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Puheenjohtajan palsta

Päätoimittajalta

T

ässä alussa toistan taas itseäni ja kuten
huomaat kirjoitukseni alku on kopioitu
suoraan edellisestä numerosta...
Kädessäsi on jälleen uunituore lehtemme. Edellisen numeron ilmestymisestä
onkin kulunut jo luvattoman pitkä aika. Ainoa syy siihen
on ollut juttujen puute. Jos Sinäkin haluat seuraavan
numeron nopeammin, älä kysele milloin se ilmestyy,
vaan tartu rohkeasti kynään ja tee siihen juttu. Kuten
tästäkin numerosta voitte havaita niin löytyy sekä lyhyitä
että pitkiä juttuja ja vielä juttuja niiden välimaastosta.
Jutut voivat koskea joko maastureita tai henkilöautoja.
Ensi toukokuussa on Lahdessa jälleen Classic Motorshow ja meillä on siellä silloinkin oma osasto. Jos Sinulla
on muutama tunti aikaa päivystää osastollamme ensi
toukokuussa, ota minuun rohkeasti yhteyttä.
Ensi kevään vuosikokouksen päivämäärä, la 12.3. 2016,
on jo nyt hyvissä ajoin päätetty. Laittakaapa se nyt heti
kalentereihinne ja tulkaa paikalle. Tarkemmat tiedot
mm. paikasta saatte myöhemmin.
Muistuttaisin jälleen kerran, että mikäli Sinulla on
sähköpostiosoite etkä ole sitä meille vielä kertonut,
olisitko ystävällinen ja lähettäisit sen vaikkapa minulle
osoitteeseen era1@iki.fi. Näin helpotat hallituksen työtä
ja vähennät yhdistyksen turhia kustannuksia. Ja jos vielä
muistaisit kertoa meille sähköpostiosoitteesi muuttumisesta, olisimme hyvin kiitollisia. En voi mitenkään
uskoa, että vielä vuonna 2015 meillä olisi yli 140 jäsentä,
jolla ei olisi sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteen ei
tarvitse olla edes oma, vaan voi käyttää jonkun muunkin
osoitetta. Ei meiltä kuitenkaan niin paljon viestejä tule,
että ne olisivat häiriöksi asti. Voisin tässä konkreettisena
esimerkkinä mainita, että pikkujoulukutsujen lähetyskustannukset olivat yhteensä järkyttävät noin 900 euroa.
Vielä karumpi luku saadaan, kun tuo jaetaan pikkujouluihin osallistuneiden jäsenten (5) lukumäärällä.
Rohkaisen kaikkia jäseniä osallistumaan tapahtumiimme sekä esittämään ehdotuksia tapahtumista ja mielellään vielä osallistumaan tapahtumien järjestelyihin.
Nähdään tapahtumissa
Era
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Tulevia
tapahtumia
• Yhdistyksen vuosikokous
on lauantaina 12.4.2016.
• Classic Motorshow on
Lahdessa 7.-8.5.2016

Tervehdys
paremman englantilaisen
autoilun harrastajat

K

• Britit kohtaavat 14.8.2016

iitos jäsenistölle luottamuksesta, kun valitsitte minut
kerhon vetovastuuseen, vaikkakin
tätä kirjoittaessa hallituskausi on
jo kohta päättymässä.

ilmestyminen on tärkeä asia, joka
luo sitä yhteenkuuluvaisuuden
tunnetta. Ja jos vähääkin siltä
tuntuu niin kirjoita se pieni artikkeli lehteen.

Jotain kerhotapahtumia saimme
sentään aikaiseksi kuluneena vuotena ja jäsenistöä kävi tapahtumissa vaihtelevasti. Lisäksi olemme olleet mukana muutamissa yhteisissä
autoharrastustapahtumissa. Kiitos osallistujille ja järjestelijöille.

Kerhon jäsenmäärä on vakiintunut n. 400 jäsenmaksun maksavaan
jäseneen, mutta lisää tietenkin
mahtuu.

Yksi kerhon tärkeimmistä tehtävistä on järjestää jäsenistölleen
mieluisaa ajanvietettä brittiläisen
autoilun parissa ja siihen tarvitsemme myös jäsenistön tukea ja niitä mahtavia ideoita ja ehdotuksia
miten nämä asiat voisimme yhdessä
toteuttaa. Joten kun pienikin idea
mieleen juolahtaa, niin ilmoita
siitä vaikkapa hallitukselle, jossa asiaa ryhdytään työstämään.
Mitä isommalla porukalla Rover
henkistä aikaa vietämme, sitä
hauskempaa autoiluharrastus
on. Vaikka järjestetty tapahtuma
ei ihan vastaa omaa ajatusmaailmaa, niin silti kannattaa käydä
katsomassa muita, vaikkapa vähäisen. Ja tietenkin tämän lehden

Vaikka olenkin kohta ollut jo
30 vuotta jäsenenä, niin muutama
sana omasta Rover historiasta.
Kun vuonna 85 sain ajokortin, niin
puolisen vuotta ehti kulua kun
ensimmäisen kerran tuli mieleen,
jospa Range Rover olisikin se kulkupeli jolla tulevaisuudessa ajelisin.
Perheessä kun oli jo tuolloin yksi SD1.
Muutamia tuli tuolloin kokeiltua,
mutta erään silloisen Mankkaalaisen yrityksen pihalta sitten se
lopullinen versio (projekti) sitten
löytyi. Ja samalla tuli liityttyä
kerhon jäseneksi. Sen jälkeen Rangeja oli kolme, yksi Disko II, ja nyt
Freekku 2 käyttöautona. Pihalta
löytyy myös pari projektia; RR Classic
ja tuo ennen mainittu SD1.
Iloisen Brittiautoilun puolesta
Ilari, RY 614
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Matkakertomus

Perheretki Ahvenanmaalle
		22.-24.5.2015

Erkki Lehmuskallio,
Eija Aho ja Jussi Aho

Kertomus Turun
seudun Rover Ystävien
perhesafarista
Ahvenanmaalle.
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Matkakertomus

T

urun seudun Rover Ystävät tekivät perhesafarin
Ahvenanmaalle toukokuussa. Suurin osa matkaseurueesta kokoontui perjantaina iltapäivällä
Raision IKEA:n aurinkoiselle parkkipaikalle,
josta lähdimme ajamaan kohti Kustavia ja ensimmäistä
vesistön ylitystä, Vartsalan lossia. Lossin jälkeen liittyi viimeinenkin auto mukaan ja lähdimme ajamaan seitsemän
Roverin letkana kohti Vuosnaisten satamaa. Autoissa oli
14 aikuista ja seitsemän lasta sekä kaksi koiraa. Matkaajien
ikähaitari oli 60 vuotta, autojen 35.

Yhteysaluksilla mantereelta Kumlingeen
Vuosnaisten sataman yhteyslaiturilta matka jatkui M/S
Viggenillä Brändön saaren Åvan satamaan. Sieltä ajoimme
kauniissa kevätillassa reilun 20 km:n matkan Brändön
halki saaren eteläpäähän Torsholman satamaan. Brändön
maisemat olivat komeat, joten oli harmi, että seuraavan
yhteysaluksen lähtöaika ei antanut aikaa pysähdyksiin
maisemakuvien ottamiseksi. Torsholman satamasta pääsimme M/S Knipanin kyytiin, joka vei meidät Kumlingen
saaren Bärön satamaan. Sieltä ei ollut enää kuin viitisen
kilometriä ensimmäiseen yöpymispaikkaan Remmarinan

mökkikylään. Enemmistö matkaseurueesta majoittui lämmitettyihin mökkeihin, mutta kahden autokunnan kuusi
matkustajaa uhmasi kylmää kevätsäätä - kovaa tuulta ja
yöksi luvattua saderintamaa - yöpymällä teltoissa. Yksi
teltoista oli normaalia korkeammalla - Defenderin katolla.

Kumlingesta Ahvenanmaan pääsaarelle –
mahtuvatko kaikki lauttaan?
Kova tuuli herätteli nukkujia pitkin yötä niin teltoissa
kun mökeissäkin. Lauantaiaamuna nautimme monipuolisen aamiaisen heti 07:30, jotta pääsimme ajoissa liikkeelle
kohti Barön satamaa. Vielä satamassa oli epävarmaa
mahtuvatko kaikki autot kyytiin, vai joutuuko yksi auto
odottamaan seuraavaa, vasta kuuden tunnin kuluttua
lähtevää lauttaa. Yhden autopaikan puute oli tiedossa
jo etukäteen, mutta olimme päättäneet olla ajoissa sata-
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massa ja katsoa kuinka käy. Rannassa lauttaa odotti myös
rekka-auto, joten näytti pahasti siltä että seuraavaa lauttaa
odottamaan arvottu Ahon perhe jää rannalle. Lautta tuli
ja upeaa, mahduimme kaikki M/S Alfågelnin kyytiin. Klo
09:10 yhteysalus lähti kovassa vastatuulessa kohti Vårdön
saaren Hummelvikin satamaa.

Pääsaaren linnat ja Getan kalliot
Hummelvikin satamasta vain muutaman kilometrin
ajettuamme teimme vielä yhden vesistöylityksen lossilla,
jonka jälkeen olimme Ahvenanmaan pääsaarella. Ensim-

Vielä satamassa oli
epävarmaa mahtuvatko
kaikki autot kyytiin.
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Matkakertomus
mäinen pysähdys olikin heti Vårdön kirkon pihalla, jossa
otimme muutamia ryhmäkuvia. Kirkolta matka jatkui
kohti Bomarsundin linnan raunioita. Muutamia hyväkuntoisia pätkiä linnan muurista oli vielä jäljellä. Paikalla
oli myös taulu, josta näki kuinka mahtava rakennelma se
on aikoinaan ollut.
Seuraava kohde oli Kastelholman linna, jonka ulkopuolella nautimme picnic-eväitä ennen kuin siirryimme tutustumaan itse linnaan. Linnaan saimme tutustua kaikessa
rauhassa, sillä muita matkaajia ei tähän aikaan vuodesta
vielä juuri ole. Samalla alueella oli myös vankilamuseo, Vita
Björn. Pieni vankila oli ollut käytössä 1700-luvun lopulta
aina vuoteen 1975 saakka. Tuntui erikoiselta, että myös
vanginvartija perheineen asui samassa rakennuksessa.
Kastelholmasta siirryimme Taffelin pieneen tehtaanmyymälään ostoksille. Sieltä matka jatkui muutaman
kilometrin päähän Stallhagenin panimoon, joka oli kyllä
pettymys: siellä oli vain pub, jonka antimista eivät ainakaan kuljettajat voineet nauttia sekä tehtaanmyymälä,
jonka hinnat osoittautuivat myöhemmin lähimarkettia
kalliimmiksi.
Panimolta suunnistimme reilun 20 kilometrin matkan
kohti pääsaaren pohjoisosassa sijaitsevaa Getaa, Ahvenan-

autokunnittain. Neljä autokuntaa lähti vielä kohti saaren
eteläisintä kärkeä, Lemlandin Herröskatanin luonnonsuojelualuetta. Reilun parinkymmenen kilometrin ajon
jälkeen autot jätettiin parkkipaikalle, josta käveltiin
kauniissa lehtomaisemassa kohti kapeaa niemenkärkeä
ja siellä olevaa huteraa lintutornia. Alueella oli huomattava määrä kevätesikoita sekä erittäin harvinaisia, vain
täällä tavattavia, miehenkämmeköitä. Sää suosi kävelyä
suojelualueella, edellistä vuorokautta vaivannut tuuli oli
jo rauhoittunut ja aurinko paistoi lämpimästi.

Pommern ja Viking Grace
maan korkeinta paikkaa. Ylhäältä avautui hienot näkymät
merelle asti. Getalla muutamat kokeilivat boulderointia
(kiipeilyä siirtolohkareilla tai matalilla kallioilla) alueelle
tyypillisillä ”hyllyillä”. Nyt näimme muutaman metrin
korkuisia kymmenien metrien pituisia hyllyjä, mutta
alueella on huomattavasti suurempiakin seinämiä.

Maarianhamina
Ajomatkalla Maarianhaminaan pysähdyimme Godbyssä
paikallisessa marketissa ostamassa ilta- ja aamupalatarvikkeita. Maarianhaminassa yöpymispaikkaamme oli Gröna
Uddens Camping, joka sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Yhtä autokuntaa lukuun ottamatta kaikki majoittuivat
hyvin varusteluissa, viihtyisissä mökeissä. Jo etukäteen
oli sovittu, että yhteistä ohjelmaa ei Maarianhaminassa
ole. Osa nautti illallisen Maarianhaminan ravintoloissa,
osa taas retkieväitä leirintäalueella. Lasten nukkumaanmenon jälkeen porukkaa kokoontui vielä istuskelemaan
autojen ja mökkien tuntumaan juttelemaan. Stallhagenin
tuotteitakin maisteltiin, vaikka ilta oli hyytävän kylmä.

Pikareissu Lemlandin luonnonsuojelualueelle
Sunnuntaiaamuna aamupalat tehtiin omista eväistä
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Maarianhaminassa osa kävi vielä tutustumassa Ruotsinlaivojen terminaalin tuntumassa sijaitsevaan museolaiva
Pommerniin. Siitä siirryttiinkin odottamaan M/S Viking
Gracen lähtöä. Ajettuamme autot laivaan, siirryimme
ravintola Buffet Auroraan nauttimaan seisovan pöydän
erinomaisista antimista. Vähintäänkin kylläisinä porukka
hajaantui ruokailun jälkeen ympäri laivaa eri aktiviteetteihin; jotkut lepäilemään, toiset lasten leikkihuoneen
tuntumaan, ja osa taas seuraamaan Monacon F1-kilpailun
loppupuolen tapahtumia. Hieman ennen iltakahdeksaa
rantauduimme Turun satamaan, josta kukin autokunta
suunnisti kotia kohti.

Erinomainen automatkakohde

usein vain muutamien
kilometrien siirtymien
ansiosta. Pisin yhtäjaksoinen automatka on
vajaan 100 kilometrin
matka Turusta Kustaviin, sen jälkeen pisimmät siirtymät ilman
pysähdyksiä jäivät alle
30 kilometriin. Koko
matkan aikana autoihin kertyi enimmillään
vajaat 300 km.

Loppukeväällä
luonto on jo
vihreää mutta
turistikausi
ei ole vielä
alkanut.

Seitsemän erilaista Roveria
Hauska sattuma, että matkaa tehtiin seitsemän erilaisen
Roverin kanssa, joista kuusi oli maastomallisia ja yksi oli
henkilöauto. Bensiinikäyttöisiä autoista oli kaksi. Näistä
toisella, ja retkueen toiseksi vanhimmalla autolla, oli pieniä
säätöongelmia ja sillä ajettiin ryyppy päällä koko matka.
Hinausköysi oli valmiina, mutta sitä ei kuitenkaan tarvittu
– sen verran kohdallaan sytkä kuitenkin oli. Muuten matka
sujuikin täysin ongelmitta. Oman retkiryhmämme lisäksi
ei muita Rovereita yhden käden sormia enempää nähty.
Letkamme herätti huomiota, kiinnostusta ja kehujakin,
ja miksipä ei, hieno reissu hienoilla autoilla!

Yhteysaluksilla kulkemiseen perustuvalle retkelle ei
kannata lähteä juurikaan tätä suuremmalla ryhmällä.
Paitsi että autopaikkojen määrä on yhteysaluksissa helposti rajallinen, myös saaristoalueen yöpymispaikat voivat
osoittautua rajallisiksi. Etenkin autopaikat yhteysaluksille
mutta myös yöpymispaikat matkan ajalle kannattaa varata etukäteen - autopaikkojen osalta jopa kuukausiakin
aiemmin. Myös aikatauluissa pysyminen voi olla hankalaa
suuremmalla ryhmällä.
Retken ajankohta oli nyt erinomainen: loppukeväällä
luonto on jo vihreää mutta turistikausi ei ole vielä alkanut.
Ajomatkat ovat Ahvenanmaalla mukavan lyhyitä, näkemistä on paljon ja maisemat Saaristomerenkin maisemista
poikkeavia. Vaikka varsinaista lapsiohjelmaa ei ollut,
jaksoivat lapset matkustaa hyvin lukuisten pysähdysten ja
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Matkakertomus
Uudenkaupungin venestamassa.
Pakkahuone näkyy taustalla.

Päiväretki Raumalle
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27.6.2015

Teksti: Jussi Aho
Kuvat: Eija, Jussi ja Heikki Aho
Rover Ystävät 1/2015
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Matkakertomus

T

urun seudun Rover Ystävät tekivät päiväretken
Uudenkaupungin kautta Raumalle. Kuluvalle
kesälle tunnusomaisesti sade häiritsi etenkin
Raumalla vietettyä aikaa.
Matkaan lähdettiin sovitusti IKEA:lta aamuyhdeksältä
neljän autokunnan voimin. Jätimme ennakkoon suunnitellun Vehmaan leipomovierailun toiseen kertaan ja ajoimme
siis pysähtymättä Uuteenkaupunkiin. Tihkusateisesta
Ukista tuli tutumpi kahden kaupungin hyvin tuntevan
kuskin, Visan ja Arton, opastuksella. Kanavalla kahdeksan

selostetutun ”Uki tutuksi” -kierroksen päätteeksi kävimme Pakkahuoneen kahvilassa syömässä hyvät munkit.
Raumalle suunnattiin alkuperäisestä suunnitelmasta
poiketen makeanveden altaan rajaavaa saaristolenkkiä
pitkin. Ja se kannatti: saatiin ajaa rauhallisesti mukavasti
mutkittelevaa tietä vesistöjen ja hyvin hoidettujen tilojen
muodostamassa maisemassa.
Liikenne oli vähäistä ja pysähtyä saattoi aina kun
siltä tuntui tai kun Rangen irtoileva pyyhkijänsulka
niin määräsi. Saaristolenkin aikana pysähdyimme

Itämaissävytteinen 		
lounas syötiin kivassa
ravintolassa Vanhan
Rauman kauppatorin
kulmalla.

Yksi Vanhan Rauman sivukaduista.
14
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hiukan pidemmäksi aikaa parissa merelle työntyvässä
niemessä, joista minulle jäi erityisesti mieleen entinen
ja nyt yksityisessä omistuksessa uuteen elämään valmistuva Lyökin luotsiasema. Sade oli tähän saakka
ollut vielä ajoittaista ja suhteellisen heikkoa, mutta
muuttui tasaisemmaksi Raumaa lähestyttäessä.
Raumalla ajettiin nälän ohjaamina suoraan
vanhaan keskustaan. Itämaissävytteinen lounas
syötiin kivassa ravintolassa Vanhan Rauman
kauppatorin kulmalla. Lounaan jälkeen oli
tarkoitus tutustua alueeseen ja sen pikkuliikkeisiin kävellen, mutta sade ei innostanut
kävelylenkille. Ja kun alueen kaupatkin olivat
jo ovensa sulkeneet, autoilimme maauimalaja venesatama-alueelle. Sade vesitti innon
myös veneiden katselulta, muutaman lapsen
uima-aikeista nyt puhumattakaan.
Paluumatkalle lähdettiinkin sitten tuntipari odotettua aiemmin. Paluumatkan tappotylsä, vain tietöiden rikkoma taival kasitietä
pitkin katkaistiin lohdutusjäätelöillä Laitilassa.
Sade vaimeni ja hiljalleen lakkasi Laitilan jäätyä
taakse, ja Turun nurkilla aurinkokin jo vilahteli.
Kotipihalla Rangeen Ukin hiekkateillä tarttunut kura
pestiin pois sitten jo suorassa auringonpaisteessa. Aina
ei käy tuuri säiden kanssa.
Tällä selvästi vajaan päivän mittaiselle reissulle kilometrejä kertyi reilut 300, siis hiukan enemmän kuin
koko viikonlopun Ahvenanmaan ajelulla yhteensä. Retken autot, Series, RRC, P38 ja MG, toimivat ongelmitta.
Tällaiset autoretket ovat kivoja ja suositeltavaa kerhotoimintaa; omalta lähialueeltakin löytää ja oppii uutta samalla
uusiin ihmisiin ja autoihin tutustuen. Rauma -reissun
aikana etenkin lapset vaihtelivat autokyytejä matkan
aikana useaankin otteeseen, jatkossa kuskien vaihtoakin
voisi kokeilla? Seuraavaksi vastaavalle retkelle suuntamme
aivan etelärannikolle, näillä näkymin Hangon suuntaan.
Mutta säävarauksella!

Sade alkoi häiritä Ukista alkaen.

Visan Series
siltaputkesta
katsottuna.

Jussin Range samasta putkesta.
Rover Ystävät 1/2015
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Autonäyttelyt

VIII Classic

Motorshow
P

erinteinen kauden avaus, Classic Motorshow
järjestettiin jo kahdeksannen kerran toukokuun
alussa Lahden messukeskuksessa. Osa näyttelyn
antia ovat sisällä halleissa olevat ajoneuvot ja osa
hallien edustalla olevalla parkkipaikalla olevat näyttelyssä
kävijöiden omat klassikkoajoneuvot.
Ensimmäisestä näyttelystä lähtien on eri merkkien
kerhoilla ollut mahdollisuus saada ilmaiseksi käyttöön
oma näyttelyosasto ja jokaisena vuonna ovat kaikki paikat
olleet loppuunmyytyjä.
Meidän osastollamme oli tänä vuonna ensimmäistä
kertaa esillä 3 autoa:
• Rover 75 P4 vm. 1950
• Range Rover Classic vm. 1974
• Range Rover Classic vm. 1989
Kaikki autot tuotiin paikalle ajamalla.
Rover 75:n ensimmäinen omistaja on ollut Savon sanomien omistaja, joka kuulemma ajoi autoa aina itse eikä
ottanut edes ketään kyytiin. Nykyinen omistaja on tehnyt
perusteellisen työn saattaessaan auton nykyiseen kuntoon.
Vanhempi Range Rover on kunnostettu perusteellisesti
mahdollisimman tarkasti alkuperäistä vastaavaksi. Nuorempi Range Rover on puolestaan rakennettu siten, että
se olisi mahdollisimman maastokelpoinen. Siinä on mm.
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Lahdessa
2.-3.5.2015

vinssi auton molemmissa päissä eli on vaikeata kuvitella
sellaista paikkaa, josta auto ei pääsisi pois.
Parkkipaikaltakin löytyi muutama muutamia Rover:in
henkilö- ja maastoautoja. Punainen Rover SD1 Vitesse
oli juuri rekisteröity museoajoneuvoksi. Rover P5b oli
osastollamme esillä viime vuonna. Siellä oli myös vihreä
Range Rover Classic ja P6. Ensi vuoden näyttelyn ajankohta on 7.-8.5.2016.
Jos Sinulla on vähintään 25 vuoden ikäinen Rover tai
Land Rover ja olisit valmis tuomaan sen ensi vuonna osastollemme, otapa yhteyttä Eraan (Erkki Lehmuskallio) joko
sähköpostilla (era1@iki.fi) tai puhelimitse (0405 106 551).

Classic
Motorshown
kuvasatoa
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Vapaa-aika

Maastoajelut Lohjalla
14.6.2015

18

Rover Ystävät 1/2015

Teksti: Ville Haapalinna
Kuvat: Jonathan Bäck
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Vapaa-aika

S

unnuntaiaamu valkeni kesäisen koleana ja sateisena 14.6., kun joukko Roverystäviä kokoontui
Lohjalle kokemaan ja ihmettelemään maastoautoilun huumaa. Paikkana ja isäntänä toimi
Poistieltä-yritys, joka oli ystävällisesti antanut maastoajoreittinsä ystävien käyttöön. Paikka olikin osalle jo tuttu ja
kokeneemmat lähtivät vetämään letkoja metsään. Autoja
lähti metsään sen verran paljon että porukka hajaantui
spontaanisti muutamaankin letkaan. Autot edustivat laajasti Land Roverin tuoteperhettä: ainakin Defender 110,
Defender 90, Defender
ex-MOD, Range Rover
Classic ja Discovery I olivat edustettuina. Autoja
oli niin paljon että saatoin
jonkin jo unohtaakin.
Kuten kaikki tiedämme, sateita on tänä ’kesänä’ riittänyt ja vesi oli
tehnyt reiteistä hiukan
kuivaa keliä haastavampia. Alkuun autojono
eteni maastossa kelistä
huolimatta melko rivakasti. Vasta jyrkempi ylämäki
osoittautui vaikeammaksi haasteeksi. Jyrkkä mutka ennen
mäkeä, irtokivet, sade ja lopussa ollut kynnys osoittautuivat yhdistelmäksi, jota ei tainnut kukaan tulla ylös ilman
pientä tai suurempaa apua vinssistä. Taisi siinä mäessä
yksi tasauspyörästökin antaa periksi, mutta kuulin että
ilmeisen hyvin palvelleena.

Muutaman
tunnin ajon
jälkeen olikin
aika pitää pieni
tankkaustauko.
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Muutaman tunnin ajon jälkeen olikin aika pitää pieni
tankkaustauko ja tällä kertaa se oli vain osallistujille, ei
autoille. Hernerokka maistui laavulla, kun kerättiin voimia
iltapäivän toista osiota varten.
Tauon jälkeen jatkettiin matkaa ja löydettiin erilailla
haastavia maastoja. Nyt ei haasteena ollut enää mäen
jyrkkyys ja irtokivet, vaan muta ja syvempi muta. Pahimmasta paikasta taisi mennä vain yksi auto ja sekin
vinssin ja pylpyrän avulla, mutta siirrettiin siinä samalla
jokin kuutio mutaakin.
Autot osoittivat etenemiskykynsä ja kuskit osaamisensa. Iltapäivällä pitkä letka ajoi reitin mitä ei oltu ajettu
muutamaan vuoteen ja sateiden jäljiltä reitti osoittautui
haastavaksi, mutta kaikki sen tulivat läpi. Vinssit ja
komposiittisillat olivat käytössä monta kertaa. Kaikki
hyvä loppuu aikanaan, niin tämäkin, ja paluumatka sujui sateessa mukavasti monta kokemusta rikkaampana.
Kiitokset osallistujille ja ystäville!
Koska yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa,
annan kuvien puhua loput puolestani.

Rover Ystävät 1/2015
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Ruskaretki
Kuolan niemimaalle

Teksti ja kuvat: Jontte Bäck

Kertomus
13-henkisen ryhmän
autoretkestä Kuolan
niemimaalle.

Aamu Hiipinällä.
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Matkakertomus
1. päivä. Kirkkonummi – Kuopio – Kuhmo – Kostamus,
reilu 700 km.
Kello on 05:40 lauantai-aamuna ja auton matkamittari
näyttää 332.016 kilometriä. Päivä sarastaa ja ruskaretki
Kuolan niemimaalle on alkamassa. Matkaan on lähdössä
kuusi Land Roveria ja yksi
Jeeppi. Porukkaa autoissa on
yhteensä 13 henkeä. Neljä
autoa ovat lähdössä etujoukkona ja kolme muuta lähtevät
pohjoista kohti tiistai-iltana,
tarkoituksena tavata etujoukko keskiviikkona tai torstaina
Kantalahden lähettyvillä.
Päräytän ExMOD:in käyntiin ja suuntaamme kohti Mikkelän ABC:tä jossa tapaamme
Juhanin. Paikalle ilmestyy
yllättäen myös Tero jolta ostin ExMOD:in pari vuotta
sitten. Hän oli matkalla töihin kun näki auton ja poikkesi
juttelemaan. Hetken turistuamme lähdemme Juhanin

kanssa liikkeelle. Tarkoitus on ylittää raja Vartiuksen
raja-asemalta. Kuopion jälkeen Juku ja Juho odottavat tien
vieressä meitä ja jatkamme yhdessä matkaa. Nyt selviää,
että meidän pitäisi olla ensimmäisen yön majapaikassa
Kostamuksessa ennen kuutta jotta viisumimme ehditään
rekisteröidä. Tulemme
olemaan Venäjällä yli 7
arkipäivää joten rekisteröinti kannattaa hoitaa.
Aikataulu menee tiukaksi
ja pidämme vauhtia yllä
sen mitä ExMOD kulkee.
Ennen matkaa on
kuulunut ristiriitaisia
tietoja Venäjän tullin
kiristyneestä linjasta
elintarvikkeiden maahantuomisesta. Pahimmillaan porukkaa on
käännytetty takaisin
Suomeen viemään jotain pois, mikä ei ole kertaviisumilla
reissaavalle toivottava tilanne. Tämän takia emme ole
ottaneet mukaan juuri mitään elintarvikkeita. Venäjän

Venäjän rajaviranomaiset
ovat hyvin avuliaita
ja ystävällisiä mutta
esimerkiksi passin
tarkastamiseen kuluu
minuuttitolkulla per nuppi.

Kormusniemi.

rajaviranomaiset ovat hyvin avuliaita
Järvileiri.
ja ystävällisiä mutta esimerkiksi passin
tarkastamiseen kuluu minuuttitolkulla
per nuppi. Kuvaa verrataan naamaan
monta kertaa ja tentataan passin tietoja. Myös tullitarkastus on etelän rajaasemia tarkempi. Tullimiehen kanssa
jutellessa selviää että raakaa lihaa ei saa
tuoda mutta muut elintarvikkeet ovat
ok. Hanes saa myöhemmin Kuusamon
Suomen tullilta tiedon, että suoraan
paketista syötävissä oleva tavara on
ok, eli makkarat, lihasäilykkeet jne.
Rajalta painelemme ripeästi viimeiset kolmisenkymmentä kilometriä
Kostamukseen jossa matkatoimisto
Kotirannan Olga Lehtinen odottaa
meitä viisumien rekisteröintiä varten.
Matkatoimiston palvelu on hyvin avuliasta ja Olga puhuu erittäin hyvää suomea. Varaamamme mökki osoittautuu
uudeksi kolmen makuuhuoneen kelohuvilaksi aidatulla tontilla. Saamme
portin avaimen joten voimme laittaa
sen lukkoon yöksi ja autot saavat olla rauhassa. Paikkaa
voi hyvin suositella jos kaipaa majoitusta Kostamuksen
suunnalla.
Rekisteröinnin jälkeen menemme Kostamuksen Sparkauppaan sapuskaa ostamaan. Puheet pakotteista olivat
luoneet minulle käsityksen, että Venäjän kaupoista ei
löytyisi länsimaisia tuotemerkkejä mutta hyllyt notkuvat
samoja tuttuja tavaroita kuin ennenkin. Kaikkea Castellon
briestä italialaiseen espressoon löytyy yllin kyllin!
Tämän jälkeen sauna lämpiämään, uuteen matkaseuraan
tutustumaan ja tulevien päivien reittiä suunnittelemaan.

2. päivä. Kostamus – Vuokkiniemi – Vonninen – Uhtua
– Kiestinki
Kurvaamme aamulla vielä Sparin ja bensa-aseman
kautta ja suuntaamme hiekkatielle kohti Uhtuaa. Tie
pölisee oikein kunnolla joten pääsemme hyvään Camel
Trophy tunnelmaan kun edessä ajava auto katoaa pölyyn
ja oman auton sisusta täyttyy pölystä. Ikkunat ja luukut
täytyy pitää kiinni joten lämmintä riittää kun on kaunis
lämmin päivä. Ajamme Vuokkiniemen kylän läpi maisemaa katsellen mutta emme pysähdy. Jatkamme Vonnisen
suuntaan jossa pysähdymme katsomaan matkan ensimmäistä hylättyä rakennusta. Suurta osaa matkaseurueesta
yhdistää kiinnostus kaikkea hylättyä, rappioromantiikkaa
ja vanhaa romua kohtaan, ja niitä tunnetusti riittää Venäjän
syrjäseuduilla! Rakennuksessa on iso keittiö ja ruokasali
seinämaalauksineen ja useita ilmeisesti toimistohuoneita
käytävän varrella. Kassakaappikin löytyy, tosin tyhjänä.
Lattioilla lojuu mm. kalustoluettelon näköisiä papereita.
Pihalla on useiden tyhjien polttoainesäiliöiden lisäksi
iso metallihäkkyrä josta arvuuttelimme oliko se kenties
jonkin antennin tukirakenne.
Ruokatauon jälkeen jatkoimme Uhtualle jonka Neuvostoliitto nimesi mahtipontisesti Kalevalaksi. Matkan
varrella pysähdyimme Kis-Kis kukkuloille johon Suomalaisten hyökkäys pysähtyi vuonna 1941. Kukkulan laella
on Neuvostohenkinen muistomerkki, eli tykki länttä
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kohden suunnattuna. Kukkulan takana näkyy jäänteitä
juoksuhaudoista ja poteroista. Jatkamme Uhtuan suuntaan. Katselimme kylää ja ajoimme Kormusniemelle
joka työntyy kapeana kannaksena Keski-Kuittijärveen.
Kannas jatkuu matalana järvessä ja Valter kahlasi noin
100 metrin päässä olevalle pienelle luodolle. Muutama
karisti hiekkatien tomut uimalla. Paikallisia oli rannalla
viettämässä sunnuntaipäivää auringonpaisteessa kalastaen, uiden ja loikoillen.
Tauon jälkeen jatkamme Kiestingin suuntaan leiripaikkaa etsien. Sellainen löytyy, suon laidasta ja paikalla
on muutama hyttynen kavereineen. Viime vuoden reissulla itikat eivät vaivanneet missään vaiheessa ja tämän
takia minä jätin hyttyssuihkeen ottamatta mukaan. Nyt
kaduttaa.

3. päivä. Kiestinki – Kantalahti – Kirovsk – Hiipinä.
Aamiaisen jälkeen Juku ja Juho hiippailevat vähän
suolla, kun nyt kerran olimme kätevästi leirissä sellaisen
laidalla. Juku pääsee ehkä noin 50 metriä ja Juho noin 10
metriä. Seuraa reilun tunnin vinssaaminen ja ähkiminen
jotta Juhon Disco saadaan taas kovalle maalle. Juku pääsee
helpommin hiippaillen pois.
Aamujumpan jälkeen painelemme Muurmanskin valtatielle kohti Kantalahtea. Siellä kurvaamme Statoilille
dieseliä tankkaamaan ja hodareita syömään. Etelä-Kuola
– lähelle kauas-matkaoppaan mukaan Statoilit ovat usein
parasta kulinaristista antia mitä Kuolan kaupungeilla on
tarjota, ja hodarit ja hampurilaiset ovatkin maukkaita.
Lounaan jälkeen jatkamme kohti Kirovsika ja tuttua
markettia. Ostamme useamman päivän ruokatarpeet, mm.
erinomaisen maukkaiksi osoittautuvia raakamakkaroita.
Ruokatäydennyksen jälkeen suuntasimme Kunijoen laaksoa pitkin Hiipinän tunturialueen pohjoisosaan järvenrannalle leiriin. Valter pääsee ensimmäistä kertaa rattiin. Tästä
eteenpäin työnjako on selvä: minä ajan maantiesiirtymät
ja Valter kaikki hauskat pätkät. Laakson keskivaiheilla
sijaitsee alueen ainoa retkeilymaja jonka vieressä on pelasRover Ystävät 1/2015
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tuspalvelun rakennukset. Laakso tarjoaa upeat maisemat
molemmin puolin nousevine jylhine vuorenrinteineen.
Tie on myös mukava lantikkareitti. Välillä ajetaan jokea
pitkin ja lopussa reitti kulkee muutaman pienen järven läpi.
Tänä vuonna vesi oli matalammalla kuin viime vuonna
eikä kahlaamisissa ollut mitään vaikeuksia.

jatkoimme kierrosta takaisin
kohti Kirovskin pohjoispuolella olevaa hylättyä molybdeniittikaivosta. Ensin piti tosin
päästä rikastamon alueesta läpi.
Pysähdyimme puomille josta
ystävällinen vartija soitti meille
saattoauton tehdasalueen läpi.
Suunnistimme opaskirjan
avulla pientä uraa pitkin vuoren
rinnettä ylös. Tien päästä olisi lähtenyt käveltävä polku
kohti 1930-luvulla toiminutta kaivosta. Katsoimme
kartasta, että toinen ura näyttäisi johtavan lähemmäs
kaivosta, joten suuntasimme sinne. Matkalla Vellu
bongasi kaivoksen suuaukon vuorenrinteeltä. Näytti
siltä, että ensimmäinen paikka jossa kävimme olisi silti
ollut parempi, mutta jatkoimme uraa niin pitkälle kun
pääsimme. Vaikka päivä oli jo pitkällä päätimme lähteä
kävelemään kohti kaivosta. Maasto oli melko hankalasti
kuljettavaa isoa lohkaretta. Kaivoksen alapuolelta rinteestä
löytyi vanhoja poranterän kappaleita, vanha lapion terä,
kengänpohja ja vanhoja puunkappaleita joissa oli nauloja.
Olimme selvästi oikeilla jäljillä. Reitti jyrkkeni ja lopulta
louhikossa piti kulkea nelivedolla. Matkalla heitettiin
myös syksyn ensimmäiset lumipallot, tosin viime talven
lumista tehtynä. Viimeiset kymmenkunta metriä olisi
pitänyt mennä sileämpää jyrkkää rinnettä jota pitkin valui
vettä. Tässä kohtaa minä, Juku ja Juho totesimme, että
nyt riittää, eli kantti ei kestänyt ja käännyimme takaisin.
Valter, Sami ja Vellu olivat jo menneet hankalan kohdan
yli ja huutelivat ylempää löytäneensä kaivoksen. Me
lähdimme menemään nelivetolouhikkoa alaspäin kohti

Reitti jyrkkeni ja
lopulta louhikossa
piti kulkea
nelivedolla.

4. päivä. Järvileiri – Imandran kylä – Hiipinän kylä –
Apatiitti – Kiirovsk – Hiipinä
Viime vuonna lähdimme järvileiristä vähän matkaa
takaisin etelään josta lähtee reitti solan läpi Hiipinän itäiselle ylängölle. Nyt jatkoimme pohjoiseen tarkoituksena
kiertää Hiipinän läntinen osa. Reitti oli kokonaisuudessaan
pääosin helppo vaihdellen hyväkuntoisesta mökkitiestä
perusvenäläiseen kivipomputteluun. Pari mielenkiintoista
joenylitystä sille kuitenkin onneksi osuu. Ensimmäinen
tulee aika pian kun reitti kääntyy länteen, noin 5 – 6
kilometrin ajamisen jälkeen. Ylitys on sinänsä helppo,
mutta pohja on kivikkoinen. Me onnistumme juuttumaan
kivelle keskelle jokea. Auto on kallellaan ylävirtaan ja vettä
on vähän oven alareunan yli joten vettä ei juurikaan tule
sisään, ennen kuin avaan oven. Pienen yrittämisen jälkeen
Juku tulee vastarannalta ja hinaa meidät pois. Jumituskivi
nousee pintaan ja muiden on helppo kiertää se.
Imandran kylä sijaitsee Hiipinän alueen luoteisnurkassa,

oppimateriaaleja, vaikka esimerkiksi
välipohjan parrut oli kierrätetty
parempaan käyttöön. Kylältä löytyi
myös vanha suohiippailuajoneuvo:
kolmipyöräinen valtavilla renkailla
varustettu laite jonka hyttiin mahtui
ehkä kaksi tai kolme henkilöä istumaan.
Jatkoimme kierrosta etelän suuntaan. Aika pian Imandran kylän jälkeen tuli sinänsä helppo joenylitys mutta vastarannalla tie
kulki hyvin jyrkkää sorarinnettä. Muut pääsivät ajamalla
ylös mutta ExMOD piti vinssata loppumatka.
Hiipinän kylä sijaitsee vain noin 10 kilometrin päässä
Apatiitista ja sinne on hyvä tieyhteys. Tie tosin kulkee
apatiittirikastamon alueen läpi, mutta paikalliset pääsevät kulkemaan sitä pitkin. Kylä on selvästi eläväisempi
kuin Imandra, mikä on hyvin ymmärrettävää. Kyläläiset
touhusivat puutarhoissaan ja katselivat uteliaina kun
ajoimme ohi.
Kylän maisemaa rumentaa apatiittirikastamon valtava
läjitysalue. Soikion muotoinen alue on kartasta katsottuna
noin pari kilometriä leveä ja viitisen kilometriä pitkä. Pääsimme ajamaan tietä pitkin kasan reunan päälle. Alue oli
hyvin kolkon oloinen. Sinne johti useampi pitkä putkilinja
jota pitkin rikastusjäte tuli. Meitä lähinnä olleet putket
olivat pois käytöstä, mutta vastapuolella näkyi tulevan
tavaraa tuutista puskutraktorin levitettäväksi. Vähän
sivummalla oli steroidi-NaSun näköinen tela-ajoneuvo
jolla ilmeisesti levitettiin pikeä tai öljyä hiekan päälle pölyämisen estämiseksi. Laitetta vauhditti iso V12 moottori.
Taivasteltuamme maailmanlopunmaisemaa riittävästi

Imandran kylä.
Muurmanskin rautatien varrella. Kylään ei ole mitään
kunnollista tieyhteyttä, edes Venäläisen mittapuun mukaan ajateltuna, vaan asukkaat kulkevat junalla. Kylässä
oli komeita karjalaistyylisiä hirsitaloja ja neuvostotyylisiä
röttelöitä. Kylän pohjoisosassa oli iso hylätty kaksikerroksinen koulurakennus. Sisältä löytyi vielä jonkin verran

Läjitysalue.

Jumituskivi.
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leiriä. Kaivoksella käynyt kolmikko tuli alas sivummalta
löytynyttä helpompaa reittiä.
Leirimme oli noin 500 metrin korkeudessa ja kaivos
arviolta pari- kolmesataa metriä korkeammalla joten
ihan hyvä iltakävely. Kaivosseikkailun jälkeen valmistin
koko porukalle nuotiolla tomaattikastikkeessa haudutettuja raakamakkaroita, jotka tekivät hyvin kauppansa.
Telttapaikka oli hyvin muhkuraista kivikkoa, mutta kyllä
siinäkin nukutti.

Luonnonkaunis Montsegorsk.

5. päivä. Kirovsk – Montsegorsk – Kantalahti –
Kolvitsajärvi.

Leiri kaivoksen alapuolella.

Keskiviikkona piti siirtyä Kantalahden suuntaan jossa
oli tarkoitus tavata loppuryhmä, eli Hannun, Haneksen
ja Jarnon autokunnat. Lähdimme aamulla kohti Montsegorskia, joka on tunnettu nikkelisulaton saastuttamasta
ympäristöstä. Leiristä lähtiessä tuli ensimmäinen kalustovaurio. Tasaisella peruuttaessa Jukun autosta napsahti
vetoakseli etupäästä.
Ensin pysähdyimme kuitenkin Kirovskissa katsomaan
sekä hylättyä rautatieasemaa että hylättyä lentoasemaa.
Kiitotiellä pidettiin tietenkin Land Rover kiihdytyskilpailut. Paikallisten marjastajien ja sienestäjien autoja oli
pysäköitynä siellä täällä kiitotien varrella. Terminaalirakennus oli täysin tuhottu sisäpuolelta.
Montsegorskin teollisuusalue oli kyllä iso ja synkkä mutta ympäristö ei onneksi ollut niin karmean näköinen kuin
Bongaa kuvasta neljä Lantikkaa.

mitä ennakkopuheet antoivat odottaa. Tuotantoteknologia
on kehittynyt ja ympäristö on ruvennut palautumaan. Ajelimme kierroksen sekä teollisuusalueella että kaupungissa
ja pysähdyimme ihailemaan Vladimir Iljitšin patsasta
kaupungintalon edustalla. Kurvasimme vielä katsomaan
hylätyn oloista teollisuusrakennusta ja kaivoista valtatien
toisella puolella. Rakennuksen toisessa päässä oli yllättäen valot päällä.
Ilmeisesti siellä
asui joku. Vähän
ylempänä rinteessä
oli kaivoskäytävän
suu, mutta siitä
näki että käytävä
oli sortunut. Kun
olimme lähdössä
pois, tuprutti yksi
teollisuusalueen
piipuista putken
täydeltä mustaa
voimasavua. Toisesta tuli ruskeaa tavaraa ja lopuista melko
valkoista. Jotain sieltä vielä tulee, prosessiparannuksista
huolimatta.
Tankkasimme Kantalahdessa ja jatkoimme itään päin,
sopivaa leiripaikkaa etsien. Toiselta porukalta oli tullut
viesti että olivat tulossa vielä samana iltana, vaikka ajettavaa Jäppilästä tuli yli 900 kilometriä. Löysimme hyvän
leiripaikan Kolvitsajärven rannalta. Juku purki vetoakselit
pois etuakselilta ja Juho tuskaili taka-akselin löystyneiden
puslien kanssa.
Akseli pääsi liikkumaan sivusuunnassa sentin pari.
Huutelimme säännöllisesti LA-puhelimeen pitkin iltaa
ja lopulta Hannun vetämä letka oli kuuloetäisyydellä.
Loppuilta ja osa yöstä kului kuulumisia vaihtaessa.

Telttapaikka oli
hyvin muhkuraista
kivikkoa, mutta
kyllä siinäkin
nukutti.

toimivat akkukaapelit suoraan akulta ja hitsauspuikko.
Korjaus kesti loppumatkan.
Umbassa tankattiin Jeeppi ja jatkoimme matkaa itään.
Umba on ulkomaalaisilta suljettu kaupunki joten sinne
ei parane mennä. Vellu oli löytänyt netistä tiedon, että
joku ulkomaalainen oli pidätetty Umbassa tänä vuonna.
Tien varrella oli myös uusi kieltotaulu jota ei ollut paikalla
viime vuonna. Silloin ajoimme kierroksen kaupungissakin.
Tie Umbasta Varzugan suuntaan on tehty vasta 90-luvulla. Noin puolet tiestä on asvalttia ja loput hyväkuntoista
hiekkatietä. Matkailuun panostaminen näkyy täälläkin
sillä tien varrella oli muutamia englanninkielisiä opastauluja nähtävyyksille. Pysähdyimme Kaskirannan kylässä
katselemassa paikkoja. Jatkoimme vielä vähän matkaa
Korablin niemelle jossa pidimme ruokatauon upealla
näköalapaikalla. Rannasta kohoaa korkeita punertavia

6. päivä. Kolvitsajärvi – Umba – Varzuga – Kuzomen.
Aamu alkoi autonkorjaamisella. Jukun auton vetoakseli
oli katkennut aivan päästä, lukkorenkaan kohdalta. Juku
sai akselin hitsattua kiinni vetoniveleen. Hitsauslaitteena
28
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kallioita joilta on louhittu ametistia. Tie
rannalle kulki upeiden
pirunpeltojen läpi.
Tauon jälkeen jatkoimme Varzugaan
joka oli melko iso kylä.
Maantie kantalahdesta
päättyy tänne, Varzugan joen rannalle.
Kartasta löytyy pohjoiseen meneviä tieuria
mutta niistä ei meidän
tiedon mukaan pääse
autolla läpi, ainakaan
kesällä. Varzugassa oli
ilmeisesti yhdistetty
kirkkosipuli- ja veneveistämö. Molempia
ainakin löytyi pihasta. Lounastauko Korbalin niemellä.
Rakennukset olivat
muutenkin komeita. Joen toisella puolella sijaitsee kylän
vanhin osa, mutta sinne ei pääse kuin venekyydillä.
Illaksi jatkoimme vielä Kuzomenin suuntaan pikkuteitä
pitkin. Yhden isomman ojan ylittävä silta oli sen verran
heikon näköinen, että menimme ojasta yli sillan vierestä. Käytimme ramppeja apuna ojaan laskeutumisessa ja
ylöstulemisessa sekä vinssiä vetämään. Ojan ylityksessä
ExMOD:ista katkesi etuvetoakseli. Menimme leiriin lähelle
Lintulauta Varzugassa.

7. päivä. Kuzomen – Umba - Indel

Kuzomeniä. Sovin Valterin ja Jukun kanssa työnjaosta.
He rupesivat purkamaan ExMOD:in etuakselia ja minä
vastasin ruokahuollosta. Kukin vahvuuksiensa mukaan.
Juku viestitteli Suomeen Isoryn porukalle, joka oli tulossa samoille seuduille, josko saisivat uuden vetoakselin
mukaan. Sellainen järjestyikin, mutta vanhasta Rangesta,
joten sopivuus ei ollut taattu. Piti odottaa muutama päivä
ennen kuin asia selviäisi.

Aamiaisen jälkeen suuntasimme Kuzomenia katsomaan. Kylä sijaitsee niemellä,
lähellä Varzugan joen suuta. Niemen
erikoisuus on se, että se on käytännössä
hiekka-aavikkoa. Opaskirjan mukaan ”arktinen Sahara” syntyi aikoinaan vahingossa,
kun kylän ympäriltä kaadettiin metsä. Tuuli
kuljetti tilalle hiekkaa, jota tulee koko ajan
lisää. Kylän talot ovatkin pääosin hienon
hiekan ympäröimiä. Siellä täällä kasvaa
kumminkin heinää. Ajamme kylän läpi
kohti joen suuta ja itäisintä pistettä kohti,
johon pääsee autolla kesäaikaan. Kahden
talon välissä neljä hevosta nautti auringonpaisteesta.
Kylän laitamilla oli tuulisukasta päätellen
laskeutumispaikka helikopterille. Ajoimme
niemen kärkeen ottamaan valokuvia ja
ihailemaan Vienanmeren ja joen yhty- Kuzomen.
mäkohtaa. Joen rannassa ruostuu vanha,
pienemmän laivan hylky josta on leikattu enin osa rungosta uusiokäyttöön. ExMOD tarvitsee rannalla vetoapua
jotta pääsemme liikkeelle pehmeässä hiekassa. Ajamme
jonkin matkaa merenrantaa seuraten ja sen jälkeen tielle
suunnistaen. Pidämme pienen Jeepin korjaustauon: etukardaanin nivel oli vaihdon tarpeessa.
Suuntaamme takaisin kohti Umbaa josta on tarkoitus
kääntyä pohjoiseen johtavalle ”Umba Highwaylle”. Matkalla pysähdymme vielä Kaskirannan pieneen kyläkauppaan
ostoksille.
Umbassa tankkaamme autojen tankit täyteen ja suuntaamme pikkutietä pitkin pohjoiseen. Tie on alkuun
muutaman kilometrin melko hyväkuntoinen, mutta
huononee sen jälkeen reilusti.
Viime vuonna ajoimme lyhyempää reittiä pohjoiseen,
mutta nyt valitsimme itäisemmän lenkin joka kulkee Indelin kylän kautta. Tie on kuoppainen ja kivinen, mutta
kuivempi kuin viime vuonna. Monessa paikassa näkee,

että isommat kuopat ovat olleet vettä täynnä mutta ovat
nyt kuivia. Luonto on monin paikoin hyvin kaunista, varsinkin kun aurinko paistaa ja ruskan värit värjäävät lehtiä.
Matkalla on useita
komeita soita.
Indelin kylän
kohdalla on joen
ylitys jossa ei ole
siltaa. Katsomme
ensin vanhan sillan
väärältä puolelta
ja ihmettelemme
missä tie jatkuu toisella puolella jokea.
Ylityspaikka onkin
siltaraunion toisella puolella. Hanes vetää kahluusaappaat
päälle ja kahlaa reitin. Helppo ylitys. Jäämme leiriin joen
toiselle puolelle, lähelle tyhjillään olevaa taloa, joka on

Käytimme ramppeja
apuna ojaan
laskeutumisessa ja
ylöstulemisessa sekä
vinssiä vetämään.

Kauppa Kaskirannassa.
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Matkakertomus
ilmeisesti kesäkäytössä.
Valter lainaa Jukun virveliä ja menee heittelemään järven
rantaan. Muutaman heiton jälkeen uistimessa on kiinni
reilu parikiloinen hauki, joka päätyy pannulle illemmalla.
Juku saa järvestä hyvän kokoisen ahvenen. Leirin lähellä
on ilmeisesti ketun pesä, sillä utelias ja peloton kettu
tulee katsomaan meitä. Siirtomaaherrateltan naruissa on
ilmeisesti kettua miellyttävä suutuntuma, koska se yrittää
vetää yhtä irti. Ketulle jätetään hauenperkeet illalla.
Ilta on tähtikirkas ja kylmä. Myöhään illalla revontulet
rupeavat loimottamaan taivaalla. Toinen toistaan upeampia kuvioita näkyy pitkän aikaa.

8. päivä. Indel – Inga - Berezovka
Aamulla leiriin ajaa pari paikallista äijää Uazilla.
Pysähtyvät hetkeksi juttelemaan ja naureskelevat kun
viittilöimme, että olemme jatkamassa eteenpäin. Tie ei
kuitenkaan ole sen kummoisempi tästä eteenpäinkään.
Matkalla on helppo mutta kivinen joen ylitys.
Vostochnoye Munozero kylässä on iso hylätty korjaamo
tai varikko. Arvelimme että se on liittynyt metsätalouteen.
Sieltä löytyy neljä rasvamonttua, muutama varasto ja korjaamotilaa sekä romua kannentiivisteistä
mittareihin ja kaikkea muuta. Rakennukset
ovat enimmäkseen sortuneet, kuten suurin
osa muistakin kylän rakennuksista. Kylän
laidalla muutama talo on asuttu, ainakin
kesäaikaan.
Seuraava pysähdys on Muna-kylässä
josta ei ole jäljellä kuin palanutta metsää ja

romua, säiliöauton säiliöitä, moottoripyörän sivuvaunu,
sängynpäätyjä ja vaikka mitä. Vähän metsäpaloalueen
ulkopuolella on jonkun piilopirtti. Pieni hirsimökki jonka
ulkoseinällä roikkuu nokipannu naulassa. Lapio nojaa
oveen sen merkkinä että ei olla kotona. Google mapsin
satelliittikuvassa alueen metsä ei ole vielä palanut ja ainakin yksi rakennuskin näkyy, joten alueen palamisesta
ei ilmeisesti ole kovin monta vuotta.
Ingan kylässä sen sijaan on elämää. Ihmiset touhuavat puutarhoissaan ja vilkuttavat uteliaina kun ajamme
ohi. Koirat haukkuvat muukalaisia. Täällä oli jopa yksi
uusi talo rakenteilla. Kylän läpi virtaa joki ja joen yli on
rakennettu luottamusta herättävä silta johon on asetettu
kahden tonnin painorajoitus. Silta on kyhäelmä tukkeja,
riukuja, lankkuja, jotain kangasta, hiekkaa ja mitä lie,
mutta on siinä kaiteet. Viime vuonna kesti hyvin ajaa,
mutta nyt menemme toista reittiä, idempää kulkevan
lenkin. Kiertotiellä pääsemme monesta suopaikasta ohi
joissa viime vuonna meni aika paljon aikaa. Niistä menee
tie, mutta se koostuu monin paikoin poikittain olevista
tukeista joten on aikamoista pyykkilautaa ajettavaksi.
Kiertotiellä on joitain purojen ja jokien ylityksiä mutta
ne menevät helposti.

Päivän viimeinen nähtävyys on Berezovkan hylätty
lentotukikohta. Se rakennettiin 1960-luvulla TU-16
”Badger” pommikoneiden käyttöön, eteen työnnettynä
väliaikaistukikohtana joten siellä ei juurikaan ole kiinteitä
rakenteita kiitotietä ja seisonta-aluetta lukuun ottamatta.
Kiitotiellä tietenkin taas kiihdyteltiin, baanaa kun riitti!
Kun tulimme illan leiripaikkaan Berezovkan lähelle,
lähtivät Juku ja Valter hakemaan varaosaksi tuotua etuvetaria Isoryn porukalta joka oli leirissä parinkymmenen
kilometrin päässä. Sillä aikaa Juho rupesi kasaamaan
telttasaunaa ensimmäistä kertaa. Sauna ei ollut siis mikään valmis telttasauna, vaan kasattiin alumiiniputkesta
ja kevytpressuista. Kiukaan virkaa hoiti Jukun vanhasta
kaasupullosta rakentama kamiina, jonka ympärille kasattiin kiviä. Homma meni sen verran harjoittelun puolelle,
että saunaan tuli liian hyvä ilmanvaihto. Eli kylmä, kiukaasta huolimatta.

9. päivä. Berezovka – Luujärven tunturit.
Aamulla toteamme, että varaosaksi saatu vetari ei sovi
ExMODiin. Silti aika hyvä suoritus, että kahdessa vuorokaudessa saadaan varaosa toimitettua Suomesta Kuolan

niemimaan erämaahan! Jarnolla on alkamassa pesti
leirikoulun valvojana joten hän joutuu tässä vaiheessa
suuntaamaan takaisin kotiinpäin.
Viimeiset n. 10 kilometriä Umba Highwaystä ovat
helppoa, joskin paikoitellen kivistä hiekkatietä. Päivän
erikoisuus on kasa karhun jätöksiä keskellä tietä. Jos Umba
Highwayn lopusta kääntyy vasempaan, pääsee hyvää tietä
pitkin Kirovskiin ja Apatiittiin. Me käännymme oikealle
Oktjabrskijn kylään etsimään kauppaa. Sitä ei ole, mutta
toteamme että meillä on sen verran ruokaa että pärjäämme hyvin kimpparuokailulla joten jatkamme matkaa. Tie
kulkee Umbajärven eteläpuolta ja kääntyy pohjoiseen
järven itärantaa seuraten. Tie kulkee osittain vanhaa
rautatien pohjaa pitkin ja osittain sen viertä. Rautatie
kulki Revdaan, mutta se purettiin 2006 – 2007 paikkeilla,
kun kaivostoiminta Revdassa oli kutistunut merkittävästi.
Matkalla on muutama hieno tunturijoen ylitys. Maisema
on monin paikoin muutenkin komeaa: Umbajärven takana
siintävät Hiipinän tunturit. Yhden vähän isomman joen
ylittävä tiesilta on vähän arveluttavan näköinen, mutta
kannattelevat palkit ovat kuitenkin tukevat. Vieressä on
korkeampi rautatiesilta josta saa hienoja valokuvia sillan
ylityksestä. Siltojen välissä on myös ylityspaikka josta

Kelpo silta.

Kiukaan virkaa hoiti
Jukun vanhasta
kaasupullosta
rakentama kamiina,
jonka ympärille
kasattiin kiviä.

Umba Highwayn varrella.

Taas joen ylitys.
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Matkakertomus
Matkalla ylöspäin.

Kaivoksella.
Valter jumissa takavetolantikalla.
joesta pääsee helposti ajamaan yli. Seisomme Samin
kanssa rautatiesillalla kuvaamassa kun rautatien pohjaa
pitkin pompottelee paikalle Pulla-Uaz. Kuljettaja tulee
katsomaan touhujamme ja haluaa sanoa kädestä päivää.
Aikansa katsottuaan hän kiipeää takaisin autoonsa ja
jatkaa ratapalkkeja pitkin pompotellen etelään.
Me jatkamme pohjoiseen kunnes käännymme tunturiin vievään solaan. Ajamme solaa eteenpäin ja ylöspäin
sopivaa leiripaikkaa katsoen. Sellainen tuleekin vastaan
puron varressa, mutta siinä on jo kaksi paikallista pariskuntaa mönkijöillä. Miehet lähtevät uteliaina katsomaan
etenemistämme. Hetken päästä eteneminen meneekin
hankalaksi pehmeikössä. Miehet näyttävät meille kiertoreitin kovempaa pohjaa pitkin. Vähän sen jälkeen on
edessä taas pehmeältä näyttävä monttu. Kovin monta sanaa
yhteistä kieltä meiltä ei löydy, mutta sen verran selviää
viittoiluista, että heidän mielestä ei kannata yrittää yli.
Toinen hemmoista on ilmeisesti ollut edellisenä päivänä
kaulaansa myöten montussa mönkijänsä kanssa. Tämän
parempaa yllytystä on vaikea ajatella. Juku ponkaisee
tukevan voimasavun saattelemana montun ylitykseen,
ja – yllätys, yllätys – jää kiinni. Kun Juku on vinssattu
kuiville, toteamme että paikka on itse asiassa hyvä
leiriytymiseen. Tasaista riittää ja vieressä virtaa
kirkas tunturipuro. Mönkijäkaverit sanovat
morjens ja palaavat omaan leiriinsä.
Me keräämme ruokatarvikkeet yhteen ja
kippaan suurimman osan pataan, muun
muassa tukevan siivun naudan sydäntä,
ja annan porista hiljalleen. Padan kypsymistä odotellessa leivon vielä pitaleivän
tapaisia läpysköitä muurikalla paistettaviksi. Myöhemmin illalla on vuorossa
telttasauna vol 2.

Mikko
aamuuinnilla.

mutta sitä ei tarvita monessakaan paikassa. Valter käskyttää
ExMODia Vatasen otteilla ja minä yritän saada kuvattua
videota parhaista paikoista, mutta röykytys on aikamoista.
Kypärä olisi välillä paikallaan kun pää kolisee kattoon.
Lopulta tulee niin jyrkkä mäki, että emme pääse ylös
Jukun avulla. Yritämme vielä kahdella veturilla, Hannu
ensimmäisenä ja Juku toisena, mutta ei auta vaikka Hannulla on lukot molemmilla akseleilla. Ura on sen verran
lohkareinen että pyörät pomppivat ja vauhti pysähtyy.
Hanes yrittää vielä vetää ExMODia sillä seurauksella,
että hänen autosta katkeaa molemmat takavetarit. Tässä
vaiheessa pidämme tuumaustauon ja toteamme, että paras
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Matkalla alaspäin.

11. päivä. Revda - Olenogorsk - Montsegorsk –
Kantalahti

10. päivä. Luujärven tunturit – Revda
Aamulla Mikko uskaltautuu tunturipuroon
aamu-uinnille. Äänistä päätellen herättävä
kokemus. Tukevan aamiaisen jälkeen jatkamme
solaa ylöspäin. Ura jyrkkenee ja menee louhikkoisemmaksi puurajan yläpuolella. ExMOD etenee
hämmästyttävän hyvin pelkällä takavedolla! Meillä on
pomppuliina kiinni Jukun autossa varmuuden vuoksi,

kääntyä suosiolla takaisin. Reitti olisi muuttunut vielä
jyrkemmäksi harjanteen jälkeen. Jälkiviisaasti ajatellen
meidän olisi kannattanut ajaa uran vierestä kanervikkoa
pitkin.
Käännymme takaisin ja ajamme solaa alas rautatien
varteen, josta jatkamme pohjoiseen. Vajaa kymmenen
kilometriä ennen Revdaa on Umbozerskin hylätty kaivos.
Kaivoksesta louhittiin lopariittia josta rikastettiin eri
metalleja. Kaivos suljettiin ilmeisesti samoihin aikoihin
kun rautatie Revdasta purettiin. Kaivoksen rakennukset
ovat enimmäkseen tuhottuja, mutta esimerkiksi ruokalan
seinillä oli vielä nähtävissä entisaikojen loistoa mosaiikkien
ja puupaneloinnin muodossa. Kaivoksen alue on hyvä
esimerkki Kuolan suurista kontrasteista. Etualalla raunioituneet kaivoksen rakennukset ja alempana rinteessä
kaivoksen rikastamon vanha läjitysalue levittää pölyään
metsään tuulen mukana. Sen takana kimmeltää Umbojärvi
ja Hiipinän upeat tunturit.
Jatkoimme matkaa Revdaan jossa kävimme ruokaostoksilla. Pienen kaupan edessä uteliaat pikkupojat tulivat
katsomaan autojamme. Kolme poikaa huomasivat kameran kädessäni ja halusivat että otan heistä kuvan ja laitan
sen nettiin ”Internet!”. Isommasta kaupasta sai S-kaupan
bonusta mainostavia muovikasseja mutta ei bonusta.
Kävimme vielä katsomassa hylättyä kaupunginosaa
kaupungin pohjoispuolella ennen kuin suuntasimme
leiriin Sikir järven rannalle. Hylätyssä kaupunginosassa
näkyi sellainen erikoisuus kuin hevostaan iltakävelyllä
ulkoiluttanut mies. Hän ei ollut matkalla mihinkään,
vaan seisoi paikoillaan kadun reunalla ja antoi hevosen
juosta. Matkalla leiriin Hanekselta katkesi autosta vielä
jarruputki joka korjattiin iltapuhteena.

Ruuanlaittoa
tunturissa.

Aamulla jakaudumme kahteen ryhmään: toimivat nelivedot ja toimimattomat nelivedot. Juhani lähtee minun
ja Haneksen kanssa toimimattomien ryhmään vaikka
hänellä neliveto toimii. Juhanin auton polttoainepumppu on ruvennut ääntämään sen verran että hän ei halua
riskeerata auton hyytymistä vaikeakulkuiseen maastoon.
Valterilla vahvennettu ehjien nelivetojen ryhmä, eli Juho,
Hannu ja Juku suuntaavat ”suorinta tietä” Hiipinälle, eli
jatkavat seikkailua, ja me vajaavetoiset lähdemme kiertämään Olenogosrskin kautta valtatietä pitkin. Sovimme

Uteliaat pikkupojat.
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tapaavamme Hiipinällä järvileirissä seuraavan
päivän iltana.
Lähdemme ajamaan Olenogorskin suuntaan. Tien varressa on kyltti jossa lukee
houkuttelevasti Murmansk 90 km ja päätämme kurvata sitä kautta, kun nyt olemme
melkein vieressä. Emme kuitenkaan pääse
kovin pitkälle kun Haneksen autosta rupeaa
kuulumaan sen verran pahaa jurnutusta että
hylkäämme Murmansk-ajatuksen. Haneksen
auto kulkee etuvedolla ja epäilimme äänten
tulevan etuperästä.
Montsegorskin tasalla Juhani huomaa, että
Haneksen auton oikea takapyörä vipottaa
pahasti: Laakeri täysin romuna. Seuraa parin
tunnin laakerinvaihtojumppa, valtatien varrella, sateessa, luonnonkauniissa Montsegorskissa. Homma on muuten melko helppo, mutta
vanhan laakerin irrottamisessa on vähän
tekemistä. Pääsemme jatkamaan matkaa muutama sata metriä ennen kun LA:sta kuuluu,
että täytyy pysähtyä kun ravistaa niin pahasti:
etukardaanin ristikko hajalla. Siirrymme tien
toiselle puolelle hylätyn huoltoaseman pihaan
jatkamaan remppaa. Edelleen sateessa. Ei Hanes kardaanin kimpussa.
meillä muilla niin hätää sateesta, mutta auton
alla makaavaa Hanesta ei käy kateeksi. Sen verran hyvin
Lantikasta valuu vettä ”läpi” auton alle.
Huoltoasema osoittautuu Venäjällä poikkeukselliseksi
hylätyksi rakennukseksi. Sitä ei oltu rikottu! Ikkunoissa
olevista papereista päättelemme, että asema on suljettu
pari kolme vuotta aiemmin. Sisällä näkyi hyllyissä sipsipusseja, limua, ilmansuodattimia
jne! Pepsipulloista oli etikettien
värit haalistuneet ja sisältö oli paljon tummempaa pullon alaosassa
kuin yläosassa.
Korjauksen jälkeen jatkoimme matkaa. Keli oli surkea eikä
järvileiriin meno houkuttanut.
Päätimme jatkaa etelään Kantalahden suuntaan. Kävimme
Kantalahdessa taas kaupassa ja
jatkoimme vähän matkaa KandaViking lomakylään siinä toivossa
että pääsisimme mökkiin yöksi.
Paikka oli kauden jälkeen kiinni ja
remontissa, mutta Hanes onnistui
viittelöimään meidän yöksi yhteen
mökkiin. Paikalla olleet miehet
lämmittivät meille saunan ja toivat polttopuita grilliin.
Heillä riitti juttua vaikka mitään emme ymmärtäneet. Sadan euron hinta piirrettiin hiekkaan. Se tosin nousi 140 euroon, ilmeisesti koska viihdyimme saunassa niin pitkään.
Grillasimme saslikkeja ja paransimme maailmaa Revdasta
ostamani italialaisen punkun parissa aamuyöhön. Paikka
oli vähän karu, mutta sauna, puhtaat lakanat ja sisävessa
olivat aika luksusta yli viikon metsämajoituksen jälkeen.

ajamaan etelään sen jälkeen. Hanes ja Juhani haluavat
ymmärrettävästi päästä Suomen puolelle ennen kun autoista taas hajoaa jotain. He suuntaavat Sallan raja-asemalle
ja pääsevät onnellisesti Suomen puolelle ja kotiin ilman
uusia vastoinkäymisiä. Minä jään odottamaan muita ja
etsin meille sopivan järvenrantaleiripaikan.
Loppuporukka saapuu alkuillasta. Heillä on ollut kaksi
varsinaista maasturiseikkailupäivää: Juku juuttui jokeen
kivelle, takakardaani solmussa. Juhon Disco hörppäsi
vettä ECU-boksiin toisessa ylityksessä ja hyytyi syvimpään kohtaan. Hiipinän huippu oli pilvessä eikä sieltä
ollut nähnyt mitään. Jäätävässä tihkussa Jukun autosta
jäätyi snorkkelin suojaritilä umpeen. Seurasi komeaa
savutusta ja arvailuja hajonneesta kansipahvista kunnes
jäätyminen huomattiin.

13. päivä. Beloje More – Kostamuksen tien varteen
Mietimme reittivaihtoehtoja kotiinpäin. Meillä olisi vielä
muutama päivä aikaa seikkailla mutta kotiin pääseminen
rupeaa kuulostamaan houkuttavalta vaihtoehdolta. Niinpä päätämme painella kotia kohti Kostamuksen kautta.
Poikkeamme kuitenkin katsomaan Louhen kaupunkia ja
käymme markkinoilla katsomassa. Lihakauppiaalla olisi
ollut siansorkkia ja pari sianpäätäkin autossaan myytäväViimeisen illan leiripaikka.

Aamulla tuumimme jatkosuunnitelmia. Ehjien nelivetojen ryhmä aikoo käydä Hiipinän huipulla ja rupeavat
36

Rover Ystävät 1/2015

14. päivä. Kotiin!
Lähdemme aamulla liikkeelle kohti Kostamusta. Rajamuodollisuudet sujuvat samalla ystävällisellä mutta hyvin
perusteellisella kaavalla kuin tullessakin. Pysähdymme
Kuhmossa syömään maukkaat pizzat mutta muuten
laskettelemme kotiin päin. Mitä nyt välillä pysähdytään
lisäämään nestettä Jukun auton kytkimeen.
Noin 900 kilometriä myöhemmin kurvaan kotipihaan
Kirkkonummella. Kello on 00:08 lauantai-aamuyönä
ja auton matkamittari näyttää 336.230 km. Reilu 4.000
kilometriä ja kaksi viikkoa lantikkaseikkailua mukavassa
seurassa ja upeissa maisemissa on päättynyt.
Tämän vuoden reissulla tuli paljon enemmän teknisiä
ongelmia kuin viime vuoden reissulla, vaikka reitti ei
mielestäni ollut sen hankalampi. Ilmeisesti kahden pitkän ja kuitenkin melko rasittavan reissun yhteenlaskettu
vaikutus rupesi näkymään hajoamisina. Porukasta löytyy
todella taitavia mekaanikoita ja kattava valikoima työkaluja
ja varaosia joilla kaikki vastaan tulleet ongelmat saatiin
kuitenkin ratkaistua jollain tapaa, ja kaikki autot tulivat
ajamalla kotiin.

SYYSTARJOUKSET
2015
TUULILASIT,
HUOLTO-OSAT
3D 0HJAUSKULMIEN
TARKASTUS
BENSIINI
PÄÄSTÖMITTAUS
OBD-MITTAUS
KATSASTUKSEEN
DIESEL
PÄÄSTÖMITTAUS
ILMASTOINTIHUOLTO

Homma
on muuten
melko
helppo, mutta
vanhan
laakerin
irrottamisessa
on vähän
tekemistä.

12. päivä. Beloje Moren ympäristö.

nä, mutta kaupat jäivät tekemättä. Leiripaikka löytyi taas
upean järven rannalta.

-15%
55€
15€
15€
25€
70€

moottorin ja päästöjen
puhdistukseen meiltä, bensiini ja diesel.
Tutustu forte.fi -sivuilta.
MEILLÄ HUOLLETUIHIN AUTOIHIN

AUTOASI AJOTURVA

Keli oli
surkea eikä
järvileiriin meno
houkuttanut.

MAKSA HUOLTO JOUSTAVASTI

AUTOASI Rahoitus

www.autorace.fi, 0500-223 000
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Kokoontumisajot

Britit

kohtasivat

9.8.2015 Fiskarsissa
38
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Teksti ja kuvat: Erkki Lehmuskallio
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T

apahtuman järjestäjänä oli tällä kertaa MG Car
Club of Finland ja paikkana oli viime vuoden
tapaan Fiskarsin ruukkikylä.
Kun tulin paikalle noin kymmenen aikaan, oli
paikalle tullut ennen varsinaista alkamisaikaa jo kymmeniä
autoja. Tarkkaa lukumäärää ajoneuvojen kokonaismäärästä on vaikea sanoa, mutta veikkaisin paikalla käyneen yli
250 autoa. Paikalla oli monen ikäisiä ja merkkisiä autoja.
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Vanhempia Land Rovereita oli tullut useita erilaisia,
esim. vanhoja paloautoja. Automerkeistä voisi mainita
Rover, Land Rover, MG, TVR, Lotus, Triumph, Rolls
Royce, Mini, Ford, Jensen, Austin, Westfield.
Lämmin ja aurinkoinen sää suosi tapahtumaa tänäkin
vuonna ja avoautoilla oli mukava ajella paikalle ilman
kattoa.
Ensi vuoden tapahtuma on sunnuntaina 14.8.2016 ja
järjestäjänä pitäisi olla Triumph Club. Tähän mennessä
ei ole tullut vielä vahvistusta järjestäjästä eikä paikasta.
Vuonna 2017 on järjestelyvuorossa Mini club ja vuonna
2018 on jälleen meidän vuoromme toimia järjestäjänä.
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Kokoontumisajot

Rover Ystävien
Teksti: Keijo Karlsson ”häntäpään valvoja”
Kuvat: Jaakko Huuhtanen ja Eero Jaakkola.
42
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kevätajo
24.5.2015
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Kokoontumisajot

K

evätajon alkamisaikaan klo 10 Lahnuksen
Shellille kokoontui eri vuosikymmeniltä olevia
Rovereita ja LandRovereita reilut 10 kpl sekä
oli myös 1 kpl MGF rättikattoinen avoauto.
Johtoautoksi valikoitui varapuheenjohtaja Stig Jensenin
JENSEN-merkkinen ”katseenkääntäjä”.
Sää oli NORMAALI eli pilvistä tai puolipilvistä,muuten
poutaa ja paikoitellen sadekuuroja eli ihan hyvä!
Karavaani lähti pitkässä letkassa Jensen&Jensenjohdolla kohti ensimmäistä etappia.
Reitti kiersi suunnitellusti Perttula, Klaukkala, Nurmijärvi, Rajamäki,
Röykkä edestakaisin
ristiin rastiin pikkuteitä kiertäen. Olipa
matkan varrella Rajamäessä Agrocenter
Oy:n strutsitarhan
Ketolan tilan mainos.
Voisi olla tutustumisenarvoinen pysähdyspaikka.
Pikkuteitä harvoin
tulee ajeltua, mutta
jonkinlaisena rentouttavana maisemien katseluna kannattaa tehdä, kunhan nopeudet pysyy kohtuullisena.

Otalammen
liikenneympyrässä
kärkiautot
alkoivat pyöriä
ympyrää.
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Silmiinpistävää oli matkanvarrella ja erityisesti asuinkeskuksissa ihmisten pysähtyminen sekä ihmettelevä
ilme, että ”mistä on kysymys ja mistä näitä erikoisia autoja
oikein tulee”.
Röykästä siirryttiin Vihdin puolelle ja kohti Otalampea. Jyväjemmarit, nimitys myönteisessä mielessä, olivat
päässeet vihdoin toukotöitä tekemään märille pelloille.
Kapeilla teillä oli parhaillaan pyöräilytapahtuma ja
kilpapyöräilijöiden nopeudet olivat sitä luokkaa ettei ainakaan alamäessä ollut ohitusmahdollisuutta. Letka venähti
hieman pitemmäksi ja Otalammen liikenneympyrässä
kärkiautot alkoivat pyöriä ympyrää brassailumielessä vai
oliko selityksenä, että odotettiin häntäpään saapumista.
Lopuksi päästiin Vihdintielle ja tultiin Bodomin kautta
Espoon Automuseon parkkiin ja lounaalle viereiseen
Kaisankotiin.
Lounas oli hinta ja laatusuhteeltaan erinomainen sekä
automuseon kokoelma todella moniulotteinen ja laaja.
Karavaani sujui hyvin ja liikennevaloista sekä risteyksistä
ei muodostunut ongelmaa.
Varmuuden vuoksi oli annettu karavaanipäällikön Stig
Jensenin puhelinnumero eksymistä tai ongelmia varten,
mutta kertaakaan ei tarvinnut mayday`ta ”missä on JJ”.
Iltapäivä päättyi leppoisaan oleskeluun auringonpaisteessa automuseon pihalla.
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Malliesittely

Malliesittelyssä

Rover P4

Teksti:
Erkki Lehmuskallio
Liiteaineisto:
Risto Ryynänen

Tämän numeron malliesittelyssä on Rover P4.

M

allisarjan ensimmäinen malli, Rover 75,
esiteltiin vuonna 1949. Tätä mallia valmistettiin 10 vuoden aikana noin 43 000 kpl.
Mallin lempinimi on Cyklooppi, joka johtuu
siitä, että autossa on edessä keskellä kolmas ajovalo, jota
väläyttämällä voi pyytää tietä edessä ajavilta hitaammilta
ajoneuvoilta. Vuonna 1952 muutettiin keulaa ja poistettiin
keskivalo. Koko 1950-luvun ajan oli kaikkien länsiautojen
hyvin pientä ja tuontiluvat myönsi Lisenssivirasto, jossa
sattumoisin oli töissä myös setäni Osmo Lehmuskallio.
Vuoden 1952 kesäolympialaisten johdosta myönnettiin
kuitenkin huomattavsti enemmän tuontilupia ja silloin
tuotiin Suomeen yli 800 kpl Rover 75-mallia.
Mallinumero 75 tarkoitti, että autossa on 75 hv. Myö-
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hemmin markkinoille tulivat myös mallit 60, 90, 105 ja 80.
Viimeiset P4-sarjan mallit ovat vuonna 1963 julkistetut
mallit 95 sekä koko mallisarjan tehokkain 110. Viimeiset
autot valmistuivat vuotta myöhemmin ja mallin 15 vuoden
elinkaaren aikana valmistettiin yli 130 000 autoa.
Vuodesta 1958 valmistettiin rinnalla mallia P5. Mallin
P4 korvasi vuodesta 1964 alkaen malli P6.
Runsaasti tarkempia tietoja mallista P4 löytyy internetin
ihmeellisestä maailmasta.
Ohessa hieman tarkempaa tietoa museorekisterissä
olevasta vuoden 1950 mallisesta autosta, joka oli esillä osastollamme vuonna 2015 Classic Motorshow:ssa Lahdessa.
Auto tuli sinne omin voimin ajamalla. Myös näyttelystä
poistuminen tapahtui ilman ulkopuolista apua.
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ROMULUS
O’Toolen lisäys
Ainakin vähän varttuneempi sukupolvi tuntee Murphyn
lain. Wikipedian mukaan Murphy oli testausinsinööri
Edwardsin lentotukikohdassa. Hän loi vuonna 1949 lain,
joka kansan alati toimiva mielenkuvitus on jatkokehittänyt
huippuunsa.
Lain peruskohdat ovat:
- Jos jokin voi mennä pieleen se menee
- Jos menee pieleen, se menee sillä tavoin,
että se aiheuttaa eniten vahinkoa
- Jos on mahdollista tulla vahinko, se tulee
- Jos virhe voi aiheuttaa ketjureaktion, näin käy
O’Toole on kehittänyt lain huippuunsa, hän nimittäin
totesi: ”Murphy oli optimisti”

On pitkä matka Tippavaaraan
Tarvitsin varaosia 75:seeni. Juvanmalmilta luvattiin
toimittaa ne välittömästi postin yliyön pikapakettina.
Lopputulos: paketin matka Juvanmalmilta Kaarinaan
kesti viikon! Puhutaan etanapostista ja tämä saavutus
oli todella sitä. En ihmettele, että Itella vai liekö nykyään
Posti on vaikeuksissa. Luvataan intenetseurantaa paketille,
annetaan koodeja ja onnellinen asiakas tietää aina missä
paketti on. Vaan ei tiedä, järjestelmään ei tehdä jatkuvia
seurantailmoituksia. Posti ei tiennyt missä paketti on,
kyselin, rukoilin ja harrastin puhelinterroria. Loppujen
lopuksi paketti löytyi ja oli kuulemma ollut rikki. Jos
näin, koska perille tullessa paketti oli kunnossa, niin
miksi kukaan ei vaivautunut naputtamaan tiedot nettiin?
Meiltä suomalaisilta puuttuu palvelukulttuuri. Tsaristinen
postilaitos on vakaasti sitä mieltä, että asiakas häiritsee
toimintaa ja aiheuttaa töitä.
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Ketjureaktio
Olin varannut ajan paikalliselta korjaamolta ajan toimenpidettä varten. Koska tiesin, ettei Postiin ehkä ihan
voi luotta varasin kaksi ylimääräistä päivää postinkulkua
varten. Murphy oli oikeassa. Homma siirtyi osien takia
ja korjaamon työpaineen takia ylimääräisellä viikolla
eteenpäin. Ja auto seisoi postin möhlinnän takia. O’Toole
oli oikeassa.
Tällä kertaa kohdalleni sattui O’Toolen kirous. Totuuden
nimessä on sanottava, että suurin osa postipaketeista tulee
perille sovitussa ajassa. Mikä kismitti eniten, oli se ettei
kukaan ottanut heti tehtäväkseen katsoa mikä ja missä
virhe oli tapahtunut.

Kalsarit kotiin
Olen ostanut netin kautta ulkomailta vaikka mitä, mm.
kalsareita. Tavarat tulevat parin päivän sisällä kotiovelle
asti, jopa soitetaan ja kysytään sopiiko ne tuoda nyt? Totta
kai saa, varsinkin kun kuljetusmaksu on pienempi kuin
kotimaan paketin. Suuret putiikit kuten DHL, TNT ja
muut, elävät joustavuudella ja hyvällä asiakaspalvelulla.
Määrät antavat mahdollisuudet pitää hintatason oikeana,
ja siten palvella asiakkaita hyvin.
Kuulin juuri, että meidän paikallinen postikonttorimme
lakkautetaan, koska kuulemma volyymit ovat liian pienet.
Ei mikään ihme kun ottaa huomioon miten Posti palvelee.
Ei sekään ole ihme, että kansainväliset pakettifirmat laajentavat toimintansa Suomessa. Jopa matkahuolto toimii
postia paremmin. Sain paketin Ruotsista matkahuollon
kautta. Paikallisen Siwan täti soitti, että paketti on täällä.
Palvelu pelasi.
Romulus
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Vapaa-aika

Kerhon pikkujoulut
24.10. Vanajanlinnassa

T

aas kokoonnuimme viettämään kerhon pikkujouluja hyvissä ajoin ennen varsinaista
pikkujoulukautta. Paikkana oli tuttuun tapaan
Brittiläiseen eleganssiin sopiva Vanajanlinna
Hämeenlinnassa. Sää oli juhlapäivänä mitä ihanteellisin
rauhalliseen autoajeluun kohti juhlapaikkaa, varsinkin kun
Land Rover maahantuoja oli ystävällisesti antanut käyttöön
Discovery Sport SDI HSEn, ja itse sen sain ajaa paikalle.
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Iso kiitos tästä heille. Vanajanlinnan pihassa pienenä
häiritsevänä tekijänä oli Audien merkittävä määrä, mikä
lie tapahtuma ja parempien englantilaisten ajoneuvojen
huomattava puute. Näemmä taaskaan jäsenistöä ei ole
pystytty motivoimaan riittävästi jotta osallistuisivat kauden ”päätöstapahtumaan”. Vain kuusi jäsentä oli saapunut
ajokauden päättäjäisiä juhlistamaan. Onneksi muutamat
olivat sentään ottaneet paremman puoliskon mukaan

tapahtumaan. Kunpa taas joskus pääsisimme muutamien
vuosien takaisiin osallistuja määriin.
Päivän toiminnot alkoivat tutustumisella Discovery
Sportiin, jonka tosiaan maahantuoja oli antanut käyttöömme. Itse kun ajelee Freelander 2:lla, niin on helppo
verrata näitä kahta peliä. Tietenkin 8 vuotta ja kymmenet
tuhannet kilometrit ovat saattaneet jotain pientä tehdä
autolle, vai onko se uuden auton viehätys, joka sokaisee,
mutta kuitenkin... Oman viehätyksen loi vielä erikseen
Discon 190 hv moottori (vielä vanha 2.2 l versio) joka
9-portaisen automaatin kanssa oli erittäin miellyttävä
ajokokemus. Lisäksi kun oli kyseessä maahantuonnin
lehdistöauto oli autoon laitettu mitä erilaisempia vimpaimia ja säädettäviä ominaisuuksia, joiden kanssa oli
jo pienessä pulassa, kun ei saanut oikein laitteita toimimaan halutulla tavalla. Ajotuntuma oli Freelander 2:een
verrattuna parempi, eikä Freekusta tuttua ”nopeaa ja
äkkinäistä” ohjausta ollut ja alusta oli myös jokseenkin
miellyttävämmän oloinen. Sisätilojen äänimaailma oli
lähes identtinen Freekun kanssa ja takaosan kumina oli
tutun oloinen. Muutkin jäsenet kävivät autolla ajelemassa ja kovin hymyilevin naamoin kaikki näyttivät pikku
pätkän päättäneen. Joutunee Freelanderin tuollaiseksi
muuttamaan jossain vaiheessa...
Autotutustumisen jälkeen siirryimme päärakennuksen
pieneen sauna ja kokoustilaan, jossa nautimme kahvit ja
pienen suolaisen palan jutustelun lomassa. Tarjolla oli
erinomaisen maistuvaa kinkku homejuusto piirasta, jo
pelkästään piirakan vuoksi olisi kannattanut tulla mukaan... Saunakin oli mukavan hämyinen ja siellä viihtyi
pitkään miedoissa löylyissä.
Saunomisen jälkeen siirryimme illallispöytään, jossa
taas saimme nauttia Vanajanlinnan taidokkaan keittiön
antimista. Eipä ole Vanajanlinnassa tullut vielä nautittua
huonoa ruokaa. Ja kerhon sponsoroidessa osan antimista
ei hintakaan päätä huimannut.
Vaikka olimme pienellä porukalla liikkeellä, oli tunnelma mukavaa ja taidettiin autostakin jotain jossain vaiheessa puhella ja taisi joku yöpyäkin linnan muurien sisällä.
Näin PJn ominaisuudessa olisin toivonut paljon suurempaa osanottoa, mutta syystä taikka toisesta ei tänäkään
vuonna osallistujia paljoa ollut. Onko sitten syynä paikka
vai mikä? Kuitenkin paikan taso vastaa täysin sitä mitä
autoiltamme odotamme. Mutta jos taas tulevaisuudessa
aika ja paikka kohtaisi jäsenistön tarpeet.
RY 614
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