiin se sitten Ashcroftin modaamaan 
laatikon koppaan. Turbiinin päähän David Jacksonin paja 
tekisi sitten sovituskappaleen koneelle. Dave halusi tehdä 
laatikosta elektronisen ja lupasi tiivistää laatikon niin hyvin 
ettei vedestä ole haittaa. Elektroniikan ja huohotuksen voisi 
sijoittaa parhaaseen katsomaansa paikkaan. Elektroniikka 
tulisi Compushiftiltä, joka käytännössä tarkoittaa, että pää-
sen sitten säätämään lennossa vaihteistovälityksiä. Samalla 
vanhan vaihdekepin lisäksi vaihteita voisi vaihtaa sähköisesti 
ohjatuilla napeilla. 

Vielä pari juttua oli, pojat halusivat rakentelun pohjaksi 
vaihtolaatikon. Suomesta sellaisen toimittaminen olisi ollut 
kallista, joten Chris lupasi auttavaisena toimittaa pojille 
laatikon pohjaksi (kun niitä on). Toiseen kysymykseen mitä-
hän lysti maksaa, tulikin vastaus, että katsotaan sitten, kun 
laatikko on valmis…. 

Työn alle
Tässä vaiheessa, kun projekti näytti olevan mahdollista 

toteuttaa piti etsiä myös toteuttaja, joka omaisi seuraavat 
ominaisuudet: palava intohimo lantikoihin, tuntee lantikat 
paremmin kuin omat taskunsa eikä hermostu vaikeuksien 
edessä.

Lopuksi sopiva expertti löytyi lähempää kuin uskalsi 
aavistaakkaan. Eli Pulkkisella töissä oleva Salmelan Lasse 
lempinimeltään ”Härski”. Joka pienen suostuttelun jälkeen 
lupasi ottaa projektin tehtäväkseen.

Härski projektin alkutaipaleella.

Eli yksi kaunis maaliskuun viikonloppu päätettiin au-
tosta poistaa kone ja automaattiloota. Tämä kävikin sitten 
viikkoloppu harjoitteluna HuoltoRepissä, jonne Pulkkinen 
vieraanvaraisesti tarjosi tilat ja laitteet. Sinänsä laatikon ja 
lootan irrotus ei 300Tdi Discossa ole iso asia, mutta johtoja 
ja piuhoja siinäkin on riittävästi. Lohkon ja automaatti pitää 
ottaa erikseen ulos. Lohko yläkautta ja automaatti puolestaan 
alakautta. Samalla tuli päätettyä, että ilmastointi saa mennä. 
Onhan autossa kattoluukku! Ilmastoinnin poistaminen toisi 
lisätilaa ei niinkään itse konehuoneeseen vaan keulille, josta 
ilmastointiputket ja ilmastoinnin syyläri vie tilaa. 

Discon oma intercooleri on todella pieni. Nyt paikalle 
mahtuu täysimittainen V8 -moottorin jäähdytin. Intercoolerin 
saa tehtyä melkein syylärin kokoiseksi ilmastointikennon 
tilalle. 

Automaattilootan jäähdyttimeksi voi myös hankkia isom-
man tuulettimien eteen. Ilmastoinnin kompuran voisi ottaa 
sitten tärkeämpään käyttöön eli autokompuraksi. 

Laatuvaunusta haettu lohko pestiin koneessa kolmeen 
kertaan. Kun moottorin alakerta osat eli kampiakseli, akselin 
laakerit, männät, männänrenkaat, metallinen kansipahvi ja 
veivit saapuivat, kiikutettiin lohko GT-Motorsiin porattavaksi 
ja hoonattavaksi. Samalla sovittiin, että GT-Motors voi kasata 
alakerran, saapahan välykset kohdalleen ja kampiakselikin 
linjaan.
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Ja sitten itse työhön ….

Sydänmensä luovuttaneessa Discossa on autiota.

Kuvat ja teksti Ari Myllylä

Jatkuu….

Vaikka maallikon olisi vaikea uskoa että pienten purku-hommien jälkeen, jakopää ja ecu, kone olisi valmiina nostettavaksi pois.

Laatikkomurikka tulossa alas. Pois otossa on tärkein-tä, ettei painava laatikon takapää pääsee vääntämään konetta. Hitaasti nytkytmällä ja taaksepäin vetämällä murikka tulee pois. Discossa tila riitti juuri ja juuri ilman, että käsijarrua tai maastovaihteistoa tarvitsi irroi-taa laatikon perästä. 

Työ alkaa kardaanien ja pakoputkiston etuosan irroitta-

misella.

Säästoimia jo vuonna 1996. Taka-kardaanin toisesta 

päästä on säästetty poistamalla vaihdelaatikon päästä 

ristikko. Ei hyvä ratkaisu maastoautoilua ajatellen.

Poikittaistukipalkin ja samalla laatikon tukipalkin irroi-

tus meneillään.

Kardaanit ja pakoputkisto etuosa irroittetuna.

Rover-kaunotar vuosimallia 1952

Auton otti käyttöön 2.7.1952 talousneuvos 
Iisakki Ahtiainen Rautjärveltä. Rekisteritunnus 
oli tuolloin RH-124. Vuonna 1969 auto siirtyi 
toiselle omistajalle Vuoksenniskalle, mutta 
poistettiin rekisteristä 1971. Kolmas omistaja 
rekisteröi auton vuonna 1974 Imatralla. 
Käyttöaika oli kuitenkin lyhyt, auto poistettiin 
jälleen rekisteristä 1975. Nykyinen omistaja 
pelasti auton 1980 korjaamon pihasta moottori 
hajonneena.  Vuosien kunnostustyön jälkeen auto 
rekisteröitiin alkuperäisellä rekisteritunnuksella 
museoajoneuvoksi kesäkuussa 2007.

Entisöinti vaati hermoja ja kekseliäisyyttä
Auton kunnostuksessa pyrittiin mahdollisimman alku-

peräiseen toteutukseen. Ainoastaan renkaat ovat korkeap-
rofiiliset vyörenkaat ”rättirenkaiden” sijaan. Ulkopuolista 
apua tarvittiin vain auton maalauksessa ja puskureiden 
kromauksessa.

Auton kunnostus aloitettiin rungon hiekkapuhalluksella ja 
osien kunnon arvioinnilla.

Vulkanisoitujen osien kuten korin ja rungon väliset kumi-
tyynyt olivat haastavat kunnostettavat. Myös alumiiniovien 
sovitus ja oikominen tuotti hankaluuksia, sillä kuhmuisia 
kohtia ei normaalilla tekniikalla (esim. pistekuumennuksella) 
pystynyt korjaamaan. 

Auton sisäverhoilu oli eräs vaikeimmista kunnostustöistä. 
Kovamassanauhojen kiinnitys korikehikkoon teräksisillä 
kierrenauloilla oli erityisen hankalaa. Verhoilunauhojen 
kiinnitys sujui tämän jälkeen helpohkosti nupinauloja käyt-
täen. Materiaalihankinnatkin tuottivat päänvaivaa – sopivien 
kierrenaulojen löytyminen vaati paljon etsiskelyä rautakau-
poista ja kattoverhoilukangasta metsästettiin pitkään useista 
kangaskaupoista. Pelastus löytyi lopulta Turusta.

Vaikeimmaksi löydettäväksi osoittautui nokkakoriste, vii-
kingin pää, joka oli autosta varastettu. Aluksi pitikin turvau-
tua korvaavaan koristeeseen. Kuvan perusteella koristeesta 
valmistettiin pronssivalu. Valua työstettiin vielä tarkemmaksi, 
ja lopuksi tuttu autoharrastaja niklasi sen.  Nokkakoriste 
oli kuitenkin käytössä vain muutaman kuukauden, sillä 

museokatsastuksen jälkeen löytyi aito viikinki eBayn kautta 
Britanniasta, Rover-ystävien keskustelupalstalla saadun 
vinkin ansiosta. 

Tekniikaltaan ja varustelultaan auto edustaa aikansa täy-
dellisyyttä. Moottori on sekaventtiili kuutonen, jonka rakenne 
on patentoitu. Erikoista on, että jopa pyörämutterien avain 
on patentoitu (PENNANT BRITISHMAT Pat. no: 408957).   
Varusteluna autossa on kaikki tarvittava. Moottorissa rikasti-
men ( eli ryypyn) käyttövalo ilmaisee milloin sen voi poistaa 
päältä, moottoriöljyn voi tarkistaa nappia painamalla ja öljyn 
määrän voi lukea polttoainemittarin näytöstä. Lisäksi on öl-
jynpaineen merkkivalo, ja jäähdytin on varustettu kaihtimella. 
Voimansiirtoon kuuluu vapaakytkin.

Muita varusteita: Ovissa on säädettävät kyynärnojat. ”Kau-
hukahvat” löytyvät myös takaa. Lisäksi autossa on lapsilukot, 
pissapoika, lukittava hansikaslokero jossa valo, lukuvalo, 
kello, alkuperäinen putkiradio, make-up peili, raitisilmatoi-
minen lämmityslaite, peruutusvalo, tavaratilavalo, sähköllä 
toimiva varatankkitoiminto, sisältä lukittava polttoaineen 
täyttö, osamatkamittari ja itsepysäköivät kaksitoimiset la-
sinpyyhkijät. Eräänä erikoisuutena on tynnyrinmuotoinen 
rypytyskoristettu venttiilihattu, joka toimii myös venttiilin 
neulan avaimena. Ja lopuksi: jalopuukehyksinen työkalusetti 
vedetään esiin etuistuimen alta.

Auton entisöi ja omistaa Juhani Kosonen Savonlinnasta. 
Hänen Rover-katraassaan on uudempiakin malleja, Range 
Rover P38A ja Rover 416. Tytär Katariina Kososen auto on 
Rover 45.

Kunnostettu Rover 
on ollut näytillä 

Savonlinnan seudun 
museoautojen näyt-

telyissä elokuussa 
järjestettävien pe-

rinnevauhtikisojen 
aikaan.

Jalopuinen kojelauta ja aikansa 
teknistä huippuosaamista 

edustava mittaristo. 

Kuvat ja Teksti: Juhani Kosonen & Katariina Kosonen
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Käyttöautosta museoautoksi

Rover Ystävät  numerossa II/2003 kerroin 
perheessämme uudesta asti palvelleesta vm. 
1973 Range Roverista. Vaikka autoa oli pidetty 
hyvin ja huollettu tunnollisesti, pikkuviat 
saivat vanhempani luopumaan sen käytöstä 
1990-luvun alussa. Auto ehti palvella viisihenkisen 
perheemme ainoana autona liki 20 vuotta ja 
noin 250  000 kilometriä (kuva 1.). Autoa ei 
onneksi myyty, vaan se poistettiin rekisteristä ja 
varastoitiin sukulaistilalle. Muutaman latovuoden 
ja kevyen koneremontin jälkeen se on palvellut 
saman perheen toisessa polvessa 15 vuotta ja 
reilut 50 000 kilometriä. Viimeiset 10 vuotta tosin 
jo kesäpainotteisena kakkosautona. Aiemmin 
kirjoittamassani jutussa mietin, muuttaisinko 
auton kätevämmäksi käyttöautoksi – tarvitsen 
maastoautoa harrasteissa – vai kunnostaisinko 
sen museoajoneuvoksi.

Range 1970-luvun lopulla valmiina mökkimatkalle Mik-
kelistä Turun saaristoon. Äiti edessä, isä kuvaamassa ja 
kolme lasta takapenkillä.

Saisiko tästä museoauton?
Kuten pääotsikko kertoo, päädyin museointiin auton koh-

tuullisen alkuperäisyysasteen ja erityisesti hyvän yleiskunnon 
takia – käyttö- tai safariautona toimisi huonompikin (kuva 2.). 
Kevättalvella 2004 päätin ensin hiukan alkuperäistää auton 
yleisilmettä. Purin vuosien varrella tehtyjä rakenteita ja muu-
toksia, poistin mm. lisä- ja huomiovalot sekä omavalmisteiset 
etupenkkien niskatuet. Alkuperäisilmeen lisääntyessä ajatus 
museorekisteröinnistä vahvistui.

Tarinat museoautoille asetetuista vaateista kuitenkin huo-
lestuttivat ja selvitin asiaa soitolla paikalliselle museotarkas-
tajalle. Soitto rohkaisi eteenpäin. Innostuneena purin lisää 
vuosien aikana tulleita muutoksia (mm. maalasin puskurit, 
poistin vanhat penkinpäälliset ja sisämatot) ja loppukesällä 
pyysin museotarkastajaa katsomaan autoa. Hänen rohkaisevat 
kommenttinsa sinetöivät museointiajatuksen.

  Yleisohjeeksi sisätilojen kunnostamiseen sain ajan hengen 
mukaisen ja ehjän kokonaisuuden tavoittelun alkuperäisyy-
den kustannuksellakin. Ulkoisesti auton tulisi olla uuden 
veroinen, eli alkuperäisvärisen maalipinnan tulee olla vir-
heetön. Sain viimeiset vuodet taivasalla talvehtineelle autolle 
työkaverilta tallipaikan talveksi ja pääsin aloittamaan työt 
toden teolla. Päätin pyrkiä museorekisterikelpoisen autoon, 
en täydellisen entisöintiin. Aikaa toteuttamiseen kului reilut 
kolme vuotta ja tänä aikana auto oli käytössä aina sulan maan 
ajan. Aluksi kunnostin ne sisustan, alustan ja korin osat jotka 
itse pystyin, peltityöt ja maalaus oli teettävä ammattilaisella 
ja ne jäivät viimeiseksi.

Auto 2000-luvun alussa ennen museointiajatuksia.

Kori, alusta ja moottoritila
Irrotin ja purin molemmat takaluukut. Pintaruosteisen 

alemman luukun maalautin uudelleen, mutta lukuisat pienet 
lommot jäivät vielä tuolloin oikomatta. Ylemmästä luukusta 
sain lasin ehjänä pois ja tilasin Off-Road Pajalta (jatkossa Paja) 
uuden alumiinisen raamin. Kasaus sujui mukavasti, kunnes 
lukkoja kiinnittäessä lasi pamahti rikki. Lasimurskan pois-
taminen osin kuivuneen Sikafleksin täyttämästä kehysurasta 
oli masentavaa. Sain Pajan kautta Karaasista huonokuntoisen 
yläluukun josta irrotin uuden lasin. En enää asentanut lasia 
itse, vaan asennutin sen Pajalla. Yläluukku tuli kuntoon, 
mutta asennettu lasi on harmittavan naarmuinen - säästin 
väärässä paikassa. Vanteet ja vakiopuskurit hiekkapuhallutin 
ja maalautin hopean harmaaksi. Etumaskin vaihdoin ehjään 
ja uusin ajovaloumpiot. Pajalla viruneesta Series-raadosta sain 
ehjän peilin taustan, mutta lasi puuttui. Yritys teettää uudet 
peilit kaarinalaisessa lasiliikkeessä ei onnistunut, tekivät 
kolme liian paksua lasia ja hukkasivat alkuperäisen. Yritys 
toisessa lasiliikkeessä onnistui.

   
Ovien ikkunakarmit hioin ja maalasin sekä muoviset 

kynnyslistat vaihdoin ehjiin käytettyihin. Pesin moottoriti-
lan, maalailin hiukan moottoritilan reunoja sekä jynssäsin 
konepellin sisäpinnan asetonilla aiempien vuosien erilaisten 
äänieristeyritysten jäljistä.

Ehjää alkuperäistä äänieristettä en peltiin löytänyt, joten 
ostin mustaa itse liimautuvaa solumuovia uudeksi äänieris-
teeksi. Pissapojan moottorit sekä suuttimet palautin alkupe-
räisiin ja letkutkin vaihdoin akvaariokaupasta löytyneisiin 
vihreisiin. Pakoputki oli sekalaisista tarvikeosista kasattu ja se 
vaihdettiin Pajalla uuteen merkkikohtaiseen. Museointipro-
sessin aikana autoon tehtiin luonnollisesti myös muita kun 
suoranaisia museokunnostuksia, mm. käsijarru säädettiin, 
tasauspyörästön lukon alipainekello vaihdettiin uuteen ja 
jarrusatulat kunnostettiin.

Sisusta ja verhoilu
Kuvittelin alkuun pääseväni helpolla Rangen ”sisätöissä”, 

onhan auton sisätila avoin ja verhoilultaan suhteellisen yk-
sinkertainen. Alkuperäinen materiaali, vinyyli, osoittautui 
kuitenkin vaikeaksi. Pinnaltaan ehjiä penkkejä tuskin on 
olemassakaan ja matotkin ovat lähes aina rikki tai ainakin 
peruuttamattoman likaisia. Ehjää alkuperäistä keskikonsolin 
mattoa tai suoria ovipaneelejakaan ei löytynyt.

   Ovien sisäpaneelit tein uusiksi: entisistä ”hilppeet” talteen, 
uusi pohja kovalevystä, sen päälle 10mm:n vaahtomuovi ja 
pinnaksi Finnlaysonin tekonahka. Samalla tekonahalla pin-
noitin myös muut paneelit, muoviset paneelit spray-maalasin 
siisteiksi ja sopivan sävyisiksi. Pahoin vaurioituneet etupenkit 
irrotin ja vein ne autoverhoomoon korjattavaksi. Verhoilija 
ihmetteli tuolien rakenteen massiivisuutta ja sanoi uusivansa 
halkeilleen keinonahan. Kun (lopulta) sain penkit takaisin 
verhoajalta, ne olivat siistit joskaan eivät aivan entisenlaiset: 
keinonahka on turhan pehmeää, mutta väri ja malli ovat 
alkuperäisen kaltaiset. 

Uudet ovipaneelit.

Penkkien mekanismit olivat verhoilutöiden aikana rikkou-
tuneet ja niiden korjaaminen venyi pitkälle (vaikka apukuskin 
penkki vyöryi etuasentoonsa vähänkään voimakkaammissa 
jarrutuksissa..). Teetin penkkeihin vielä istuinsuojat ja vai-
mo päällysti kirppikseltä hankitun lasten istuimen samoilla 
kuoseilla.

Uudet istuinsuojat.

Sisäkaton otin alas ja poistin siitä 90-luvulla liimaamani 
harmaan kuosin. Kattopahvin sain korjattua ja jäykistettyä 
lasikuidulla (kuva 3), kankaan liimautin hetken mietittyäni 
verhoajalla. Teetin samalla verhoajalla myös rikkinäisistä 
malleista uuden varapyörän hupun sekä työkalut peittävän 
verhon.

Sisäkaton pohja lasikuitukorjausten ja vahvistusten 
jälkeen.

Kuvat ja teksti Jussi Aho



22 Rover Ystävät 1/2011 23Rover Ystävät 1/2011

Koska täysin siistien sisä- ja etenkin keskikonsolin mattojen 
löytäminen tuntui olevan mahdotonta, tilasin mattoliikkeestä 
muutaman neliön kulutusta kestävää julkisten tilojen mattoa. 
Leikkasin tästä tarvittavat palat ja kanttautin ne. Kokonaisuus 
näytti hyvältä, joskaan ei alkuperäiseltä; väri on liian keltainen 
ja kangasmatot rikkovat alkuperäistä henkeä. Penkinsuojat, 
matot ja paneelit kuitenkin sopivat nyt toisiinsa ja muodostavat 
selkeän kokonaisuuden (kuvat 4a ja b.). Lattialla kangas-
mattojen alla on alkuperäiset muovimatot ja keskikonsolin 
peitteen alla itseliimautuva äänieriste.

   Puuttuvia tai rikkinäisiä sisustan ”pisteosia” sain projektin 
aikana muilta roveristeilta, erityisesti Heiskasen Timolta ja 
Ahosen Antilta. Heiltä ovat peräisin mm. asennetut vaih-
teenvalitsimen- ja käsijarrukahvan kumiset ”suojukset”, 
penkinalustojen- sekä etujalkatilojen paneelit, tunkki, tunkin 
varren kapula, tuhkakuppi, uudet kirjaimet sekä ryyppykahvan 
muovinen kupu (itse mekanismi puuttuu tänäänkin). 

Peltityöt ja maalaus
Museoinnin edellytyksenä on virheetön maalipinta. Kun 

auto on yli 30-vuotias, naarmuja ja lommoja on jo lukuisia. 
Vain vasen etulokasuoja oli virheetön, mutta senkin maali oli 
tietysti haalistunut.  Kävin paikallisella alumiiniakin oikovalla 
kolarikorjaajalla.

Takaluukun oikominen.

Hän kierteli autoa, laski lommoja ja neliöitä ja antoi hinta-
arvionsa pelti- ja maalaustöistä. Summa oli kutakuinkin 
kuvittelemani suuruinen, suurin piirtein yhden hyväkuntoi-
sen 70-luvun Rangen hintainen. Sovimme, että tuon auton 
hänelle ajokauden päätyttyä syksyllä 2006.

   Takalasin rikkoutumisen lisäksi toinen tuntuva takaisku 
tuli, kun peltimies ei kuitenkaan ottanut autoa oiottavaksi, 
maalattavaksi kyllä. Hän perui aiemman lupauksensa, kun 
oli muistanut työlään ympäriajetun poliisi-Rangen oikomisen 
70-luvulta. Alumiinikorin ongelmia! Turun seudulta ei löyty-
nyt muita alumiinin oikomisen taitavia tai siihen suostuvia 
peltiseppiä ja Helsinkiin on matkaa. Mitäs nyt? Uudet pellit 
Briteistä tai etsimään käytettyjä suoria?

Oikea kylki työn alla.

Ovien ulkokuoret, oikea etulokasuoja sekä vasen takakyl-
kipala täytyisi ainakin vaihtaa. Kävin kysymässä ovinahkojen 
vaihtoa ja peltimies suostui niihin, ja heltyi samalla oikomaan 
vähän muutakin (takaluukkussa oli monta ruttua ja se on 
sentään tavallista peltiä). Pajalta löytyi kohtuukuntoinen 
takakylki, mutta muut oli hankittava uusina. Kovin kalliita 
olivat ja asennuskin tuli tietysti vielä päälle. Kun olin jo 
tottunut ajatukseen ja totesin että budjettikin peltitilauksen 
ehkä kestää, soitti Antti Pajalta ja kertoi vain etulokasuojan 
sekä apukuskin puoleisen ovipellin saapuneen. Kuskinpuo-
leista ovipeltiä ei uutena enää saa. Auton suurin lommo oli 
tietysti juuri kuskin ovessa. Selitin tilanteen peltimiehelle ja 
hän myöntyi oikomaan sen.

Museorekisteröijä kävi vielä ennen peltihommia katso-
massa autoa ja antoi vihreää valoa; kun pellit ovat suorat 
ja päällä on uusi maali, niin autolle tehdään museopaperit. 
Riisuin auton paljaaksi maalaus- ja peltitöitä varten sekä vaih-
doin oikean takalokasuojan pellin käytettyyn suorempaan. 
Lokakuun lopulla auto oli oiottu (kuvat 5a ja b.) ja vuosia 
vaivannut kuskin oven lukkokin oli irti – jousi sen sisältä oli 
poikki ja siksi ovi ei ole toiminut tyydyttävästi. Oikomisen 
jälkeen auto oli maalaamolla muutaman viikon.

Museotarkistus
Ajoin auton maalaamosta marraskuun lopulla suoraan Pajan 

suojiin kasattavaksi. Museotarkastaja tuli tekemään papereita. 
Tarkastus oli lähinnä pöytäkirjan täyttämistä ja erilaisten ku-
vien ottamista (kuva 6). Olin varannut mukaan kirjallisuutta 
johon autoa saattoi verrata (myyntiesite vuodelta 1973, J. 
Taylorin & N. Dimblebyn Range Rover – The Complete Story 
sekä Taylorin Original Range Rover). Olin saanut ohjeeksi 
varustaa auto tarkastukseen siihen ulkoasuun millaisena sitä 
jatkossa käytetään. Näin mm. sinänsä tyylittömät istuinsuojat 
olivat paikallaan ja mustat kumimatot olivat kankaisten ja 
niiden alla lymyilevien originaalimattojen päällä. Sain pian 
paperit postista ja tiistaina 12. joulukuuta 2007 auto muu-
tosrekisteröitiin museoajoneuvoksi.

Museoauton käytöstä ja kustannuksista
Museoauton kiinteät kustannukset ovat tunnetusti hyvin 

pienet, muihin ajoneuvoihin verrattuna suorastaan kadeh-
dittavat. Pakollisia maksuja ovat vain yhden kuukauden 
liikennevakuutusmaksu vuodessa sekä katsastusmaksu joka 
toisena vuonna. Käytännössä tähän päälle tulee välttämättö-
män säilytyspaikan kustannukset sekä kaikista autoista tutut 
vapaaehtoiset lisävakuutukset ja muut ylläpitokulut. Nämä 
muut ylläpitokulut riippuvatkin sitten ajon määrästä ja etenkin 
huoltotarpeesta: jos huolto/korjauskuluja laskee ajopäiviä tai 
vuosittaisia kilometrejä kohden, ei museoautolla ajamista 
voi ainakaan edullisena pitää. Ja lisäksi auton saattaminen 
museokuntoon edellyttää poikkeuksetta huomattavia kuluja. 
Näin lopulta vain näennäisesti edullisten ylläpitokustannusten 
lisäksi autolla on rajattu käyttöoikeus ja usein myös säilytys-
ongelma. Auton arvo on todennäköisesti noussut, mutta jos 
autoa ei koskaan myy, ei tämä arvon nousu konkretisoidu.

   
Museointiohjeissa korostetaan, ettei museoajoneuvo ole 

käyttöauto. Muutaman vuoden kokemus tukee väitettä: 
ajopäivät ovat useimmille riittämättömät, eikä museoautoa 
käyttöautona raaskisi pitääkään.

Juuri museotodistuksen saaneena Pajan 
pihassa 2.12.2007.

Kovien kustannusten kautta hankittu virheetön maalipinta 
ja ylipäätään puunattu olemus ohjaavat väistämättä sääs-
teliääseen käyttöön ja suolakelien välttämiseen. Ajopäivät 
toteutuvat käytännössä vain sulan maan aikana ja silloinkin 
harkinnalla. Erinomainen se kuitenkin on ollut mm. kevään 
lintureissuilla, kesän veneilyreissujen vetoautona ja muuta-
man tarkkaan harkitun pidemmän perhereissun kulkupelinä. 
Ja tietysti Rover-tapaamisissa, joskus lälly-safarillakin (kuva 
7.). Ajoa on ensimmäisinä museovuosina kertynyt n. 2 000 
km/vuosi. Syskyllä 2009 hankittu vm. 1990 Range vähentänee 
museoauton käyttöpäiviä ja kilometrejä jatkossa.

Kannattiko?
Museoauton omistamisessa on ongelmia. Jo mainittu 

säilytys on niistä yksi, mutta ongelmana voinee pitää myös 
päätään nostavaa museohifistelyä eli halua entisöidä pa-
remmin ja pidemmälle. Pyrkimys siistiin lopputulokseen 
uhkaa lisäksi levitä jo käyttö- ja safariautoksi hankittuun vm. 
1990 Rangeenkin. Ongelmaksi voinee laskea myös huolto-
kustannusten suhteuttamisen todelliseen tarpeeseen; onko 
esimerkiksi mielekästä ostaa uudet kesärenkaat autoon jolla 
ajetaan korkeintaan pari tuhatta kilometriä vuodessa?

Olen kuitenkin oikein tyytyväinen museointipäätökseen. 
Sillä on tietysti mukava ajaa ja tuntuu kuin sen käyttö jat-
kuisi nyt loputtomiin – kuka museoautoa romuttaisi?! Se 
herättää kasvavaa ja imartelevaa kiinnostusta liikenteessä. 
Huoltoasemilla ja parkkipaikoilla pääsen usein vastaamaan 
kysymyksiin auton vuosimallista, tietysti polttoaineenku-
lutuksesta, osien saatavuudesta ja museoauton ajamisen 
(kuvitellusta!) edullisuudesta.

Silinterioff –safarilla Aurassa tammikuussa 2010.
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Range Rover P38A bi-fuel ajoneuvoksi. 
Bensiini + maakaasu (CNG)

Pohjustusta kaasulle
Pitkä ja piinallinen pohdiskelu Rangen kohtalosta ratkesi 

vihdoinkin alkuvuodesta 2010, päätös maakaasujärjestelmän 
hankinnasta kypsyi valmiiksi ja ostin laitteet. Vaunun janoi-
suus yhdistettynä pitkään työmatkaan oli ylittänyt kipurajan 
jo aiemmin, ajoja olikin vähennetty ja työmatkoja ajoin 
vaimon dieselillä aina kun siihen oli mahdollisuus. Vuoro-
työläisenä tämä onnistuikin pääsääntöisesti hyvin, ainoastaan 
päivävuoroihin piti molempien mennä omilla autoilla koska 
työajat olivat niin erilaiset. Arkipäivien yövuorot menivät 
pienellä työajan viilaamisella ehtiäkseni kotiin ajoissa, portilla 
sitten kuskin vaihto ja säästöpossu Rellu sai lähteä takaisin 
tienpäälle. Näin toimittiinkin aika pitkään vaikka alituinen 
kellon kyttääminen kävi jo rasittamaan, tilanne helpottui kun 
bongasin netistä vähillä kilometreillä olevan diesel farmarin 
jonka merkki miellytti. Alkuperäisenä ajatuksena oli pistää 
400tkm:n rajapyykkiä lähentelevä patonki kiertoon jollakin 
aikavälillä, ja ruveta tahkoamaan tällä tulokkaalla. Rellu jäi 
kuitenkin käsiin, eikä todella luotettavaksi osoittautunutta 
autoa voinut ilmaiseksikaan antaa.

Nyt taloudessa oli kaksi taloudellista ja aivan asiallista 
kulkupeliä jokapäiväiseen ajoon, joten Rankun päivät ku-
luivat pihalla seisoessa. Epätoivoisena laitoin sen myyntiin, 
ja sittemmin seisontaan.

Vaunun päämäärättömän seisonnan katkaisi kaverin au-
tontarve syksyllä -09, pahimmat myyntihimotkin hälvenivät 
kun vaunu pääsi päivittäiseen ajoon sen sijaan että olisi 
talvehtinut pihassa.

Jenkkiautoharrastajien keskustelupalstalla kuumana vel-
lonut maakaasukeskustelu herätti mielenkiintoni, aikani 
sitä seurattuani yritinkin kysellä kahdesta eri kaasuasioihin 
erikoistuneesta liikkeestä lisää yksityiskohtia. Tuntui vaan 
olevan yhteyden saanti hieman nihkeää, joko ei vastattu säh-
köposteihin tai sitten ne eivät menneet ollenkaan perille.

Nihkeän ensivaikutelman, sekä uhkana olevan älyttömän 
byrokratian vuoksi tuskastuin ja meinasin viitata kintaalla 
koko hommalle. 

Nukuttuani yön yli, tulin toisiin aatoksiin…kuten niin 
monesti aiemminkin. 

Keskustelujen päätteeksi tulin vakuuttuneeksi siitä että 
laitteistot hommataan vaikka hinta tuntui kovalta. Laskutoi-
mitusten jälkeen luvut näyttivät siltä että sijoitus voisi olla 
kannattava, ajot eivät toki ilmaisiksi muuttuisi, mutta kus-
tannuksiltaan siedettäviksi kuitenkin. Laitteistoon sijoitettu 
rahasummakin näyttäisi kuoleentuvan melko säällisessä 
ajassa, lisänä vielä se tosiasia että autoa ei tarvitse hävittää. 
Hinnakkaasta ylläpidostaan huolimatta Range on vaimonkin 
suosiossa, joten mitään kovin erikoisia verukkeita ei tarvittu.  
Ostopäätöstä vauhditti vielä kahden kaasuaseman sijainti 
järkevästi omiin ajoihin nähden, Mäntsälässä on tuore ST1:n 
asema ja Malmin Tattarisuolla Gasum:n vastaava. Kovin 
kauaksi kaasun perässä ei kannattaisikaan lähteä koska 
toimintamatka järkevällä säiliöllä on rajallinen.

ST1:llä kelpaa maksuvälineeksi normaalit kortit, Gasum:n 
asemalle tarvitaan heidän ”GasCard” jonka saa yksinkertai-
sesti tilattua netistä tulostettavalla hakemuksella.

Epävarmaksi jäi tuleva kaasun verotus, sekä viranomai-
sen suhtautuminen päästövaatimuksiin. Tämä teetättäisi 
pahimmillaan järjettömän kalliin päästötestin joka tulisi 
viranomaisen tulkinnan mukaan suorittaa vähäpäästöiselle 
autolle kaasuasennuksen jälkeen.

Sittemmin asiassa tuntui järki virkamiesportaassa voittavan 
ja laitevalmistajien todistuksia ruvettaneen kelpuuttamaan 
vähäpäästöisyyden toteamiseksi myös kaasukäytössä.  

Laitteisto
Kaasulaitteistoksi valitsin Autogas PowerJet Plussan, auton 

oman ruiskutusjärjestelmän rinnalla toimivan sequental-
järjestelmän. Tarkoittaa sitä että bensiinisuuttimien lisäksi 
imusarjaan tulee jokaiselle sylinterille oma kaasusuutin, sekä 
kaasulle oma ECU joka kytkeytyy auton oman ECU:n rinnalle. 
Järjestelmän ehkä hankalin osa, iso kaasusäiliö, asennetaan 
takakonttiin. Alkuperäinen bensiinin ruiskutuslaitteisto jää 
täysin normaaliksi, auto käynnistetään bensiinillä ja järjestel-
mä vaihtaa automaattisesti kaasulle kun tietyt ehdot täyttyvät. 
Nämä ehdot ovat lähinnä seuraavat: kaasua säiliössä, sekä 
moottori lämmennyt sen verran että paineensäätimelle on 
tarjolla lämmitysvettä.

Kojelautaan asennetaan pieni kytkin jolla saa halutessa 
vaihtaa käytettävää polttoainetta manuaalisesti, kytkimessä 
yhdistettynä kaasun määränäyttö/toimintatila pienillä ledeillä. 
Muuta näkyvää sisälle ei tule. 

Valitsin aluksi 77litran säiliön, lähinnä saatavuuden sekä 
asiallisen toimintamatkan vuoksi.

Säiliöön mahtuu maakaasua noin 12kiloa, jolla tulisi päästä 
noin 150km:n matka.

Isompaa, 96litran säiliötä harkitaan jatkossa kun niiden 
saatavuus paranee ja ensikokemukset kaasukäytöstä on 
maisteltu.

Säiliö onkin hieman hankala kokonsa ja erityisesti painonsa 
vuoksi, nestekaasusta poiketen maakaasu on kovan paineen 
alaisena joten säiliön on oltava tuhtia tekoa.

Myyjän luona käytiin pitkä keskustelu jossa tämä esitteli 
oman autonsa kaasujärjestelmää ja muitakin asiaan liitty-
viä osia/tarvikkeita. Suurimmat työt asennuksessa tulisivat 
olemaan säiliön kiinnitys, sekä kaasusuuttimien asennus 

imusarjaan. Putkisto, täyttöliitin, paineensäätimet sekä li-
säaineen sumutuslaitteen asentaminen on lähinnä sopivan 
paikan miettimistä siistin ja toimivan kokonaisuuden nimissä. 
Lisäainetta tarvitaan venttiilien suojaksi, kaasulla kun ei ole 
voitelevia ominaisuuksia. Ostin halvemman, ihan mekaani-
sesti toimivan yksinkertaisen sumuttimen. Se on verrattavissa 
moottoripyörien automaattiseen ketjunvoitelijaan joka pikku-
hiljaa annostelee voiteluainetta suuttimesta joko alipaineella 
tai sähköaivon ohjeiden mukaisesti. Tässäkin tapauksessa 
valittavana olisi ollut kalliimpi sähköinen malli. 

Asennettavaa on aika reilusti. Oman lisänsä komponent-
teihin tuo kahdeksan sylinterin tarpeet, suuttimia ja niiden 
sähköventtiileitä on tuplamäärä nelisylinteriseen verrattuna. 
Paineensäätimelle tarvitsee vielä järjestää lämmitys, joka 
toimii jäähdytysnesteellä, jäätymisen estämiseksi. Rangessa 
on onneksi sopivia paikkoja vedenottamiseen kohtuullisen 
helposti, ja lämpöäkin piisaa.  Paineensäätimiä tuli kaksi, 
asennusohjeissa ja säätimessä mainitun tehorajan mukaan 
yhden säätimen tulisi riittää. Asennusta ko-
keillaankin aluksi yhdellä, toinen säädin li-
sätään sitten myöhemmin jos on tarvetta.

Asennus
Neliöprofiilista hitsattiin yksinkertainen 

kehikko joka pitää teräspantojen kanssa 
säiliön paikoillaan, kehikon päätyihin sa-
maa profiilia ikään kuin portaaksi estämään 
säiliön liukumisen sivuttain. Säiliön pitää 
paikoillaan kaksi teräspantaa jotka ovat 
pultattu kehikkoon. Pantojen kiristyskat-
kos ja pultit jätettiin säiliön ja takapenkin 
väliseen tilaan jotta varsinaisen tavaratilan 
puolella ei olisi teräviä ulokkeita tavaroita 
rikkomassa.

Ne pyrittiin jättämään myös mahdollisim-
man alas jotta hattuhyllyä pystyisi pitämään 
tarvittaessa pystyssä selkänojan takana jossa 
sille on oma tilansa.

Pantoihin asennettiin vielä kumipehmus-
teet joka jotta metalli-metallikosketukselta 
vältytään ja lämpölaajenemiselle jäisi 
hieman tilaa. Kuvista poiketen pantoja 
jatkettiin vielä siten että panta kiertää 
säiliön kokonaan, näin vältytään pantojen 
kiristämisen aiheuttama levittävä voima te-
linettä vasten. Pyöreä säiliö haluaisi painua 
telineen väliin.

Kehikon kanssa kävi onnenkantamoinen 
kun se valmistettiin pelkästään säiliön mittojen mukaan, ilman 
vaunuun sovitusta. Kun vaunu lopulta saatiin paikalle, ilmeni 
että kehikko sopi täydellisesti varapyöräkotelon reunasyven-
nykseen kun lattialevy oli poistettu. Kehikon sijoittuminen 
reilun etäisyyden päähän selkänojasta mahdollistaa isomman 
säiliön asentamisen myöhemmin ilman mittavia muutostöitä. 
Säiliön ympärillä pitää määräyksienkin mukaan olla tietty 
määrä tilaa jotta esim. peräkolarissa korilla on tilaa rusentua 
ennen kuin säiliö joutuu kolhituksi.

Asennusta helpotti kehikon liukuminen syvennystä pitkin, 
tämä osoittautui tarpeelliseksi koska säiliötä piti sovitella 
useampaan otteeseen. Säiliö oli helpohko pyöritellä luiskaa 
pitkin takakontin kynnykselle ja siitä edelleen kehikon pääl-
le, säiliön ja kehikon yhdistelmä oli sitten helppo työntää 
takakontin perälle.

Lattialevyä pitää tässä asennusmallissa muuttaa koska säiliö 
telineineen tulee osittain vararengaspoteron päälle jolloin 
lattialevy lyhenee. Levy on onneksi hyvin yksinkertainen 
rakenteeltaan joten sen muokkaaminen ei aiheuttaisi suurta 
tuskaa. Päädyin kuitenkin kokonaan uuteen lattialevyyn, 
auton joskus mahdollisesti vaihtuessa saisin kaasujärjes-
telmän poiston jälkeen entisöityä tavaratilan alkuperäisellä 
lattialevyllä. Uuden lattian tein sopivasti aarteiden joukosta 
löytyneestä komposiittilevystä. Verhoilu toki piti järjestää, 
vaakakupissa painoivat vaunun käyttöauto-luonteen vuoksi 
ihan perinteinen synkkä nappulamuovimatto vastaan alku-
peräisenkaltainen karvamatto.

Päätös verhoilusta edelleen tekemättä, ehtiihän sitä miettiä 
moisia toissijaisia asioita myöhemminkin. 

Vararengas oli suunnitelmissa uhrata pullotelineen tieltä, 
mutta iloisena yllätyksenä se mahtui edelleen paikalleen 
kuten myös renkaanvaihtovälineet styroksipeteineen.

Korkeussuunnassa ongelmaa ei olisi, mutta aluksi mietitytti 
vararenkaan taipuminen pois poterostaan koska säiliö peittää 
sen osittain. Kokeilu kuitenkin osoitti sen että renkaan saa 
nostettua pois ilman mahdottomia ponnistuksia. 

Täyttöliittimen halusin mahdollisimman helppokäyttöiseen 
paikkaan koska käyttöautossa ei ole tilausta monimutkaiseen 
tankkausrituaaliin. Onneksi Rangen ”tankkauspaneeli” on 
tilava, liitin sopi hienosti bensakorkin kaveriksi ja luukussa 
oleva korkinpidike menee tarkasti liittimen suojakorkin ym-
pärille kun luukku suljetaan. Asennusta hankaloitti paneelin 
sijainti juuri pyöräkotelon kohdalla, tankkausliittimen asento 
piti suunnitella niin että kohtuullisen isokokoinen täyttöase-
man ”pistooli” mahtuisi vaivatta auton liittimeen. Eli ainoa 
mahdollinen paikka oli takanurkassa, jolloin liitin sojottaa 
viistosti eteenpäin.

Säiliö asiallisesti paikallaan.

Kuvat ja teksti Jouni Rautio
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Tämä taas aiheutti sen että liitin ja putki menivät suoraan 
pyöräkoteloon.

Täyttöliittimiä on saatavilla useampi eri malli, ja valikoi-
missa on myös auton kylkeen asennettava malli. Ulkopintaan 
tuleva liitin on arveluttava jos vaunulla on tarkoitus ajella 
maastossa, puut ovat erityisen persoja kylkipelleille ja ulko-
nevat osat ne vasta herkkua ovatkin. 

Asiallinen tankkauspiste.

Konehuoneeseenkin sopivaa liitintä on saatavilla, nopea 
ja helppo ratkaisu jos muuta paikkaa ei löydy tai auton 
puhkominen tuottaa suurta tuskaa.

Tankkauspaneelin seinään porattiin sopiva reikä, pyö-
räkotelon nurkasta työstettiin reilu pala pois asennuksen 
mahdollistamiseksi. Pyöräkoteloon avautunut aukko peitettiin 
sopivankokoisella ja muotoon taivutetulla pellinpalalla ettei 
tieäänet sekä mahdolliset bensahöyryt pääsisi sisätiloihin. 
(bensalinjat menevät samassa kotelossa)

Itse kaasuputki on siroa kuuden mm:n teräsputkea mutta 
sisätiloissa vaadittava vuotosuoja kasvattaa putkiyhdistelmän 
läpimittaa melkoisesti, tämä taas aiheuttaa reitityksessä hie-
man miettimistä koska tilaa ei ole liikaa eikä liian jyrkkiä 
mutkiakaan voi putkeen tehdä. Suojakuoren tarkoitus on 
mahdollisen vuodon sattuessa johtaa vuotava kaasu hallitusti 
ulos, eli tässä tapauksessa tankkauspaneelille.

Suojakuori asennetaan tankkausliittimen ja pullohanan 
välillä kulkevan kaasuputken ympärille, samanlainen suoja 
on myös pullohanalta moottorille lähtevän kaasuputken 
ympärillä niiltä osin jonka putki kulkee sisätiloissa.

Sekin tuulettuu ulos, tätä tarkoitusta varten on muovinen 
läpivientiholkki asennettavaksi kohtaan jossa kaasuputki 
läpäisee korin. Ovelana yksityiskohtana pullohanassa on 
kuminen kaulusrengas jonka tehtävä on ohjata mahdollisesti 
hanan kierteen läpi vuotava kaasu näihin aiemmin mainit-
tuihin suojakoteloihin, hanassa on rungon lävitse kulkevat 
kanavat tätä tarkoitusta varten. 

Säiliön ja tankkausliittimen asetuttua paikoilleen oli aika 
väännellä kaasuputkea, aluksi tankkausliittimen ja pullohanan 
välille. Tässäkin on syytä miettiä reitti moneen kertaan, ja 
ehkä vielä kerta päälle. 

Sisäverhoilun ja korirakenteen välissä olisi periaatteessa 
riittävästi tilaa suojakuoren peittämälle kaasuputkelle, tässä 
kohtaa tuli hieman hosuttua ja täyttöputken reitti ei ollut 
aivan ideaalinen. Seurauksena kontin sivuverhouslevyn 
leikkaustarve. 

Leikkaaminen ei niinkään harmittanut, mutta pyrkimys 
mahdollisimman piilossa kulkeviin kaasuputkiin vesittyi 
ainakin osittain. Miksei sitten väännelty uutta putkea, sii-
näpä kysymys?

Säiliöltä moottorille lähtevä putki linjattiin samaan pyö-
räkoteloon, sieltä on hyvä reitti kohti keulaa bensiinitankin 
täyttölinjoja vaunun alle seuraten. Suoraan pohjan läpi en 
halunnut kaasuputkea vetää, pakoputkisto on juuri takakontin 
alla ja runkopalkitkin kulkevat juuri sopivan häiritsevästi niillä 
kohdin joista olisi helppo puhkoa kontin lattia.

Muovinen sisälokari on helppo napsauttaa pyöräkotelos-
ta, sen ja korin välissä on oivallisesti suojaisa tila putkille. 
Kiinnitysnepparit ovat kertakäyttöisiä mutta niitä on mark-
kinoilla aivan kohtuulliseen hintaan joten uusiokäyttö ei 
ole perusteltua. 

Takakontin asennusten tultua sopivaan vaiheeseen, siir-
ryttiin konehuoneeseen ennen kuin kaasuputkea ruvetaan 
miettimään säiliöltä eteenpäin.

Paineensäätimelle ja kaasusuodattimelle pitää löytää 
asennuspaikka jonka jälkeen putken lopullista linjausta 
pääsisi miettimään.

Paineensäätimelle on Rangessa hyvä paikka konehuoneen 
rele/sulakerasian kiinnitysjalassa, säätimelle on hyvät tilat ja 
vaatimus oikeasta asennosta täyttyy vaivattomasti. Kiinnitystä 
varten ei tarvitse kuin porata yksi reikä mainittuun kiinnitys-
jalkaan. Kaasusuodatin mahtuu mukavasti paisuntasäiliön 
alle, lokasuojassa vieläpä vapaa kiinnitystappi johon suo-
datinta pitelevän klemmarin saa helposti ilman lisäreikien 
yms. porailua. 

Suutintukkien asennus aiheutti jonkin verran päänvaivaa 
LUCAS-GEMS moottorin sivulle osoittavan throttlebodyn 
vuoksi. Suutintukeilta imusarjaan menevien letkujen tulisi 
olla tietyn mittaisia koska varsinainen suutin on tukissa ja 
imusarjaan liitettävä tumppi on pelkkä kierreliitos.

Oikeanpuoleisen sylinterilohkon puolelle tulevan tukin 
kanssa ei ole tilaongelmaa, mutta vasemman kanssa sitäkin 
enemmän. Kaikenlaista tavaraa on edessä, eikä throttlebodyn 
allakaan ole riittävästi tilaa.

Lopulta tukki asennettiin vinosti plenumin etuosan viereen, 
tähän asennettuna kaasuletkut imusarjaan jäivät mahdolli-
simman lyhyiksi, olkoonkin että suositeltu maksimipituus on 
vähän rajoilla. Letkujen pituutta on mahdollista kompensoi-
da kaasusuuttimia vaihtamalla, tämä jää kokeiltavaksi kun 
asennus joskus etenee koekäyttövaiheeseen jossa järjestelmä 
kalibroidaan. 

Letkujen kokonaispituutta tärkeämpi on niiden pituus 
toisiinsa nähden, pituuksien tulisi olla mahdollisimman 
yhteneväiset. 

Suutintukeille valmistettiin kiinnityskorvakkeet topakasta 
pellistä, imusarjassa on sopivia kiinnityspisteitä joihin kor-
vakkeet saa helposti kiinni. 

Venttiilien suoja-ainetta varten on oma säiliönsä josta 
imusarjan alipaineella imetään tarvittava määrä suojaa, 
annosteluventtiilissä on säätömahdollisuus jolla annostelua 
voidaan säätää eri moottorien tarpeita varten.

Tavallisen pullon muotoiselle säiliölle löytyi sopiva paikka 
ilmansuodatinkotelon vierestä, tähän on helppo pääsy suoja-
aineen lisäyksien ja mahdollisen säätelyn mahdollistamiseksi. 
Säiliössä on mukana kiinnitysteline, tässä tapauksessa säiliö 
suunniteltiin kiinnitettäväksi öljynjäähdyttimen putkiin kun-
nollisilla p-klemmareilla.

Imusarjaan liitettävä letku kulkee mukavasti moottorin 
imuilmaputken vierustaa ja siinä olevia johtokiinnikkeitä 
käyttäen plenumille asti. 

Liitäntä imusarjaan jäi vielä tehtäväksi samalla kuin varsi-
naiset syötöt kaasulle tehdään, näiden tekeminen viivästynyt 
erinäisten ongelmien vuoksi ja koko projekti ollut muutenkin 
jäissä talouden käyttöautojen ja Rangenkin vaatimien huolto/
korjaustoimien viedessä aikaa.

Oman osansa on vaatinut myös talon ja pihan kevätpuu-
hat. 

Liitäntä Imusarjaan.

Projekti jatkunee kesänmittaan sitä mukaa kun aikataulu 
antaa periksi, yllättävän aikaa vievää asentamista koska 
valmista esikuvaa ei ole ollut ja koko järjestelmän olisi tar-
koitus palvella käyttöauton statusta jolloin esim. normaalien 
huoltotoimien suorittamisen esteeksi laitteita en halunnut 
asentaa. 

Tehtävää on siis jäänyt vielä kovasti. Kaasuputki säiliöltä 
paineensäätimelle, kaasuliitännät imusarjaan, liitäntä suoja-
aineelle imusarjaan, kaikki sähkötyöt ja ECU:n asennus, 
nappi kojelautaan.

Lehden seuraavaan numeroon mennessä vaunu on toivot-
tavasti jo päässyt nuuhkimaan kaasua, ja isäntä ajelemaan 
mieleisellä kulkupelillä hieman edukkaammin. 

Projekti jatkuu…
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Kaikkien aikojen pienin ja taloudellisin 
Range Rover tulossa

UUSI RANGE ROVER EVOQUE TARJOAA 
PALJON. Ensimmäisen Range Roverin 
40-vuotissyntymäpäivän kunniaksi Land Rover 
julkisti heinäkuun 1. päivänä täysin uuden 
ja odotetun Evoque mallin. Uusi kompakti 
Range Rover tekee brittimerkistä entistäkin 
merkittävämmän maasturimarkkinoilla. Range 
Rover Evoque kasvattaa Range Roverin ja Range 
Rover Sportin mallivalikoimaa. 

Land Roverin toimitusjohtaja Phil Popham lausui juhlapu-
heessaan esittelytilaisuudessa: “Tänään on ehkä yhtiömme 
historian tärkein päivä. Emme juhli vain Range Roverin 
40-vuotispäivää, vaan esittelemme myös yhtiön tulevai-
suuteen vievän uutuuden, Evoquen. Range Rover on yksi 
autohistorian tärkeimmistä ikoneista, joka on ollut menestys 
heti esittelystään lähtien.” 

Popham kuvaili uutta Evoqueta aidon innostuneesti: “Uu-
tuutemme on tärkeä askel menestyksemme jatkumisessa 
ja kasvussamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että 
Evoque on yhtä ylellinen ja persoonallinen premium-luokan 
auto kuin muutkin Range Rover -mallit. Olemme varmoja, että 
auton koko ja urheilullisuus tuo merkille asiakkaita, jotka eivät 
ole aikaisemmin harkinneet Range Roveria. Täysin uusi Range 
Rover Evoque on todellinen globaali automalli. Oli tärkeää 
antaa autolle nimi joka on heti tunnistettavissa yli kielen ja 
kulttuurin rajojen kaikkialla maailmassa. Halusimme luoda 
uuden nimen, joka on innovatiivinen ja erilainen. Nimen, 
joka sisältää eksklusiivisuutta sekä herättää tunteita. Evoque 
on nimenä kosmopoliittinen ja mantereet ylittävä, sivistynyt 
ja se sopii yhteen auton urbaanin aistikkuuden kanssa. 

Range Roverilla on oma persoonallinen muotoilunsa, jonka 
linjaa uusi Evoque onnistuneesti jatkaa. Evoqueen on tuotu 
uusia moderneja piirteitä, jotka nähtiin vuonna 2008 LRX-
konseptiautossa. Land Roverin muotoilujohtaja Gerry McGo-
vern toteaa Evoquen muodoista: “Halusimme olla uskollisia 
LRX-konseptiauton kiitosta saaneille linjoille. Uskomme, 
että Evoque vetoaa ainutlaatuisella sivulinjallaan ja yksityis-

kohdillaan asiakkaiden 
tunteisiin. Laskeva 
katto ja nouseva vyö-
tärölinja vievät Range 
Roverin muotokieltä 
uuteen suuntaan, mutta 
ovat niin tuttuja, että 
auton merkin tunnistaa 
välittömästi. 

Range Rover Evoque 
on pienin, kevyin ja polttoainetaloudellisin malli, jonka tehdas 
on koskaan valmistanut. Se on samalla ensimmäinen Range 
Roverin malli, joka tulee myyntiin nelivedon ohella myös 
kaksivetoisena. Taloudellisimman mallin CO2-päästöt jäävät 
alle 130 g/km, mikä kertoo yhtiön halusta ottaa ympäristö 
huomioon kaikessa toiminnassaan. 

Range Rover Evoque esitellään syyskuun 30. päivänä 
Pariisin autonäyttelyssä. Myyntiin uutuus tulee kesällä 2011 
ja sitä tullaan markkinoimaan kaikkialla maailmassa yli 160 
maassa. 

Land Roverin Suomen johtajalla Ismo Pohjosella on suuret 
odotukset Evoquesta: “Uutuutemme sopii mainiosti tämän 
päivän automarkkinoille. Siinä yhdistyvät Range Roverin 
ylellisyys ja tyylikkyys kompaktiin kokoon ja taloudelli-
suuteen.” 

Range Rover Evoque julkistettiin yhdessä VOGUE-lehden 
kanssa pidetyssä juhlassa. Tähän on hyvä syy, sillä Range 
Rover ja VOGUE ovat olleet yhteistyössä jo lähes 30 vuoden 
ajan. Ensimmäinen Range Rover Vogue erikoismalli esiteltiin 
vuonna 1981. 

Juhlatilaisuuden yhteydessä Land Roverin ja Range Ro-
verin muotoilujohtaja Gerry McGovern nimitti Victoria 
Beckhamin tiimiinsä uudeksi luovaksi johtajaksi. Gerryn 
designtiimi suunnittelee yhteistyössä Victorian kanssa Range 
Roverin muotoiluprojekteja, joista ensimmäisenä nähtäneen 
erikoismalli Special Edition Range Rover Evoque. 

Lisätietoja: Land Rover -johtaja Ismo Pohjonen, puh. 0400 
132 323, ismo.pohjonen@inchcape.fi Tuotepäällikkö Pasi 
Pönkänen, puh. 050 568 5827, pasi.ponkanen@inchcape.
fi www.landrover.fi www.helloevoque.com 

Voit ladata kuvia ja kansainvälisiä lehdistömateri-
aaleja Land Roverin lehdistösivuilta osoitteessa 

media.landrover.com 

Ylläoleva on peräisin Inchapen
lehdistötiedotteesta.

puh. (019) 311 311, 0400 443 962

www.laatuautot.fi
EDULLISEMMAT VAIHDOKIT - KATSO:
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Defender 130 Double Cap -04
77 tkm, Huom 2–6 paikk. p-auto. h-kirja, vetok., aluvant., 
Etupanssari, Penkin siirtoraudoitus, Säilytystilaa runsaasti
mm. asekotelo 6:lle aseelle, lohkol. ja sisäp., Hanniball kat-
toteline+laatikostot ja tikkaat, Huippusiisti, Webasto Hytis-
sä ja takatilassa, Sähköt taakse valoille+oma akku., ilmast.,

Met.väri, Varashäl., k-ohj. k-luk., Lisävalot, cd-
dvd-per. kameralla. hienosti varusteltu auto
moneen käyttöön! sis.alv 42800 euroa

Range Rover 3,6 TDV8 Vogue Aut -07
94 tkm, Aut.vaihteisto, Jäähdytetyt etuist., reijitetty
Oxford-nahkaverhoilu, Premium navig.järjestelmä,
Mukautuvat Bi-Xenon ajovalot, PDC edessä ja taka-
na, Taustakamera, Webasto kellolla ja kaukosäädöl-
lä, DSC ajovakauden hallinta 95800 euroa

MG ZT-T 190 2.5 V6 -03
44 tkm, Aut.ilmast., Xenon, 18" erik.vant., Kattokait.,
ajotk., Monaco nahka/kangas-verh., Blaupunkt Tra-
vel Pilot, Sumuvalot, lohkol., Suksiluukku, 
17" Talvipyörät, HK 19800 euroa

Subaru Impreza STW 2.0 WRX 4X4-03
90 tkm, Tehot 166kW/225hv, Ilmastointi,
Vakionop.säädin, Lasikattoluukku, Kattokai-
teet ja telineet, 6 levyn CD-boxi, Vuosimalli
2004 (käytt.otto 2003) 24800 euroa

Range Rover 2.5 DSE Aut -97
Huom! Aj. vain 119 tkm! Ilmajousitus,
Aut.ilmastointi, Vakionop.sääd., Nahkaverhous,
Lasikattol., Vetok., Astinlaudat, Ruostesuojaus,
Huoltohistoria, Suomi-historia 27800 euroa

Rover 75 2,0 CDT Connoisseur 4d AT-01
167 tkm, Autom., Nahkaverhous, Etuistui-
met sähkösäädöin, Vakionop.sää din,
Luistonvalvonta, Aut.ilmastointi, Aluvant.,
CD-boxi, Koiraverkko 16800 euroa

Jaguar XJS Coupe 5,3 V12 HE -85
174 tkm, Upeassa kunnossa oleva kissa!
Nahkaverh., Aut.ilmast., vak.nop.sääd.,
jne. 1985 tullut muuttoautona USAsta.
Ruosteeton, perushuollettu ja RE-käsitel-
ty. 19800 euroa

Jaguar E-Type Coupe 4,2 -68
Museorek. hienokunt. E-type, Viimeisiä
lyhytkorisia 2-paikkaisia autoja 4.2 moot-
torilla ja täyssynkronoidulla vaihteistolla,
Moottori kunnostettu n 6 tkm sitten, Kol-
mella tupla-Weberillä piristetty, Paljon
uutta ja asiallista, Michelin vyörenk., 
Oiva laite tasonopeusralleihin kelloineen
ja mittareineen 39800 euroa

Range Rover 4,2 V8 Supercharged Aut -05
31 tkm, vak.nop.s., aut.ilmast., Premium navig., Sport nahkaverh.,
Bi-Xenon, s-k-luukku, Hifijärj., TV, Per.kamera, Takaviihdejärjestel-
mä (DVD:t), Webasto k-ohj., Brembo jarrut, 20" pyörät, Uutena
tehty täyd. maalipinnan käsittely ja ruostesuojaus, Ei taviajoa, säi-
lytetty aina lämpimässä tallissa. Talvipyörät sis. kauppaan. UNIIKKI
YKSILÖ!!!!! uuden vast. hinta yli 230t 129800 euroa

Defender 110 Safari Van S -09
Coynty-paketti 16" Boost alut 235/85 ren-
kainilmast., CD soitin radiolla, 2 kaiutinta,
aluvant., s-ikkunat edessä, k-ohj. k-luk.,
Metalliväri. Alv-vähennyskelpoinen 23%,
Neliveto-AJAMATON TÄYS ALV!

sis.alv 48500 euroa

Discovery 3 2,7 TDV6 HSE Aut -08
126 tkm, Istuimet 7:lle, Nahkaverh., Pre-
mium navig., Bi-Xenon, PDC edessä ja ta-
kana, Webasto, DSC, aut.ilmast., vetok.,
Keskitasauspyörästö, Kulj. istuimen ja ul-
kopeilien muistitoiminto, s-etuist.,
vak.nop.sääd., ajotk., 2 renk. aluvantein,
lämm. tuulilasi, Sadetunnistin, Sähköises-
ti taittuvat ulkopeilit, Terrain Response -
järj., Hi Line audio, 1 om., täyd. m-liikk. h-
kirja. 56800 euroa

Discovery 3 2,7 TDV6 HSE AT -05
128 tkm, Istuimet 7:lle, vak.nop.sääd.,
ajotk., aut.ilmast., Panoraama k-luukku,
P-tutkat etu taka, taittuvat peilit, Kylmälo-
kero keskikonsolissa, Pähkinäpuukoris-
teet, Navig., Nahkaverh., Bi-Xenon, Me-
talliväri, Premium audio CD, autom., h-
kirja, vetok., aluvant., 2 renk., s-ikk. edes-
sä ja takana, k-ohj. k-luk., 1 om., Neliveto,
DSC 45800 euroa

Discovery Td5 XS -99
199 tkm, Aut.ilmast., ACE-kaarrevakain, 
2 x lasik-luukku, 1/2 nahkaverhous, 
vetok., CD, Lisäpuskuri, Astinlaudat, 
Sumuvalot, täyd. huoltohistoria

19800 euroa

Defender 110 TD5 HCPU -01
131 tkm, vetok., 4-veto, Kattomajakka. 
Fisher sähkohydr. aura

sis.alv 18900 euroa

31 TKM

Range Rover COUNTY LWB -93
162 tkm, Pitkä malli 4,2l Valmistusmäärä
400kpl Nahkaverhous, Etupenkit sähkö-
säädöin, Jalopuut, HK, Lasikattoluukku,
Vetokoukku, RE, Hienokuntoinen Classic
Range, 1 Om. 19800 euroa

Discovery V8 ES A 4.0 -99
205 tkm, Nahat, sähk. etupenkit, tiedot
kuten yllä 19800 euroa

Jaguar S-Type 3,0 V6 Executive A -00
152 tkm, Sedan porrasperä,Bensiini,234
hv,autom., vak.nop.sääd. ja monitoimioh-
jauspyörä, aut.ilmastointi, Navig., Nahka-
verh., k-luukku lasia, Metalliväri, autom.,
h-kirja, aluvant., 2 renk. 14800 euroa

MB E 280T CDI A Avantgarde -05
222 tkm, vak.nop.sääd. sis. nop.raj., ajotk.
ja monitoiminäyttö mittaristossa,
aut.ilmastointi, Käyttö- ja näyttöjärjestelmä
Comand APS, navig., cd/dvd, Met.väri, au-
tom.+rattivaihteet, 18" aluvant. kesä- ja 16"
talvirenkaissa, Comfort-alusta, ilmajouset
takana, Urh.alusta, s-ikk., K-ohj.kesk.luk.,
ESP, ASR, Nahkaverh., P-tutka, vetok., 
Xenon, täyd. h-kirja. 25800 euroa

Range Rover Vogue 3.9 SE Aut -92
126 tkm, Nahkaverhous, Etupenkit sähkö-
säädöin, Jalopuut, HK, Lasik-luukku, ve-
tok., Webasto, RE, Hienokunt. Classic
Range, HIENOISTA HIENOIN!

22800 euroa

Range Rover Sport 2,7 TDV6 SE A -06
93 tkm, vak.nop.sääd., ajotk., au-
tom.ilmast., Nahkaverh. ja kyynärnojat
etuistuimissa, Bi-Xenon-valot, CD-soitin
radiolla, 8 kaiutinta, säädöt ohjauspyöräs-
sä, autom., 19" aluvant. kesä-ja 18" talvi-
renkaissa, s-ikk., k-ohj. k-luk., Neliveto,
DSC ajovak. hall. 56800 euroa

Defender 130 DC HCPU S -08
52 tkm, ilmast., käsisäätöinen, CD soitin
radiolla, 2 kaiutinta, täyd. h-kirja, vetok.,
s-ikkunat edessä, k-ohj. k-luk., Kylkiput-
ket. Neliveto. Tällähetkellä 2 paikk. p-auto
voidaan muuttaa 5 paikkaiseksi! Harvoin
tarjolla! sis.alv 45800 euroa

Defender 90 2,5 Td5 County SW -04
238 tkm, ilmast., täyd. h-kirja, Webasto
kellolla, Elektroninen luistonhall. (ETC),
vetok., aluvant., 2 renk., lohkol. ja sisäp.,
s-ikkunat edessä, k-ohj. k-luk., Neliveto,
lämm. tuuli/takalasi, Ruostesuojaus, Thu-
le kattotelineet, Tikkaat katolle, Lampun-
suojat 22800 euroa

Defender 110 TD5 HCPU -02
147 tkm, County-varustus ABS+ETC lmas-
tointi, CD, lohkol. ja sisäp., Neliveto.s-la-
sit.Kl.lämm. tuulilasi-aluvant. .vetok., Huol-
tohistoria, 1 om., Helmasuojaputket, Lavan
suoja turkkipellitys. 19800 euroa

Defender 110 2,5 Td5 County SW -03
166 tkm, County varustus, Ilmastointi,
Metalliväri, Elektroninen luistonhall.
(ETC), vetok., aluvant., s-ikkunat edessä,
k-ohj. k-luk., Neliveto 28900 euroa

Discovery V8 ES A -00
110 tkm, Nahat, sähk. etupenkit, 7 hen-
gen, Aut.ilmast., 2 x k-luukku, Kattokai-
teet, Webasto+k-ohj., RST-astinlaudat ja
lisäpuskuri, vetok., Harman-kardon, CD-
boxi, 18" ja 16" pyörät, HK Neliveto, au-
tom., aut.ilmast., k-luukku, SLS ilmajousi-
tus takana, ACE akt. kaarrevakaimet,
Nahkaverh., sähköisesti sääd. etuistui-
met, lämm. tuulilasi, ABS, EBD, ETC,
HDC, s-ikk., 12V sähköpist. tavaratilassa,
radio/kas. 26800 euroa

Discovery 2,5TDi 4WD 5d -95
368 tkm, ilmast., Airbag, aluvant., lohkol.,
Siistissä ja asiallisessa kunnossa oleva
hyvin huollettu Lantikka!

9800 euroa

Mitsubishi Pajero 3D STW 
Huoltoauto -88
336 tkm, h-kirja, vetok., lohkol. ja sisäp.,
Huippusiisti, Huoltoauto

5900 euroa

Defender 110 2,5 Td5 County SW -06
55 tkm, Viimeisiä 9-paikkaisia DEFEJÄ!
Turkkilevyt. lmastointi, Metalliväri, CD-
soitin radiolla, Webasto kellolla, Elektro-
ninen luistonhallinta (ETC), vetok., alu-
vant., 2 renk., s-ikkunat edessä, k-ohj. k-
luk., Neliveto 39800 euroa

Rover 75 Diesel -05
90 tkm, 2 renk. aluilla, Aut.ilmastointi,
Luistonesto, ABS, Per.tutka, Vakio-
nop.säädin, CD, Kesk.luk., Webasto kel-
lolla ja kaukokäytöllä, Kattokaiteet. 
Erittäin siisti! Viimeisiä englantilaisia
ROOVEREITA! 19800 euroa

19.800 €

LaatuAutot 12 VUOTTA MAASTURIEN MEKKA - TULE JA TUTUSTU

Range Rover Station Wagon 4.6 HSE AUT -96
215 tkm, Kaikki varusteet: Ilmajousitus,
Aut. ilmast., k-luukku, Nahkaverhous,
Webasto, karjap., Astinlaudat, vetok., RE,
2 om., Suomi-auto

19800 euroa

BMW 320 -77
71 tkm, Museokatsastettu. Täysin alkupe-
räinen. HELMIEN HELMI!! täyd. h-kirja,
Historiatiedoin. 2 renk., Vähän ajettu,
Huippusiisti 9900 euroa

Freelander 2 2,2 Td4 E -08
137 tkm, ilmast., Met.väri, CD-soitin + ra-
dio, täyd. h-kirja, vetok., aluvant., 2 renk.,
s-ikkunat edessä ja takana, k-ohj. k-luk.,
Neliveto, DSC ajovak. hall.

28900 euroa

Freelander 2,0 Td4 Freestyle Aut -06
131 tkm, vak.nop.sääd., ilmast., Alcanta-
ra/nahkaverh., Met.väri/Musta erik.väri,
CD+radio, 6 kaiutinta, autom., h-kirja,
Elektr. luistonhall. (ETC), vetok., aluvant.,
2 renk., s-ikk., k-ohj. k-luk., Takaluukun
lasin avaus sisältä sekä kauko-ohjauksel-
la, Neliveto TULOSSA Lähiaikoina 
ARKISTOKUVA! 23800 euroa

Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged Aut -07
11 tkm, Kaikki S/C:n varusteet, Aktiivialusta,
Brenbot, jne., Met.väri, Vetok., Takalukko, Kat-
tol., Pyörät 20" ja 22", yms.
Uuden hinta 178 t €! 99800 euroa

11 TKM

6-VAIHTEINEN

UUSI VERSIO
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landrover.com/

UUSI FREELANDER 2
JA LUMEN TAJU.
Land Roverin älykkään 4WD and Terrain Response® teknologian 
ansiosta uusi Freelander 2 pärjää kaikissa olosuhteissa. Tulkoot 
lumi, räntä, muta, ruohikko, hiekka, kuoppa tai sora – matka jatkuu!

www.landrover.fi

UUSI 2011 FREELANDER 2   Why get a car when you can get a Land Rover?

F
R

E
E

L
A

N
D

E
R

 2
 -

h
in

n
a

t 
a

lk
. 3

6
.9

5
3

,5
2

 ¤
 (

a
u

to
n

 h
in

ta
 a

lv
 2

3
%

 2
8

.4
5

0
,0

0
 ¤

 +
 a

u
to

ve
ro

a
rv

io
 8

.5
0

3
,5

2
 ¤

). 
K

u
lu

tu
s-

 j
a

 p
ä

ä
st

ö
ti

e
d

o
t:

 C
O

2
 1

5
8

-1
8

5
 g

/k
m

, E
U

/y
h

d
. 6

,0
-7

,0
 l/

10
0

km
. T

a
ku

u
 3

 v
u

o
tt

a
 t

a
i 1

0
0

.0
0

0
 k

m
.


