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Kukapa olisi tätä syyskuussa uskonut! Syyskuun synkkyys lehden teossa on
vaihtunut lumen tulon myötä ennenkokemattomaksi tekemisen riemuksi .
Rover Ystävät-lehden ilmestymistiheys syyskaudella lähentelee jo suurlevikkisiä valtakunnallisesti johtavia autolehtiä. Ja mikä parasta, sisältö on
monipuolistunut, mukaan "remmiin" on liittynyt useita uusia kirjoittajia.
Tämän lehden sivumäärä on poikkeuksellisen suuri, onhan kyseessä tietyllä
tavalla tuplanumero. Lehden suhteen näkymät tulevaan vuoteen ovat lupaavia. Hyvä!
Maailmaltakin kuuluu hyviä uutisia. Range ja Lantikka kauppa on
käynyt tänä vuonna ennätysvilkkaasti. Rangen osalta mielenkiintoisin aluevaltaus on ollut tunkeutuminen maailman suurimmille automarkkinoille
USA:han. 3000 kpl:een myyntitavoite saavutettaneen vaikeuksitta. Saavutus on merkittävä, kun otetaan huomioon, että jenkeissä Rangen hinta
kipuaa yli 30.000 dollarin, mikä siellä on autosta paljon rahaa. Myös
Euroopassa myyntiennätyksiä on lyöty valtaosassa markkinoita. Lantikat
ovat käyneet hyvin kaupaksi, jopa siinä määrin, että uutta haluavat joutuvat odottamaan omaansa kuukausikaupalla. Suomessa Rangeja on ilmestynyt katukuvaan ilahduttavassa määrin, viime vuoden myyntimäärä on
enemmän kuin kaksinkertaistunut.
Henkilöautopuolella viimeisin uutinen on se, että Austin Rover Groupista on tullut lyhyesti ja ytimekkäästi Rover Group . Jatkossa Austinin nimi
putoaa pois myös autojen keulilta ja tilalle lipuu Roverin viikinkilaiva.
Näin Joulun alla tahtoo aika käydä niukaksi, kiire valtaa mielen. On
kuitenkin muistettava, että edessä on ilon ja rauhan juhla, jolloin VOI
pysähtyä muistelemaan menneitä ja suunnitella tulevia.
RAUHALLISTA JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
toivottaa

Juha

.'
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KERHOSOPPI
LEHDET
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1/ 81
2/ 81
1/ 82 loppuunmyyty
2/ 82
3/ 82 loppuunmyyty
4 / 82 4 kpl
7.
1/ 83 loppuunmyyty
8.
2/ 83 1 kpl
9.
3/ 83
10.
4 / 83
II.
1/ 84 loppuunmyyty
12.
2/ 84 7 kpl
13.
3/ 84
14.
4 / 84
15 .
1/ 85
16.
2/ 85
17- 18. 3- 4 / 85
19.
1/ 86
20.
2/ 86
21.
3/ 86
22.
1/ 87
23.
2/ 87

TAPAHTUMAKALENTERI 1988
Vuosikokous
Ennakoivan ajon kurssi
Maastoajo
Maastoajo
Helsingin Hurinat
Kevätajo
Vuosiajo
Maastoajo •
Maastoajo
Pikkujoulu

VUOSIKOKOUS

6.2.
13.-14.2.
26.3.
23.4.
15.5.
5.6.
3.-4.9.
1.10.
12.11.
26.11.

Kutsumme kaikki Rover Ystävät yhdistyksemme vuosikokoukseen, joka pidetään helmikuun 6. päivänä 1988 alkaen kello 14.00 Tolarin alaasteen koulussa, Tolarintie 6,
00400 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen lO§:ssä
mainitut asiat.
Rover Ystävät ry
Hallitus

CNTI5TÄMI55E:MINAAI\I
€:"LIVuoRS5SA

25-2-'1:1.1988

Lauantai 23.1-88
~

Lehtien hinta on 20 mk / kpl

9-10 Hotelli Ellivuori tarjoaa "tervetaJ.oa"
kehvit
klo 10-12 neisentisöinti : Matti Wallenius
klo

TARRAT

klo 12-13

Tarrojen hinta on 5 markkaa / kpl.
Tilatessasi muista merkitä T ARRA TYYPPI. Tarratyypit ovat:

klo 13-14 Lounas

a) Loppuunmyyty

klo 14-16 Moottoripyörien entisöinti:
Simo Nieminen

WaDhat asut : Vaatturimestari
Taisto 3nndstedt
Muotinäytös : "Mobilistinaiset"

11 tapäiväkahvi ja kahvileipä
b) ROVER YSTÄVÄT ................ .
ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS ................. .
lasin sisäpuolinen tarra
d) ROVER YSTÄVÄT ................ .
lasin sisäpuolinen tarra

VAUNUMERKIT
Hinta 100 mkjkpl.
KAN GASMERKIT
kangasmerkkejä on tilattu kohtalaisesti , mutta olisi lähes välttämätöntä, että tilauksia tulisi lisää, jotta
merkit eivät asettaisi kerholle turhan
suurta rasitetta . Merkit ovat varsin
korkealuokkaisia : pohjakangas on
verkaa ja ommel siisti.
Merkkien hinta 35 mk kpl.
Jos et ole vielä mrkkiä itsellesi tilannut , tee se nyt.
Materiaalit voi tilata soittamalla
puh. (90) 8038171/Jari, TAI
PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA.

klo 16-17

FTVA-passi: Dage Groop
Entisöint1kilpailun laatupisteet :
Heikki Kotiranta
--- saunottelua,uintia,merkk1kerhopalaveri t ym •••

klo 20

Illallinen

SUnnuntai 24.1-88
klo

7-10

Aamu-uinti ja aamiainen

klo 10-11

Kromi työt : Pauli KuoS\l

klo 11-12

Osahsnkinnat ulk:omail ta :
Seppo Eronen

Osano~ttomakS\l:

miehet 70mk - naiset Joukolla maJcaan.

Vi1k:onloppupaketin hinta 300

mk /

henkilö.

Sisältää yöpymisen kahden hengen huoneissa,
lauantaina tervetuloa kahvit,lounas,iltapäiväkehvi t,illallinen ja sunnuntaina aamu-uinti ja
kahviaamiainen Ellivuoren kuuluisasta aamiaispöydästä.

MUIS ~ /lAMJIr IM.J()hVS

~UOlWtN 1..l1fTEJ.LJ~Vt
/')2N/re.(~-..r
PUH,

10-

I-k~

932,- .q1400
OSALLISTUMINEN ENTISTÄMISSEMINAARIIN EI
EOELLYT~ SA - HK : n JÄSENYYTTÄ

I~
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ENNAKOIVAN AJON KURSSI (EAK) RÄYSKÄLÄSSÄ 13. -14.2.1988

ENNAKOIVAN AJON KURSSI (EAK) RÄYSKÄLÄSSÄ 13. -14 . 2. " 1988
Seuraavat autenttiset osallistujien lausunnot huomioitiin viime
vuonna: " Tosi hyödyllinen!
Olisi pitänyt osallistua jo paljon
aikaisemmin, kun kerran jo lipsahti . . .
Aivan välttämätön
meikäläiselle!
Kyllä kannatti tulla, sillä pakkohan sitä on
joskus ihmetellä täällä autoilun kehitysmaassa, että kuinka vähän
välitetään muista tiellä liikujista, omasta perheestä tai
itsestä . "
Neljä johtavaa autoilun merkki kerhoa CLUB ALFA-ROMEO FINLAND
FINNISH JAGUAR DRIVERS CLUB
SUOMEN MERCEDES-BENZ KLUBI
ja ROVER YSTÄVÄT

~
.

. '

Suomen
Mercedes-Benz
Klubi

järjestävät jäsenilleen ja heidän perheilleen yhteistapahtumana
Räyskälän lentokeskuksen erinomaisissa olosuhteissa ENNAKOIVAN
AJON KURSSIN .
Kurssin vetäjänä toimii tunnettuun, mainioon
tyyliinsä EAK-kouluttaja Per-Erik (Peppe) Mannerström
Liikenneturvasta . Kurssilla perehdytään hallitsemaan
vaaratilanteita liikenteessä ennakoivalla ajolla . Kurssilla on
luentoja, joissa käsitellään vaaratilanteiden syyt ja
mahdollisuudet niiden välttämiseen.
Lisäksi suoritetaan
käytännön ajoharjoituksia turvallisissa olosuhteissa.
Harjoitukset käsittelevät mm: jarrutus- ja väistötekniikkaa,
pimeällä ajoa sekä ajoneuvon hallintaa erityisesti liukkaissa
olosuhteissa.
Ajoharjoitukset suoritetaan osaanottajien omalla kalustolla.
Mukaan pyritään saamaan maahantuojiltamme kalustoa, jota useimmat
voivat kokeilla.
Harrasteautoa ei tähän tapahtumaan tarvitse
tuoda.
Nelivetoisille pyritään ajoneuvojen erikoisluonteen
vuoksi järjestämään erikoiskoulutusta .
Kurssin suorittaneet saavat kirjallisen todistuksen
LIIKENNETURVALTA.
Tämä tapahtuma on tarpeen meille kaikille.
Vai olemmeko me
jokainen liian hyviä ajajia, ettemme tällaista kurssia tarvitse?
Tapahtuma on erinomainen tilaisuus esim. ajokortin äskettäin
hankkineelle tai itsensä talviajossa epävarmaksi tuntevalla .
Tuskin kukaan meistä on niin hyvä ajaja talvisissa
olosuhteissamme, etteikö voisi tulla harjoittelemaan taitojaan
kunnolla ja turvallisesti.
KURSSIPAIKKA on Räyskälän ilmailukeskus Lopella.
Siellä ovat
myös majoitus- ja ruokailut~lat.
Majoitus on motellityyppinen
2-4 hengen huoneissa .
Lapsille on järjestetty myös omaa
ohjelmaa .
Lisäksi käytettävissä on koko Räyskälän raikas ja
puhdas talvinen luonto .
Ohjelma alkaa lauantaina kello 10.00 ja
"lukujärjestys" on nähtävissä kurssipaikalla . Kurssimaksu on
noin 30,- mk (riippuu osallistujien lukumäärästä) ja majoitus
maksaa noin 40-50,- mk hengeltä.
Aamiainen maksaa 15,- mk,
lounas 25,- mk ja päivällinen 25,- mk.
Lauantai illaksi
pyydetään osaanottajia varaamaan mukaansa iltapalaa sekä "muuta
evästä" oman tarpeensa mukaisesti, koska baari on silloin
suljettu.

.;

ETUKATEISILMOITTAUTUMINEN myös majoitukseen ja ruokailuun
viimeistään 31 , 1. 1988 mennessä jollekin allamainituista:
PEKKA KASTEMAA
KIMMO LINNAVUORI
SAMPO SIMONEN
tai VELI-PEKKA VAUNUMÄKI

RoverYstävät

puh.
puh.
puh .
puh.

kotiin
työhön
kotiin
kotiin

418
617 (Karaasi)
928
7963

Kannattaa ilmoittautua välittömästi ja merkitä tapahtuma
kalenteriisi.
Tervetuloa mukaan yhdistävän harrastuksemme parlln
merkistä riippumatta!
Viettäkäämme iloinen ja koko perheen
autoilun yhdistävä viikonloppu liikenneturvallisuuden merkeissä !
Korkeamman ajoneuvokulttuurin puolesta
ROVER YSTÄVÄT r.y.,

.'

546
845
462
876

järjestävä kerho
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Viimeisen Roverin synty
eli SDl:n
suunnittelun tavoitteista
Otsake on ehkä hätiköity , emme todella tiedä , mitä tulevaisuus tuo mukanaan, mutta ainakin tänään uudet
Roverit ovat kaikki tyynni "sekarotuisia" - japanilais - englantilaisia
suunnittelultaan ja osin myös työltään ja osiltaan. Rover SD l on toistaiseksi viimeinen puhdasverinen
Rover ja se ed ustaa bri ttie n a u tonsuunnittelutaitoa erittäin kelvollisella tavalla . On sääli , että S D l:n valmistus loppui viime joulukuussa
"vain" runsaat kymmenen vuotta
ensiesittelyn jälkeen. Autossa olisi
ollut käyttäjiä houkuttelevia ominaisuuksia vielä moneksi tulevaksi
vuodeksi. Taloudelliset seikat , uudet
tuotantotekniikat ja maailman laidalta toiselle ulottuva rationalisointiin tähtäävä yhteistoiminta raivasivat tieltään SDl:n. SDI on lopetettu, silti eläköön SD l !
S D I esiteltiin yleisölle kesäkuun
lopussa 1976. Mainonnassa sekä
myös puolueettomissa lausunnoissa
autoa kuvattiin edistykselliseksi tilankäytö ltään , varusteiltaan ja tuotantotekniikaltaan. SD l :lle rakennettiin Solihulliin kokonaan uusi
tehdas, Englannin hienoin ja investointina suurin yksittäinen panos
•• koko autoteollisuudessa yli neljäänkymmeneen vuoteen. Auto mainittiin usein huomispäivän autona .
SDI-Rover 3500:n juuret ovat
löydettävissä projektissa , jossa etsittiin seuraajaa Rover 2000:lle. Rover
tehtaiden sisäisenä nimenä käytettiin
suunnitellusta autosta mallimerkintää P JO (projekti 10). PlO:n suunnittelussa paperille syntyi lukuisia vaihtoehtoja, mm. etuvetoisia ratkaisuja
tavanomaisten "takapotkuisten"
ohella . Vasta vuoden 1971 alussa
SD I:n lopulliset päälinjat kiteytyivät - alusta ja muotoilun ratkaisut.
Uudesta autosta päätettiin tehdä
mekaniikaltaan tavanomaisiin perusratkaisuihin pitäytyvä auto , jossa
moottori on edessä ja takapyörät vetävät. Tulevan henkilöauton voimanlähteeksi päätettiin käyttää jo
tuotannossa olevaa V8-moottoria
pienin muutoksin. Auton varsi nai-

nen muotoilu jäi David Bachen
työksi. Hänen tuli esittää ensin vaihtoehtoisia luonnoksia,joista tehtaan
johdon valintoihin perustuen edettäisiin täysikokoisiin savimalleihin.
David Bachella oli jo työn alussa
varma näkemys, millaiselta uutuuden tuli näyttää. Hän oli arvellut jo
1960-luvun alussa 0), että ns. "hatch
back" eli avautuvalla takaovella varustettu viistoperäinen auto tulisi
myöhemmin olemaan se, mistä ostava yleisö alkaisi pitää. Sellainen auto
tarjoaisi jännittäviä muotoja , monikäyttöisyyden ja olisi sisätiloiltaan
avara. Myöhemmin tämä hänen ajatuksensa on osoittautunut todella
oikeaan osuneeksi - ja vasta 70-lu-

vulla tuotantoon mennyt SD lehti
vielä olla ensimmäisiä tämän korimuodon autoja.
Lopullinen· syntymäpäivä SDI :lle
oli 11.2. I 97 1. Silloin tehtaan johto
sai arvosteltavaksi ja päätettäväksi
kuusi David Bachen savesta valmistettua korimallia - ja näistä vain
yksi oli tavallinen sedan, kaikki
muut tutkielmat olivat luiskaperäisiä malleja. PlO ei kuitenkaan ollut
ainoa mahdollinen vaihtoehto Rover 2000:n seuraajaksi - tai paremminkin P6 korimallin seuraajaksi,
sama kori on toki 011 ut 2200 ja 3500
malleissakin. Triumph, vaikka kuu1uikin seitsemänkymmentäl uvun
alussa British Leyland yhtymään ku-
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ten Roverkin, oli vielä itsenäinen
mallistonsa suhteen. Myös Triumph
suunnitteli oman kuusisylinterisen
2000 mallinsa seuraajaa. Molemmat
Triumph ja Rover 2000:t olivat jokseenkin yhtä vanhoja malleja kuusikymmenluvun alusta. Triumphin
suunnitelman koodinimenä oli Pumao Sekä Puma että PlO tutkittiin
British Leylandin johdon tasolla
rinnakkain, koska yhtymällä ei ollut
varaa kehittää tuotantovalmiiksi
kahta samoista asiakkaista kilpailevaa autoa. Puma havaittiin liian tavanomaiseksi ja niin Roverille näytettiin vihreää valoa.
Jo heinäkuussa 1971 Bach pystyi
esittelemään ensimmäisen täysikokoisen savimallin, "malli A:n". "A",
jokajo muistutti SOI:stä, havaittiin
liian kulmikkaaksi hahmoltaan ja
samaa mieltä oli suunnittelija itsekin. jatkot yön tuloksena oli jo j oulukuussa nähtävissä uusi "mock up" ,
täysikokoinen malli "B". Tämä auto
oli virtaviivaisempi ja pehmeämpi
linjoiltaan. Johtokunta siunasi "B:n"
helmikuussa 1972. Tuosta ajankohdasta muodot eivät enää muuttuneet. Samalla projektin nimeksi kiteytyi tuntemamme nimi SOI.
Auton suunnittelun alkuaikoina
nimi oli ollut PlO. Sodan jälkeisinä
aikoina kaikki Roverit olivat samalla periaatteella nimettyjä: P3 , P4, P5
ja P6. P7 oli suunnitelma voimakkaammasta Roverista , joka punnittiin toisenkin kerran nyt nimellä P8.
P9 on surullinen tarina sinänsä, tuotantovalmis keskimoottorinen Ufheiluauto , jonka British Leylandin
johtajat, mahd ollisesti Jaguarin tehtaiden vaatimuksesta tylysti panivat
hyllylle.
Kun Triumph ja Rover suunni·~ telmat esitettiin rinnakkain 1971
alussa, voittanutta Roverin suunnitelmaa kutsuttiin hetken aikaa nimelta RTl - "Rover Triumph
One". Pian British Leylandissa ta-

pahtui uudelleen järjestelyjä, mm.
Rover ja Triumph olivat ensi kertaa
yhteistyössä. Tässä yhteydessä tuleva auto sai nimensä "Special Oivision One" eli lopullisen SOI.
Suunnittelija Oa vid Bache on
maininnut, että sana elegantti kuvaa
sopivasti SO I:n suunnittelun filosofiaa. Suunnittelun oli voitettava erinäisiä haasteita. Uudella autolla oli
oltava iskevyyttä, omaleimaisuutta,
samanaikaisesti sillä tuli olla hyvä
aerodynamiikka kaikissa olosuhteissa , ilmanvastuksen oli oltava
pieni, korin oli oltava äänetön suurilla
nopeuksilla , korilla ei saanut olla
nostovoimaa tai vastavuoroisesti ilma ei saanut painaa autoa enemmälti lujaa ajettaessa. Aerodynaamisten
ominaisuuksien tuli olla hyvät myös
sivutuulia vastaan ja auton tuli olla

-7

Massiivinen P8, savima lli vuodelta
1968.
Spen Kingin kulmikkaasta keskimoottorisesta (v. 1966) kehittynyt
pyöreämpilinjaisempi P9 vuodelta
1968/ 69.

Siinä se on vertailtavana kahden italialaisen superauton Maseratin välissä.
Eikä häviä tippaakaan muotoilussa.
Huomaa taustalla kuorma-auto rivistö peittämässä näkymää sivullisilta. Kuva vuodelta 1972.
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95 miljoonan punnan investointi.
Uutta SD1:stä varten v. 1976 rakenneflu tehdas. Oikealla ylhäällä näkyvät P6:sen tehtaat" North Block".
tässä suhteessa suuntavakaa. Kaikki
nuo vaatimukset piti tyydyttää yhdellä ja samalla korimuodolla, korimuodollajoka samalla olisi yleisön
makuun ja toivottavasti vielä ajaton
muotoilultaan.
Kaikki ylläolevat seikat tuli yhdistää korissa , joka olisi aiempia tilavampi sisältä,jossa olisi entistä suurempi tavaratilaja sisätilojen muunnelta vuus. Tuloksena syntyi auto,
jonka viisi ovinen viistoperäinen
muoto on nyt milteijokaisen autonvalmistajan ohjelmassa . SD I poikkeaa silti muista , se on selvästi tunnistettavissa , kiitos taitavan taiteilijan David Baehen.
Auton voimaa on korostettu optisin keinoin suurin pyörin, lokakaa-

ren aukoin, joissa on tavanomaista
mitta vammat palteet. Yleisvaikutelma autosta on se, että se on erittäin matala ja suurikokoinen - silti
SDI on vain viisi tuumaa pidempi ja
alle neljä tuumaa leveämpi kuin
edeltäjänsä P6.
Samoin kuinjo P6:n sunnittelussa
autosta on pyritty tekemään ajaton
"veistoksellisin" keinoin , muotoilemalla pintoja kokonaisuuksina ja
puhdaslinjaisina, tämä vastakohtana eräille muille keinoille kuten "irtokoristelun" käytölle. Koristeina
SDI :ssä oli vain pelkistetty viikinkilaivan kuva etupäässäja nimija tunnusnumero (3500) takana.

Suunnittelija totesi auton esittelyn
aikaan, että S D I on lähellä hänen
omaa sydäntään. Samalla koriratkaisu on sellainen, että todennäköisesti sen hyväksyvät monet muutkin
ja nimenomaan sellaiset ihmiset ,
jotka ovat kaivanneet viisi ovista autoa , mutta kaappimaiset farmarimalliset ovat olleet heille kauhistus.
Design osui oikeaan, SD I:n jälkeen
korityyppi on tullut hyväksytyksi
kautta maailman . Vaikka SDI:n
tuotanto on nyt loppunut , nuo autot
elävät, ne nä yttävät ajattomilta.
Kari TT

Heippa kaikki henkilöt!

..

Rover Ystävien syysajot näin me ne näimme.
Odotin jännityksellä tulevaa Rovertapahtumaa , johon lähdin ensimmäistä kertaa perheemme autokunnan nuorimmalla tulokkaalla , mustalla SDI Van den Plas'illa. Ainoa
huoleni oli saada auto edustavaan
kuntoon tilaisuutta varten. Olin
huomioinut myös mahdollisen "kilpailevan" Van den Plas'in,jonka tiesin erään Rover Ystävän vast'ikään
hankkineen , sekin juhlavan musta
väriltään.
Perjantai päivän raskaan raadannanjälkeen auto oli saatava nopeasti
ja tehokkaasti näyttämään sille kuuluvan arvonsa mukaiselta. Onnistuin
parhaalla mahdollisella tavalla! Sain
auton vielä saman illan aikana käsipesuun - muutahan ei Roverille voi
suorittaakaan. Ilta-auringon laskiessa katsoin parvekkeelta miten mieheni kiersi viimeiset vesi pisarat säämiskästä ja Van den Plas iski iloisesti
minulle silmää auringon myötä.
Lauantaiaamuna varustauduimme matkaan kahdella mustalla (tämä onjo hauskaa,jo kolmas musta!)
Roverilla. Se toinen oli sympaattinen keski-ikäinen Rover P4 mieheni
ohjaamana.

Matka ei sujunut nytkään mutkitta, koskapa se sujuisi. Siitä huolimatta , että olen uskollisesti maksanut jäsenmaksuni, Rover-lehti ei ollut saapunut, joten ainoa perheemme lehti kokouskutsuineen ja ohjelmineen pysyi vankkumattomasti
keski-ikäisten käsissä, siinä toisessa
autossa. Edellä kerrotusta syystä
pyysin saada ajaa samaa matkaa tähän yhteiseen tapahtumaan huomioiden vielä ne pari pysähdyspaikkaa
matkan varrella, joista kaksi uutta
Rover-Ystävää, Eeva ja Maire, oli
tarkoitus ottaa "peesiin".
Kuten niin monesti ennenkin keski-ikäinen oli varmaankin heti lähdössä ajanut 70 km:n tuntivauhtia
kotikaupunkimme alueella ja kiskonut jo ennen kirkonmäkeä sellaisen
raon, ettei sitä näkynyt. Tällä seutukunnalla ei sakkojen uhalla kannattanut nostaa vauhtia 90:een tai sataan,jotta olisimme saaneet mahdollisuuden yhteiseen matkaan.
Asia ei minua suuremmin painanut, ajellessani ajattelin lähinnä Rover 2200 TC:tä, johon Eeva oli iskenyt silmänsä. Olimme keskustelleet
tästä kaupan olevasta 2200:sta puhelimitse jo monena perättäisenä iltana. Itse asiassa tiesin jo, että mikäli

saan Eevan mukaan tapahtumaan ,
hän on mennyttä. Poimittuani Eevan kyytiini hänen innostuksensa
uuteen autoon kasvoi joka hetki hänen kuunnellessaan V8:n jymeää
munnaa.
Jossakin matkan varrella olin
"törmännyt" liikenteen vilinässä
keski-ikäiseen, joka oli saanut seurakseen Mairen viime vuoden puolella hankkiman kaksivärisen P4:n.
Maire ja kyydissä istuva Helinä loistivat kilpaa P4:n kanssa . Eipäs sekään puhuminen hukkaan mennyt
ajattelin mielessäni ja lisäsin tyytyväisenä vauhtia Eevan esittäessä yhtäkkiä kysymyksen 2200 Te:n kynnyskoteloista. Lupasin tutkia mistä

JATKUU s. 22
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Syysajo 6.9.1987

Syksyn - ellei peräti koko kesän kauneimpana päivänä kokoonnuttiin Tammisaaren Strandhotelliin
aam ukahvin ja jutustelun merkeissä
aloittamaan tämän vuoden syysajot.
Kahvienja museoon tutustumisen
jälkeen olivat parisenkymmentä
Roveria valmiit starttaamaan kohti
Hankoa. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli Lappohjassa. jossa tutustuttiin vanhaan korsuun, joka varmasti herätti monenlaisia ajatuksia
ja tunteita.
Lappohjasta suunnattiin Koverharin tehtaan ohi ja Syndalenin ampuma-alueen läpi luonnonkauniille
Tvärminnen alueelle ihailemaan ainutlaatuista Suomen eteläisintä saaristoa. Ajo- ja kävelymatkan aikana
vaadittiin tarkkuutta lukuisten luonto-, auto- ja yleis tieto kysymysten
vuoksi.
Noin tunnin kävelymatkan jälkeen matkaa jatkettiin Täktomin
kautta kohti Hankoa, jonne ajettaessa käväistiin vielä "Neljän Tuulen Tuvalla" , jossa lopullisesti punnittiin, miten matkalla saatu tietopaketti luonnosta oli "mennyt perille".
Tämän jälkeen ruokailtiin Suomen eteläisimmässä ravintolassa, eli
HSF:n ravintolassa, Hangon venesatamassa, josta sitten lähdettiin
iloisina ja kylläisinä kotia kohti.

Lappohjassa katsottiin reittiä. "Jos
jollakulla on aikaa, voi käydä tutustumassa Tvärminnen biologiseen
asemaan".

Luontopolun kysymykset tekivät
joukon mietteliääksi. No, leikkiähän
se vaan oli!

Luontopolku suuntautui kauniille
Henriksbergin näkäalaniemelle,
missä häiritsimme paikallisia "lintuharrastajia" ihan pikkuisen.

Edellisen viikonlopun safari oli vienyt lantikkakuskien voimat niin pahasti, että lantikat puuttuvat kuvasta.

PL

II,
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MAASTOAJO-SAFARI
29.- '30.8.1987
Vihdoin ja viimein koitti se viikonloppu, jolloin rakas kerhomme uhrasi ensi kerran koko viikonlopun
pelkästään metsän möyrinnälle. Tulevaan koitokseen tuli valmistautua
huolellisesti, jottei metsässä tulisi
sormi suuhun. Autojen kanssa ei
varmasti kenelläkään ollut ongelmia , olihan alla mainio englantilainen maastoväline . Mutta entä ne
niin tärkeätapuvälineet.? Joka maasturista pitäisi löytyä lapio, käsiä
näppärämpi kaivuuväline. Perustyökalu,jolla hautaa autonsa vaikka
suohon,jos vaikka pinna katkeaisi. 1
km hinausköyttä ja (100 orjaa) on
tärkeä apuväline jos on mukana vetoapua. Näin pitkälle matkalle on
hyvä varata ruokaajajuomaa useamman päivän tarpeeksi vain varmuuden vuoksi. Koska joudumme yöpymään keskellä pimeää ja eläinten
täyttämää metsää, niin mukaan voisi
ottaa vaikka teltan ja makuupussin ,
mutta toisaalta autohan on erityisen
hyvä nukkumapaikka , ainakin Range.
Näillä eväillä lähdin matkaan lauantai iltapäivällä. Matka Espoosta
Parolaan sujui kommelluksitta. Tosin välillä mieleeni juolahti, että ajot
olisivat jo loppuneet, kun muutama
Range tuli vastaan. Saavuttuani
Pikku-Parolaan huomasin heti suuret opasteet,joiden avulla löysin helposti leiri paikalle, jossa oli jo melkoisesti osanottajia. Tuloajoitukseni
oli erinomainen, koska autot olivat
juuri järjestäytymässä metsään menoa varten. Tosin yöllä, kun etsin
telttapaikkaa, kirosin pikaista lähtöä , olisi pitänyt etsiä telttapaikka
ennen lähtöä.
Kartalta katsottuna maasto näytti
melko kinkkiseltä. Soita ja mäkiä ,
vaikkakin melko loivia, joten mukavaa puuhaa oli tiedossa. Ensimmäinen puoli kilometriä oli leveähköäja
tasaista reittiä , vaikka muutama kivikin löytyi. Mutta sitten; ensimmäinen todellinen pehmeikkö. "Tietä" piti parannella melkoisesti, jottei
tarvitsisi vedellä tai töniä autoja loppupäivää . Onneksemme paikalla oli
kaadettuja puita, joista saimme tehtyä sillan. Ensimmäisenä ylityksen
teki vinssillinen vehje (joku nippo-

nilainen) , jotta lihasvoimia ei tarvitsisi uhrata työntämiseenjajotta edes
yksi auto saataisiin väkisin "kuivalle
maalle". Tämä suonylitys oli sikäli
helppo, koska siinä oli mahdollista
ottaa kunnolla vauhtia. Olisi voinut
olettaa, että moni jäisi kiinni , mutta
toisin kävi, vain pari tarvitsi ulkopuolista apua. Tämän jälkeen "tie"
muuttui jälleen tasaiseksi ja leveäksi.
Jopa maisemiakin pystyi ihailemaan , jos vain puiden lomastajotain
näkyi. Jälleen jono pysähtyy. Mitäköhän nyt? Jokohan kaiva mme työkalut esiin? Kävellessäni katsomaan
tilannetta huomaan maan muuttuvan ihanan mutaiseksi , oikeastaan liiankin lilliksi. Muutenkin paikka on
vaativa, kapea laho silta, jonka jälkeen pitäisi ajaa syvän montun ja
puiden välistä mutaiseen mäkeen .
Pari ensimmäistä pääsi omin avuin
ylös, mutta "tie" ryvettyy niin pahaksi että kaikki se uraavat jäävät
kiimJ,i. Niinpä on pakko etsiä vaihtoehtoinen reitti. Tällaisissa kohdissa
kuljettajien taidot tulevat esille,
niinpäjos vähänkin epäilee omia taitojaan, niin mieluummin kiertää
kuin jää kiinni . Tarkoitushan ei ole
kiinni jääminen vaan sujuva ja harkittu ajaminen. Uuden reitin kaikki
selvittävät vaivatta ja jälleen pääsemme jatkamaan pitkää taivaltamme.
Ensimmäisen osuuden loppuosa
on vetistä. Pieniä ja isoja lammikoita , joiden pohjasta ei ole tietoa. Tulee lotto mieleen. Onneksemme syvyyttä ei sittenkään ole puolta metriä
enempää missään , mutta kiviä tuntuu olevan sitäkin reilummin. Aivan
ensimmäisen osuuden lopussa voi jo
heittää isoa pykälää ja ajaa maantie-

nopeudella. Reitti oli valittu siten,
että ensimmäisen osuuden jälkeen
oli mahdollisuus kääntyä pois, jos
alkumatka osoittautuisi liian raskaaksi. Toinen osuus olisi vielä rajumpi . Vain yksi auto jätti joukkomme , joten maastohenki oli porukassa kova.
Taukopaikalla katselin ihmeissäni
mihinkä pitäisi lähteä . Vain umpimetsää , hakk uualue ja polku, jota
pitkin tulimme. Kovin porukka on
tunkemassa hakkualueelle. Tarkan
tutkiskelunjälkeen havaitsenjonkinlaisen väylän. Alueella on risuja ja
puutavaraa pitkin ja poikin. Inhoitta vaa ajaa sellaisella pohjalla , renkaat näet rikkoutuvat helposti. Pääsemme jälleen metsään ja toteamme
reitin kapeammaksi ja metsäisemmäksi kuin edellisellä osuudella. Polulla on ikäviä kiviäja mutaa , täytyy
ajaa vain tarkasti ja hitaasti tai muuten tulee rikottua auto tai joutuu
työntöhommiin. Matkanopeus laskeejo huomattavasti . Onkohan reitti
sittenkin liian vaikea? No, onhan
meillä aikaa runsaasti. Saavumme
vanhalle hakkuualueelle, jossa kasvaa hentoja lehtipuita ja korkeaa
heinikkoa. Nähtyäni heinikon seassa
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kulkevan polun masennun. Kiviä ja ""
taas kiviä , muutama syvä monttu ja
surkean kapea väylä. Pitäisiköhän
kääntyä takaisin? Ei valituksia vaan
menoksi. Onneksi joku tulee näyttämään ajolinjoja . Ilman näyttäjää
olisi saanut temppuilla kauan. Vaihteeksi maasto helpottuu hieman. Väsymyskin alkaa iskeä pikku hiljaa.
Onkohan matkaa vielä jäljellä paljonkin? Ja sitähän riittää vielä , onneksi ilta-aurinko sentään paistaa.
Maasto on vaikeutunut jo niin paljon, ettäjälkipään autot saavuttavat
ensimmäiset. Seuraava puolikilometriä on pahin osuus. Isoja kiviä , mutaa ja vaikeita mäkiä , jonka jälkeen
helppoa laskettelua leiripaikalle. Ensimmäinen autovauriokin sattuu,
Rangen raidetanko menee mutK'alle,
pakko oikaista. Vanhalla kokemuksella tanko oikenee suhteellisen nopeasti. Aurinko vetäytyy pilveen , aIkaa sataa ja pimeys hiipii hiljakseen
maisemaan . Ajaminen vaikeutuu entisestään. Olisipa enemmän valoja
autossa. Nyt tarvitaan ehdottomasti
yhteishenkeä lipsahdusten välttämiseksi. "Tie" muuttuu yhä niljakkaammaksi. Edessä on viimeinen
hankala mäki. Jeeppi hyppää rajusti
mäen keskellä, mutta pysyy pystyssä. Tulen mietteliääksi, mitenköhän
Range selviytyy? Akseli kolahtaa kiveen, mutta Range kiipeää mäen
harjalle. Vihdoin vaikeudet takanapäin, enää helppoa laskettelua leiripaikalle , jossa ensimmäiset ovat 01leetjo tovin . Pääsemme grillaamaan
ja nauttimaan juotavia.
Koska olimme yötä ajoalueella
tarkoituksena oli ajaa myös yöllä.
Aluksi ajatus sai vastustusta, reitti
oli pahoin möyritty ja pimeällä ajo
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vaatii suurta huomiokykyä, mutta
ajatukseen lämmittiin pian. Päätimme lähteä vain neljällä autolla ,
joissa oli täysi miehitys . Ajaminen
sujui paremmin kuin olisi voinut
odottaa. Ainoastaan ensimmäisessä
pehmeikössä piti auttaa autoja .
Ajoimme ainoastaan ensimmäisen
osuuden ja palasimme leiri paikalle .
Pidimme vielä yhden pienen juttutuokion ennen nukkumaanmenoa.
Useimmat yöpyivät autoissaan ja jopa avolantikassakin yövyttiin. Aamulla aurinko hei otti täydeltä teräItä
kylmän yön jälkeen. Herätys oli yhdeksän ja kymmenen välillä. Aamutoimien jälkeen suuntasimme keulat
Pikku-Parolaan , jossa ajoimme perinteisempää maastoajoa hiekkamaastossa. Edellispäivän jälkeen
hiekan pyörittely tuntui ikävystyttävän helpolta. Olimme vain pari tuntia Parolassa, jonka jälkeen kukin
lähti taholleen yhtä maastoajokokemusta rikkaampana.
Kokonaisuutena viikonloppu oli
onnistunut. Aj oreitti oli riittävän
vaikea ja monipuolinen, Kiitokset
reitin valitsijoille. Osanottajia oli
mukana kiitettävästi yli kaksikymmentä ajokuntaa, joista melkein
kaikki olivat mukana kumpanakin
päivänä. Ainoana miinuksena voidaan mainita jonomuodostuksen
hajoaminen, joka vaikeuttaa loppupään ajajia. Tarkoituksenahan ei ole
aika-ajo . Toivottavasti tulemme tapaamaan samoissa merkeissä myös
talvella ja voisimmeko jopa ajatella
tulevaisuudessa viettävämme useampia päiviä metsässä? Ajopaikkoja
Suomesta varmasti löytyy.
Ilari Vilen 614
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Vaik eimpia tehtäviä oli kannonkierto, kaikilta se ei onnistunut yhtä
mallikkaasti.

..
Daihatsun kuskaaminen oli tarkkaa
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Asianmukainen rengastus ja pieni
alustan korotus auttoivat selviytymään pahoistakin paikoista.
"Ottakaa äkkiä kuva ennenkuin tää
kaatuu ... "

Ulkopuolisen tarkkailijan silmiin
pisti eräs vaaramomentti maastossa
rytyytettäessä: lapset eivät olleet turvavöissä, joillakin oli jopa koirat
kyydissä myös pahimmissa ryteiköissä. Joten myös maastossa on
syytä huomioida tärkeät turvallisuustekijät.
Teksti ja kuvat
Antti Kytölä

HAASTATTELU
Lehdessämme julkaistaan sarjaa
Roverin historiasta. Nyky tilanteesta
kertoo oheinen Tekniikan Maailmasta peräisin oleva Rover Groupin
päätirehtöörin haastattelu. Se kuuluu heidän sarjaansa , jossa on haastateltu autotehtaitten johtohenkilöitä ympäri maailmaa. Artikkeli ei
kaipaa selvennyksiä eikä selityksiä,
mutta pieni historian kertaus asiasta
ennen nykyisen Rover Groupin syntyä lienee paikallaan.
Tämän päivän Rover Group ei ole
se, mistä meidän muistamamme Roverit ovat peräisin, se mitä oli ennen
vuotta 1966. Silloin oli suuri yhteenliittymä BMC (Austin, Morris, MG
Wolseley ym). Oli myös pienempiä
autotehtaita kuten mm. Rover ja Jaguar. Toisilla meni huonommin, toisilla paremmin. Roverilla meni silloin ainakin teknisesti sangen hyvin.
Ne mallit , jotka meillä parhaiten
muistetaan periytyvät tuolta ajalta
(P5 , P6 ja mm. Range Roverin kehitystyö). Silloin kuitenkin nä ytti siltä,
ettei pienillä ollut tulevaisuutta. Tä män ja muidenkin syiden johdosta
lähes koko Englannin mittavampi
autoteollisuus yhdistyi.
Monien
mutkien ja nimikokeilujen jälkeen
British Leyland - jättiläinen, kuitenkin epäonnistui. Tervehdyttämistä onkin harrastettu päinvastaisella
toiminnalla - jättiläinen on purettu.
Jaguars Cars on nyt yksityistetty ja
voi, hyvin. Land Rover Ltd on Rover Groupin alainen oma tulosyksikkönsä - ja voi hyvin. Hyötyajoneuvotehdas (Sherpasta rekka -autoihin) on osin myyty. Henkilöautotehdas (Austinit, MG:t , Roverit) on
om yksikkönsä ja tervehtymässä (?).
Eli se mitä jäi jäljelle BMC, BLMC,
BL-ketjusta kulkee Rover Groupin
nimellä. (Ainoa nimi , jota ei vielä ole
kokonaan pilattu)
Joten, kun artikkelissa puhutaan
Roverin . vaikeuksista ja toisaalta
mahdollisuuksista , on pidettävä mieessä, että kyse on tavallaan eri Ro'erista jonka me tunnemme. Nähtääksi jää osoittautuuko nykyinen
'"over Group nimensä väärtiksi, toiJn mm.
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vuosien mittaan? Millaiataakkanne nyt?
,toi yli 2 mrd. puntaa vuomennessä, Sen jälkeen
nut mitään vuoteen t 986
Vuonna 1987 valtio on
,itä pyyhkimällä pois Ley; -yhtiön velat, 750 milj ,
konaisvelkamme on nyt
4 mrd , puntaa,"
Inin 'hallitus toivoo voifistaä Roverin viisivuotismne jossain vaiheessa .

se tapahtua ilman valtiol-
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Graham Day, 54
• Rover Groupin
'johtokunnan
puheenjohtaja
• Suoritti lainopin
loppututkinnon
HalHaxlssa, Kanadassa ja
astui Nova Scotla
Supreme Courtin
palvelukseen Juristina
1958. Toimi erilaisissa
Johtotehtävissä Canadlan
PaclflcllUi (1964-1971) ja
Cammel Lalrdllla
(1971-1975),011 Brltlsh
shlpbulldersln
järjeatelykomltean
väliaikaisena
puheenjohtajana 1975 ja
1976 ennen palaamlstaan
Kanadaan liikkeenjohdon
professoriksi. Tuli
uudelleen aktIIvisen liikeelämiln palvelukseen 1981
Dome Petroleumin
varapääjohtajaksi
vastuualueenaan
laivanrakennuksen
kehittäminen. Toimittuaan
lyhyen ajan kanadalaisen
telakan johtajana hänet
kutsuttIIn Brltlsh
Shlpbulldersln
puheenjohtajakal1983,
ValittIIn Austin Roverln
(sittemmin "Rover
Group") johtokunnan
puheenjohtajaksi
toukokuussa 1986.

YhtIö:
Rover Group
• Valmistaa Austin ja Rover
-henkilöautoja sekä Land
Roverelta ja Range
Roverelta
• Tuotantov.1986 : 435000
henkilö-la 64500
maastoautoa
• Vienti v. 1986: 118350
henkilö- ja 23 900
maastoautoa
• Liikevaihto v, 1986: GBP
2170 mllj. + 448 mllj.
(yhteensä noin 18,9 mrd.
mk)
• Tappio v. 1986: GBP 892
mllj, (noin 6,4 mrd, mk)
• Henkilökunta 31 , 12.1986:
38000 (henkilöautot) ja
8200 (maastoautot).

ta saatavaa lisäapua?
"Hallituksen on hoidettava jollain
tavalla jäännösvelka, kuten se on
tehnyt muissa valtion omistamissa
yhtiöissä, Ensimmäinen tavoite on
kuitenkin saada yhtiö toimimaan
tuottavasti, jos unohdetaan velat ja
verot."
- Uskotteko yhä, että yhtiö voidaan pelastaa?
•
"Ehdottomasti. Katsokaa vain, mitä on jo tapahtunut: me olemme leikanneet toimintakustannuksia yli
puolella tämän vuoden alussa, Me
olemme tekemässä perusteellisia
parannuksia,"
- Kuorma-autotuotannon myyminen DAF:ille oli hyvä juttu.
"Me omistimme 100 % tehtaasta,
jonka vuotuiset tappiot olivat 65 milj,
puntaa. Nyt me omistamme 40 %
Euroopan neljänneksi suurimmasta,
joka kaiken lisäksi tuottaa voittoa,

Mallivalikoima
- Land Rover on nyt tuottava, eikö
se ollut sitä aikaisemmin?
"Ei, siitä tuli voittoa tuottava vasta
vuoden 1966 viimeisellä neljänneksellä,"
- Voiko autojen massavalmistaja
säilyä hengissä tekemällä vuodessa
500 000 autoa?
"Me emme ole sen paremmin
massavalmistaja kuin erikoistehdaskaan, Itse asiassa en ole aivan varma siitä, mikä me olemme. Me emme ole massavalmistaja, koska
meillä ei ole täydellistä tuotevalikoimaa, Me olemme mukana neljällä tai
viidella autokaupan osa-alueella,
Meidän on määritettävä mihin me
haluamme päästä ja kuinka me pääsemme siihen ,"
- Mihin te sitten haluatte päästä?
"BMW ja Mercedes eivät ole käsittääkseni erikoistehtaita, Ne ovat
vain hyviä siinä, mitä ne tekevät. Jos
halutaan selviytyä valmistamalla
400 000-600 000 autoa vuodessa
on oltava hyvä ja on oltava mukana
useilla osa-alueilla ja pystyttävä
myymään hinnoilla, jotka ylittävät
markkinajohtajien hinnat."
- Te olette aika kaukana Mercedes-Benzistä ja BMW:stä,
"Totta, Nykyinen tavoitteemme
onkin kohdata Ford ja GM kasvoista
kasvoihin, Multa me haluamme
myös tarjota sellaisia autoja kuin
Sterling, joka kuuluu ylempään luokkaan, Sarjan alapäässä me kilpailemme massavalmistajien kanssa,
yläpäässä olemme omillamme, Pyrkimyksenämme on laajentaa valikoimaamme."
- Teidän tuotantonne on voitollista, jos myytte vuosittain 500000 autoa. Mutta pulmana on, että myyntinne putosi viime vuonna alle 430000
autoon ja markkinaosuutenne väheni Englannissa 15,6 % :iin, mikä on
kaikkien aikojen alhaisin lukema.
"Tosi on. Mutta 10 % kotimaan
markkinoista voittoa tuottaen on parempi kuin 20 % tappiolla, Tänä
vuonna markkinaosuutemme ei tule
olemaan paljonkaan parempi, mutta
valikoimamme on aivan toisenlainen . Lisäksi vientimme tulee kasvamaan yli 170000 autoon. Tällä het-

kellä tuotantovauhtimm,e vastaa
550000 autoa vuodessa. Silti emme
pysty toimittamaan jälleenmyyjille
niin paljon autoja kuin he pystyisivät
myymään . Tänä vuonna me myymme noin 475000 autoa ja menetämme ehkä 20000 todennäköistä tilaisuutta tuotantovaikeuksien vuoksi."

Rover ja Honda
- Millainen on Roverin tuottavuus?
"Honda on paljon edellä meitä,
tietenkin. Mutta meidän tuottavuutemme on parempi kuin Fordin tai
muiden paikallisten tehtaiden,"
- Olisiko Rover Group tehokkaampi yksityisenä yhtiönä?
"Kyllä. Valtion ollessa yhtiön takana ihmisistä tuntuu, että 'äiti on siellä' tapahtui mitä tahansa. Nyt, vaikka
yhtiö on edelleen valtion omistama,
me alamme uskoa, että 'äiti ei ole
enää siellä', Se auttaa motivoimaan
väkeämme ja muuttamaan heidän
asenteitaan ."
- Pitäisitteko Rover Groupin yksityistämistä henkilökohtaisena menestYksenänne?
"Kyllä, Jos yhtiö yksityistetään , se
tapahtuu vain siksi, että siitä on tullut
menestyvä liikeyritys."
- Rover Groupista saa vaikutelman, että yhtiöllä ei ole voimia
omien uusien automallien kehittämiseen. Suuri osa suunnittelusta tapahtuu yhdessä Hondan kanssa,
'''On halvempaa tehdä kehitystyötä yhdessä toisten kanssa. Mutta me
suunnittelemme vasta toista yhteistä
automalliamme."
- Eikö teistä tunnu, että olette Euroopan Troijan puuhevonen auttaessanne Hondaa pääsemään EEC:n
markkinoille?
"Meidän on oltava tekemisissä japanilaisten kanssa samoin kuin eurooppalaisten
kilpailijoidemmekin
kanssa.
Esimerkiksi
Peugeotin
kanssa meillä on sopimus vaihteistoista. Minä uskon mahdolliseksi
tehdä toisaalla yhteistyötä ja kilpailla
toisaalla."
. - Englannissa on väitetty, että
Honda on ostamassa osan yhtiöstänne.
"Se on pelkkää spekulointia, ei siinä ole perää."
- Eikö Hondan kannalta olisi
luonnollista astua sisään, jos te ette
pääse itse ulos vaikeuksistanne?
"En minä tiedä, Me olemme keskustelleet Hondan kanssa vain tekniikasta ja tuotannosta. Honda hyötyy yhteistyöstä myymällä meille
moottoreita ja muita komponentteja.
Myös heidän kehityskustannuksensa alenevat. Ja he saavat lisätyksi
markkinaosuuttaan Euroopassa ohi
Japanin kiintiöiden myymällä autoja,
joiden eurooppalaisuusaste on 60
%."
- Mitä aiotte tehdä Roverin imagon parantamiseksi?
"Me palaudumme tuottaviksi. Jo
pelkästään se tulee suuresti kohottamaan imagoamme."
- Aiotteko mennä mukaan moottoriurheiluun?
"Ei. Saatan olla väärässä, mutta
pidän parempana painottaa tuotteitamme."

Entä sitten?
- Land Rovenn asema on nyt vahva, tuleeko sen imago siirtymään
myös Roverin henkilöautoille?
'Se on yksi niistä syistä, joiden
vuoksi muutimme yhtiön nimen Rovenksi,"
- Viime aikoina on pL'huttu paljon
aikomuksistanne
myydä
Land
Rover.
"Hallitus tarkasteli sitä mahdollisuutta ennen kuin minä tulin yhtiöön .
Niin saattaa tapahtua, mutta se ei
vielä ole ajankohtaista."
- Mikä hämmästytti teitä eniten
tullessanne autoteollisuuden piiriin?
"Alan byrokraattisuus. Olin myös
uskonut sen voivan reagoida paljon
nopeammin. Toisaalta miellyttävä yllätys oli kilpailijoidemme avuliaisuus
ja avoin asenne niin Euroopassa
kuin Japanissak(n ."
- Mitkä olivat huonot uutis~t ensimmäisenä vuotenanne
Rover
Groupissa?
"Minä olin varautunut kaikkeen ,
mikä tapahtui ja kaikkeen, mikä ei
tapahtunut, siis myös huonoihin uutisiin. Käytin paljon aikaa yrittäen saada ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että
tavoitteemme voidaan ja täytyy saavuttaa."
- Oliko hyviä uutisia?
"Se tosiasia, että johtoportaassa
oli paljon voimaa. Meillä on joukko
kyvykkäitä johtajia, joiden keski-ikä
on 29-30 vuotta. Kun he saavuttavat
jonkin tavoitteen, on seuraavan saavuttaminen jo paljon helpompaa.
Kaiken kaikkiaan parasta mitä Rover
GroupilIe tapahtui on se, että mahdotonkin näyttää väkemme mielestä
nyt mahdolliselta , Toinen hyvä asia
on rouva Thatcherin uudelleenvalinta, koska se varmistaa jatkuvuuden
hallituksen politiikassa."
- Mitä asioita pidätte rtyt etusijalla?
"Paremman johdon aikaansaama
tuottavuus on avainasemassa, koska se tekee kaiken muun mahdolliseksi: se motivoi työntekijöitä, se
rohkaisee hallitusta, se parantaa
asiakkaiden suhtautumista yhtiöön
ja sen tuotteisiin , se saa pankit ja
alihankkijat tuntem.aan vointinsa paremmaksi ja se tekee yksityistämisen liiketaloudelliseksi tavoitteeksi ,
ei vain poliittiseksi päämääräksi."
- Milloin se tapahtuu?
"En pysty sanomaan."
- Te näytätte nauttivan työstänne.
"Suuresti. Jo vuosien ajan erikoisalanani on ollut asioiden paneminen
järjestykseen sellaisissa yhtiöissä,
joissa ne ovat väärällä tolalla. Rover
antaa minulle paljon tekemistä siinä
suhteessa. Minulle on ta~ottu muita
paikkoja, ehkä suurempia, mutta
varmasti ei tärkeämpiä eikä haastavampia, Yksi ja ehkä ainoa asia, josta en pidä tässä työssä on se, että
minut tunnetaan kaikkialla, En edes
voi mennä ostoksille vaimoni kanssa, Minä olen menettänyt suuren
osan yksityisyydestäni."
- Ehkäpä teidän pitäisi ajaa pois
partanne.
1IDIl
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Keväällä 1985 minulle tuli tilaisuus
lähteä Zimbabween kansainvälisen
siviili-ilmailujärjestön, ICAO:n palvelukseen. Asia tuntui mielenkiintoiselta , eikä sitten muuta kuin kartta esiin ja Zimbabwea etsimään.
Loppujen lopuksi maa vanhahkosta
kartastani löytyi , vaikka edelleen
Rhodesian nimellä; tietosanakirja
kertoi maan itsenäistyneen vuonna
1980,jolloin nimenmuutoskin oli tapahtunut. Niinpä perheen kanssa
pakkasimme laukut ja lähdimme
matkaan.
Olimme kuulleet paljon hyvää
Zimbabwesta jo ennen lähtöämme,
mutta silti maa yllätti meidät positiivisesti kaikin tavoin jo heti alusta
pitäen.
Pieni ongelma syntyi silti melkein
heti, nimittäin auton löytäminen, ilman sitä kun siellä ei oikein tule toimeen. Tästä syntyikin yllättävän

vaikea tehtävä . "Myydään autoja"
palsta paikallisessa lehdessä on vain
kymmenyksen, jos sitäkään, "Hesarin" vastaavaan verrattuna. Lisäksi
mielessäni oli kypsynytajatusjostain
aristokraattisesta kulkuveuvosta,
niitä kun näkyi aika paljon katukuvassa. Riisipussi ei erityisemmin
houkutellut, sellainen ei tuntunut
oikein sopivan tällaiseen Englantiakin englantilaisempaan maahan,jossa Gin tonic'ia naukkailtiin pääjuornana.
Sitten eräänä päivänä satuin näkemään vanhan hyvän näköisen
Vauxhallin erään liikkeen pihalla .
Houkutus oli suuri, mutta niin oli
epäilyskin; merkki tuntui oudolta.
Päätin nukkua yön yli ennen päätöksen tekemistä. Aamulla tutkin
kuitenkin lehteä ja siinä oli myytävänä SE. Rover 90. Auto oli hyväkuntoinen, aika nätti vaikka maa-

laus olikin vähän huolimattomasti
tehty. Esittelijän kanssa sovittiin ostamisesta ja omistajan tapaamisesta
myöhemmin päivällä. Mieli oli korkealla, olin saamassa auton jonka
halusin. Riemu oli kuitenkin ennenaikaista, omistaja oli myynyt sen heti
aamulla, eikä esittelijällä ollut siitä
tietoa. Sellaista sattuu, varsinkin
Afrikassa.
Vauxhall alkoi uudelleen pyöriä
ajatuksissani, ja niin kävi, että kaupat siitä tehtiin pitkän asiaan kuuluvan tinkimisen jälkeen. Pääsulakkeen vaihtamisen jälkeen kaikki uudessa autossani rupesi toimimaan,
valot, vilkut ym. Se tuntui ihan mukavalta, vaikka täytyy myöntää, että
epäilys sen kestävyydestä eli vielä
mielessäni. Mutta päivät kuluivat ja
"Voxi" kulkija kulki kahden vuoden
ajan ilman pienintäkään ongelmaa
- päätyen lopulta Suomeen asti.
"Voxi", oikealta nimeltään Vauxhall Cresta, on kolmekymmentä
vuotta vanha, punainen, varustettu
kuutoskoneella ja ratti oikealla. Tämä ihme lensi Zimbabwesta Amsterdamiin, ihastutti hollantilaisia ja
saksalaisia ajomatkallamme Travemundeen, jossa nousimme laivaan.
Näin kävi, että Roverkerholainen
ei pysynyt lestissään, mutta onhan
Voxi sentään englantilainen, ja aika
erikoinen maassamme.
Mainitsinjo, että Zimbabwessa on
paljon vanhoja autojaja lähes kaikki
englantilaisia. Tähän lienee kaksi
pääsyytä. Autot eivät siellä ruostu ja
uusien autojen saaminen on vaikeaa
ja kallista, johtuen lähinnä ulkomaanvaluutan tilanteesta. Näin ollen käytetään mitä on, ja pidetään
hyvää huolta autoista. Joka päivä
näkee P4 Rovereita, ei huviajelulla,
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vaan työssään, kuten myös Jaguareja, Bentley'jä, Austineita, Wolseleytä
ym. ym . jopa Rollsiakin . Mm. eräs
vanhempi herra ajoi joka päivä valkoisella vm. -56 RollsilIaan työhön
ja kotiin. Auto oli kuin kaupan hyllyltä otettu. Siitä näkee mitä hyvä
huolenpito tekee.
Zimbabwessa toimii myös melko
vilkas "Vintage Car Club". Klubijärjestää vuosittain yksi tai kaksi "rallia" pääkaupungista, Hararesta, johonkin kohteeseen n. 200-300 kilometrin päähän. Auton 100-vuotis
juhlaralliin osallistui yli 100 kulkuneuvoa. Vanhimmasta päästä voi
mainita -26 Bentley avo, T-Ford , AFord, -35 Jaguar ja vaikka mitä.
Moottoripyöriäkin oli mukana ja
eräs n. 75-vuotias herra ajoi minulle
tuntemattomalla 20-luvun pyörällään koko rallin! Samoin teki vanhempi, harmaatukkainen n. 60-vuotias nainen avo MG:llään, noin vuodelta -48. Tämä harrastus sopii kaikille. JOO-vuotisjuhlan kunniaksijärjestettiin myös vanhjen autojen näyttely. Autoja olijäl1een paljonja katsojamäärä ylitti odotukset. Kyllä
Afrikassakin osataan .
Nyt kun jälleen olemme Suomessa
voi vain todeta että yli kaksi vuotta
kestävä Zimbabwen matka oli fantastinen kaikin puolin ja autoja ajatellen se on kuin"elävä" auto museo.
Roveriani en kuitenkaan unohtanutja kerronpa pienen tarinan siitä.
P4:ni on mielestäni hieno, mutta sisustus on ollut pieni päänvaiva , ja
sitä on pitänyt laittaa ja laittaa ... .
Kerran ajelimme maaseudulla ja
näimme tuhatpäiset karjalaumat,
siellä on todella suuria karjatiloja;
tuli mieleeni , että siinä kulkee paljon
nahkaa koto:Suomessa odottavan
'Roverini penkkeihin.
Tuumasta toimeen, ja ostin seitsemän ja puolen lehmän nahat, jonka määrän verhoilija arvioi tarvitsevansa yhden auton verhoiluun. Nahat vietiin käsiteltäväksi, suhteellisen oikea värikin löytyi.
Seuraavaksi romukauppaan. Päivän, kahden etsimisen jälkeen löysin,
mitä halusin. Roverin penkit ja ovipanelit, huonokuntoiset tosin, mutta
niiden oli pakko kelvata. Tähän meni
50 Smk. paljon myöhemmin
sain nahat, joista jouduin maksamaan n. 1500 Smk. Sitten kaikki
verhoilijalle, joka kun nosti penkit,
päällystija ompeli käsin nahat kiinni
alkuperäisen mallin mukaisesti. Nyt
on sitten P4:ssäni uudet penkit, aitoa
zimbabwelaista lehmännahkaa.

n.

Kurre Hilden

-17

/

18 -

RoverYstävät
"

LISÄPOTKUA LANTIKKAAN
Land Roverin dieselmallit ovat perinteisesti olleet rauhallisen kuljettajan ajopelejä. Tehoa on ollut riittävästi työkäyttöön, maastossahan hitaasti kiiruhtaminen ja ehjänä perillepääsy on ensisijainen tavoite. Mutta ihmisten tarpeet ja tottumukset
muuttuvat, Lantikankin on todettu
potevan tehonpuutetta.
Land Roverin tuotekehityksestä
vastaavat insinöörit eivät halunneet
kuitenkaan tyytyä helppoon ratkaisuun dieselmoottoril1 tehonlisäyksessä. Olisi tietysti ollut nopeinta etsiä sopiva turboahdin sekä pitävät
pultit ja ottaa olemassa olevasta dieselmoottorista tarvittava teho ulos
turbon avulla. Tavoitteena on kuitenkin aikaansaada tehonlisäys kestävyydenja luotettavuuden siitä kärsimättä.
Niinpä itse moottoriin oli tehtävä
turbon aiheuttaman lisärasituksen
vaatimat muutokset. Sylinterilohko
on modifioitu uudelleen siten, että
öljynpaine on riittävä voitelemaan
myös ahtimen laakerit. Uudet männät, uudelleen muotoiltu kampiakseIi, uudet imu- ja pakoventtiilit ovat
muiden muassa suunniteltu nimenomaan tätä turbomoottoriavarten.
Myös polttoaineen ruiskutuspumppu on uuden mallinen .
Itse ahdin on tyyppiä Garret T2,
joka on Land Rover Ltd:n toimesta
edelleen kehitetty sopimaan Juun
heidän maastoautoihinsa.

Suomeen tuotavat Land Roverit
ovat County-varustein, mikä merkitsee y lellisempää varustelua.
Turboahtimen avulla sekä moottoriin tehtyjen muutosten avulla on
tehoa pystytty nostamaan 25 % (68
85 hv) ja vääntöä 28 % (158 204
Nm / 1800 rpm).

Tunnistuskeinot
Turbodieselin tunnistaa liikenteessä
tietysti sen vauhdikkaasta etenemisestä; parkkipaikalla taasen turbotarra sekä ahtimen ilmanottoaukko
vasemmassa etulokasuojassa kertovat rivakammasta kulkupelistä.

Suomeen tuo tavat turbodieselit
ovat County-varustein, mikä pitää
sisällään mm. kangasistuimet , takalasin lämmittimen ja pyyhkimen,
niskatuet etuistuimissa, voitti mittarin, kellon sekä kaksi kaiutinta radiolle. Lisäksi Suomen malleissa on
vakiona ohjaustehostin, mikä tekee
autosta miellyttävän ajettavan myös
kaupunkiliikenteessä.
Ulospäin
County-version tunnistaa näyttävästi teippauksista , 90-mallissa on lisäksi Range Roverin pelti van teet piristämässä auton ulkonäköä.
JATKUU s. 22

Turbodieselin tunnistaa takaapäin
asian kertovasta tarrasta. Huomaa
nykyisen jousitusrakenteen suomat
pitkät ulosjoustot.

"

Toinen Turbodieselin tunnistuskeino ulkoapäin on vasemmassa etulokasuojassa oleva ilmanottoaukko.

Ysikymmpisen ulkonäköä piristävät
Rangen van teet.
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VALTUUTETTU
RANGE ROVER JA
LAND ROVER
PIIRIMYYJÄ JA -KORJAAMO
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GOES
ANYWHERE
INSTYLE.

NYT LAHDESSA AVATTU UUSI
ENGLANTILAISIIN AUTOIHIN
ERIKOISTUNUT TÄYDEN
PALVELUN AUTOTALO!

TERVETULOA!
MYYTÄVÄNÄ:
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Range Rover Efi
Uusi, väri: cassis red

-88

Austin Metro

-84

Rover 3500

-79

Princess

-80

Opel Kadet

-80

ILand Rover long

-711

ym . Yll} .

VARAOSIA:
-

purettu useita
Rover SD1 :siä,
Priscessejä

- varastostamme uusia BL:n
moottoreita: 177, 1800,
2000, 2200 cm 3
- täyskunnostetut
Rover moottorit
3500 SD1 ja 2600 SD1

1
Q

;r3a LAATU VAUNU OY
Ahertajantie 3 15880 HOLLOLA
Puh. 918-806666.
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Henkilökohtainen
näkemys
Roverin
nimestä
EDGEWA TER, NEW JERSEY
Ei ole mikään salaisuus, miksi käänteentekevää Rover 825 mallia markkinoidaan Yhd ysvalloissa nimellä
"Sterling", eikä sen todellisella nimellä.
1980, noin neljä vuotta tuotannon
aloittamisesta, Rover 3500 SD-l
saapui jenkkimarkkinoille fanfaarien soidessa - tapahtuma joka tullaan muistamaan merkin amerikkalaisena "Dunkirk"inä.
Silloinen British Leyland onnistui
myymän vain vaivaiset viisisataa yksikköä vuodessa ja niinpä tämä valtionyhtiö luopui markkinoistajo toisen kerran alle kymmenessä vuodessa.
Ironista kyllä, se ei johtanut autojen epäluotettavuudesta - perinteinen mörkö Britti-autoista puhuttaessa - vaan muistoista edellisestä
. Roverista, legendaarisesta P kuutosesta. Se on kiemurrellut mustan
magian tavoin amerikkalaisten
psyykkeeseen. Sitä myytiin täällä
1963-1971 , malleja 2000, 2000TC ja
3500S. P6 oli se malli , joka teki Roverin nimestä Brittiläisten traditionaalisten ominaisuuksien, kuten
lyömättömän loistokkuuden ja kyseenalaisen luotettavuuden, synonyymin. Se oli Rover, jota me amerikkalaiset rakastimme eniten ja mitä innokkaimmin inhosimme, ja se
oli auto , jonka Austin Rover of
North America mieluiten unohtaisi.
Luulen, että ymmärrän miksi, minulla on sellainen.
Kukapa kertoisi , mikä tässä haalistuneessa harmaassa vuoden
2000TC Roverissa valloitti minut
sydänjuuriani myöten kesällä 84?
Ehkä se oli sellainen myytti , joka
elää jokaisen autointoilijan mielessä
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- suurenmoinen laite odottaa jossain kätkettynä raikkaana ja koskemattomana, odottaa tullakseen löydet yksi ja ostetuksi sekeleillä ja laululla.
Todellakin, löysin Roverini ladosta Princetonista, New Jerseysta, vain
33000 mailia matkamittarissaan. Se
ei ollut kärsinyt suolan raiskauksesta
eikä kolareista. Se maksoi 50 dollaria (n . 250,00). Saattaa olla , että
erehdyin kun pidin sitä unelmieni
autona. Olen ehkä tunteellinen, ehkä
vain tyhmä , siitä en voi koskaan olla
varma .
Nautin 2000TC:ni aja misesta.
Kun tähdet ovat suotuisasti, auto
kulkee kuin juna, onhan se maalattukin kuin höyryveturi. Valmistuksensa aikoihin sitä kutsuttiin köyhän
miehen Jaguariksi (Suomessa köyhän miehen Rolls Royceksi , toim
huom.). Mutta on muistettava, että
tämä on vanha auto, suunniteltu Englannissa viisi.kymmenluvun lopulla.
Silloin täysin tyydyttävä , mutta tämän päivän standardeilla maamiehen työkalu.
Tässä pieni episodi, joka kuvaa
seikkailua "Roverin omistaminen"
ja paljastanee jotain myös Roverin
omistajista. Eräänä sateisena iltapäivänä kaasuvivusto meni epäkuntoon, jättäen autoni ja minut likaiseen risteykseen Bostonissa. Ajatukseni eivät olleet Roverissa, oli lakitenttiäni edeltävä päivä. Olin tyhmästi lähtenyt liikkeelle ilman työkaluvalikoimaani, joka sisälsi sekalaisia avaimia , syanidikapselinja räjähteitä äärimmäisten tapahtumien
varalta. Muut autoilijat ohittivat
minut säälimättä. Toivoni avusta
kasvoi, kun eräs liikennevaloihin py-

sähtynyt kuljettaja veivasi ikkunansa alas ja kysyi oliko autoni Rover.
"Kyllä, kyllä se on", vastasin ristien
sormeni onneni vaihtumiseksi, hieman apua toivoin. "2000TC:kö",
vieras jatkoi. "Kyllä, kyllä on
2000TC" änkytin vastaukseksi ja
ajattelin häntä todellisena Herran
lahjana - joka tunsi Roverit. "Rikki?" hän kysyi. Täysin ilmeistä, mutta vastasin hänelle asiallisesti: "Pelkäänpä, että on." Kaveri ilmeisesti
lämpeni asiasta. Kuvittelin, että auttajani hyppää autostaan riisuen anorakkinsa , ottaa esiin haalarinsa, korjausohjekirjan ja työkalupakkinsa.
Mutta hän totesikin ajatelleensa, että autoni oli varmaan rikki - hänellä oli ollut samanlainen.
Haaverista johtuneet käteiskulut
suoritettuani Roverini hyrähti jälleen henkiin. Ollessani jälleen tien
päällä, lämmityslaite heitti selittämättömästi uumenistaan silmilleni
yksitoista vuotta vanhaa hiiren kakkaa. Minun oli pakko hymyillä. Katsokaas, minä rakastan Roveriani ja
lopullisena päätelmänä tunnen sympatiaa Austin Rover of North America-yhtiötä kohtaan nimiasiassa.
Joka päivä opin uudelleen Roverin
nimen merkitykset, haluanpa tai en.
Rover - joskus yksi sana on tuhannen kuvan arvoinen.
Jamie Kitman , lakimies (nainen?) ja
freelance-kirjoittaja New Jerseystä
USA:sta. Käännös M Willman .
(Tekstin olivat kerholle postittaneet
Stefan Kraatz ja Matti Heikkinen)

TEKSTIN LÄHETTIVÄT
STEFAN KRAATZ JA
MATTI HEIKKINEN
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Heippa kaikki henkilöt! jatkoa .. .

Lisäpotkua lantikkaan jatkoa ...

••

Ajossa
Lisääntyneen tehon huomaa selvästi
miellyttävän matkanopeuden noustessa helposti 110 km / h paremmalle
puolelle. Tosin huonokuuloinenkin
erottaa vauhdin mukana kasvavan
melutason, äänieristystä voisi parantaa nykyisestä. Lisääntynyt vääntö
helpottaa maastoaj oa pahoissakin
paikoissa, maantiellä viitosvaihe on
käyttökelpoinen jo kaupunkinopeuksista lähtien. Auto kiihtyy vaivattomasti sallittuihin nopeuksiin,
eikä vaihdekeppiä tarvitse olla yhtenään liikuttelemassa parantuneen
väännön ansiosta.
Mikä hienointa, tehonja väännön
lisäys ei ole tapahtunut polttoainetalouden kustannuksella. Päinvastoin,
se onjopa parantunut käytännön kulutuslukeminen pysyessä alle 11 litran satasella.
Maastossa turbodiesel on helppo
ajettava. Moottorin herkkä reagointi kaasupolkimen liikkeisiin sekä riittävä vääntö tekevät siitä entistä paremman selviytyjän pahoistakin
paikoista. Dieselmoottorille ominainen tehokas moottorijarrutus on
tarpeen etenkin jyrkissä laskuissa.
Maastoauton tekniikan kehittämisessä Land Rover on ylivoimainen. · Missä sen toivoisi tulevan yhtä
ylivoimaiseksi, on kuljettajan ja
matkustajien mukavuuden aikaan- ·
saamiseksi. Kuljettajan penkin säädöt ovat etenkin ysikymppisessä
niukat, polkimien-penkin-ratin suhde tulisi olla paremmin muunneltavissa erikokoisten kuljettajien mukaan. Lisäksi tilaa voisi tämänlevyisessä autossa olla sivusuunnassa
enemmänkin. Takapenkkiläiset istuvat kylki menosuuntaan päin, mikä ei välttämättä houkuttele pitkänmatkalaisia hyppäämään kyytiin.

Lopuksi
Dieselversion saama tehonlisäys on
eittämättä Land Roverin merkittävin kehitysaskel sitten kierrejousitetun alusten käyttöönoton. Turbodiesel tarjoaa varsin hyvän suorituskyky / talous-suhteen maastoautojen
luokassa. Lisäksi se on olemukseltaan tyystin erilainen muista maastureista: sympaattinen, kestävä, tehty kulkemaan pahoissakin paikoissa.
Mitä muuta oikealta maastoautolta
voidaan enää vaatia?

kynnuskotelot on valmistettu - toisaalta huolen kantaminen korroosio-ongelmien takia on täysin turhaa, tiedän erään henkilön, joka on
perehtynyt erityisesti kyseiseen ongelma-alueeseen. Asiantuntijat Rover- Ystä vissä ovat aina lähellä.
Hannele oli odottamassa jo Tammisaaressa, valitettavasti vain kyytiläisenä - brittiautojen vankkumaton kannattaja! Harmitteli, ettei
päässyt lähtemaan edes Mark II:ään,
jonka kunnostus oli vienyt jo liiankin kauan aikaa. Ilmeisesti hän ei
ollut yhtä onneka5 kunnostustyön
suhteen kuin minä auton pesettämisessä.
Kuten me Rover-Ystävät olemme
ennenkin saaneet todeta, ilmojen
haltija oli jälleen kerran erittäin suopea valmistellessaan sopivaa säätä
ulkoilupäiväämme varten. Ei edes
keskikesällä sää ollut ollut näin ihastuttava.
Annika perheineen näytti nauttivan luontopolustaerityisesti. Eevaja
minä päätimme pistää mieleemme
jokaisen merinätkelmänja hietasimpukan polun varrelta - oli jo aika
näyttää etevyytemme tietovisailuissa, vai mitä tytöt! Itse kilpailukysymykset niiltä osin kuin ne koskettivat Roveria tai muutoin liittyivät autoihin , eivät liioin askarruttaneet , ne
me selvitimme helposti, mutta
"kymmene-uutiset" (mitähän Riitta
ensi kerralla keksii!) - siinä meni
sormi suuhun.
Hangon purjehdusseuran kasinolla järjestetyn lounaan aikana Maire
ällistytti minut täysin kertomalla
päättäneensä hankkia heti ensimmäisenä arkipäivänä Range Roverin, jonka väri sopi upeasti yhteen
kaksivärisen P4:n kanssa ts. siniharmaa kaksivärinen P4 ja iltakäyttöön metallihohtoinen sininen Range. Mitäs sanotte tytöt! Niinja Maire
sai vielä palkinnonkin. Eevan kanssa
parjäsimme kilpailussa paremmin
kuin keski-ikäinen ja kakkoskuskinsao Se oli tarkoituksemmekin.
Tässä vaiheessa voin muuten paljastaa, että Eeva osti kuin ostikin
2200 TC:n kohta Hangon matkamme jälkeen.
Jäin vain miettimään, kun en ehtinyt jututtaa Marja-Terttua, mitä
uutta hänellä on mielessään. Aika ei
tunnu koskaan riittävän näissä tapaamisissa. Pitäisi tavata useammin
- henkilöt voisivat vaikka sillä aikaa vahata autojamme.

Peter Thomas

PR-tyttö

Land Roverin turbodiesel-moottori
on rakennettu nimenomaan tätä tarkoitusta varten: lohkoa on modi{ioitu, männät, kampiakseli, venttiilit
ovat muiden muassa suunniteltu kestämään turbon aiheuttaman lisärasituksen.
Huipputeho 85 hv saadaan turbodieselistä 4000 kierroksen kohdalla, paras vääntö lähteejo 1800 kierroksen
tuntumassa.
5
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KIRJEITÄ
MIETTEITÄ
MIELIPITEITÄ
VAST A US kysymykseen minkälaisella autolla voi osallistua SA-HK:n
ajoihin.
SA-HK (Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi r.y.) on vanhojen,
yli 25 vuotiaitten ajoneuvojen käyttöjärjestö maassamme . SA-HK:n
paikallisosastoilla on toimintaa suurimmissa kaupungeissa kaikkialla
Suomessa . SA-HK tä yttää vuonna
1989 30 vuotta.
Joka vuosi perustamisestaan lähtien SA-HK:n jokin aluekerho on
järjestänyt, yleensä kesäkuun alussa
jossain päin Suomea retkeilyajot.
Ensi kesäkuussa ajot tapahtuvat
Kuopiossa. Vuoden 1989 3D-vuotisjuhla-ajot ajellaan pääkaupunkiseudulla ja ne ovat järjestelyiltään erityisen juhla vat.
Suomessa on vuodesta 1979 ollut
voimassa Liikenneministeriön päätös museoajoneuvoista . Siinä määritellään museoaj oneuvon iäksi kan-

VASTAUKSIA
ARTIKKELIIN "Tämän
haluaisin vielä sanoa"
3. Lantikan 88° termostaatti on maailmalla harvinainen , tarvitaanhan
muualla pikeminkin normaalia kylmempiä kuin lämpimämpiä termostaatteja. 88° :ja on Suomeen kuitenkin vielä luvattu, joten lämpöä on
tiedossa.
4. Yleisesti voidaan todeta, että
kaikki ne mallit, joita tehtaalta on
ollut saatavissa avonaisena , voidaan
myös jälkeenpäin muutoskatsastaa
käytettäväksi vaihtoehtoisesti myös
avonaisena. Näin ollen kaikki lyhyet
sekä 2-3 oviset pitkät Lantikat ovat
muutoskatsastettavissa, 4-5 oviset
pitkät sen sijaan eivät.

sainvälisistä käytännöistä poiketen
25 vuotta. Siis vähintään 25 vuotiaasta ajoneuvosta on mahdollista
saada ns . museoajoneuvo , jos sen
kunto sitä edellyttää.
SA-HK:n retkeilyajot eivät ole ainoat vanhojen ajoneuvojen ajot
Suomessa . Erityisesti viime vuosina
on syntynyt runsaasti erilaisia harrasteajoneuvoaiheisia tapahtumia.
Kesäisin maassamme saattaa olla
joka viikonloppu pari-kolmekin tapahtumaa. Ajeluitakin on useampia.
Merkittävimpiä ajoja ovat mm: Vehoniemen ajot (lähtö Vehoniemen
automuseoIta), Bothnia Rally (Pietarsaaressa) , Ruska-ajot (Kuopiossa), Talviajot (Jyväskylän seudulla)
jne. jne. Ajoista ja tapahtumista saa
tietoa SA-HK:n julkaisemasta ns .
tapahtumakalenterista, jota on silloin tällöin jaettu myös Rover Ystäville kiertokirjeen tai lehden yhteydessä . Oiva tiedonlähde on myös
Mobilisti-Iehti.

5. Niin Lantikan kuin Rangenkin vetokyvyt taataan tehtaan toimesta
erittäin korkeiksi, jopa 4 tonniin asti.
Suomessa rajoituksia säädetään
koskien ristiinkytkentää, ajokorttia
jne . Aiheesta olisi jutun juurta pitempäänkin artikkeliin, mutta todettakoon tässä pääsäännöt: jarruton
perävaunu voi olla puolet vetoauton
painosta korkeintaan kuitenkin 750
kg,jarrullinen perävaunu normaalisti enintään vetoauton painoinen,
mutta useammilla akseleilla vetävillä
enintään kaksi kertaa vetoauton
omapaino. Ajoneuvo A:n täytäntöönpanopäätöksen 234 §:ssä todetaan , että hinattava ajoneuvo ei ilman pakottavaa syytä saa olla vetävää ajoneuvoa painavampi, joten tähän on tyydyttävä myös Lantikan
tapauksessa.

JL

Jokainenjärjestävä kerho päättää
itse erikseen kuinka vanhoja ajoneuvoja kuhunkin ajoon voi osallistua.
Useimmiten ikäraja on ollut juuri
tuo 25 vuotta . Mihinkään alan järjestöön tai muuhun kerhoon kuuluminen ei ole ollut useinkaan pakollista . Myöskään aj oneuvon kunnolle
ei ole useimmiten esitetty muuta
kuntovaatimusta kuin, että sen on
oltava katsastettu tieliikennekelpoiseksi. Useissa ajoissa on mukana ollut Rovereita ja roverystäviä. Ajoja
voi myös seurailla "nykyautolla"
lähtö-, maali- ja taukopaikoilla sekä
myös reitillä. Myös jonkun osallistuvan Roverin kyytiin on todennäköisesti mahdollista päästä asioista
etukäteen sopimalla.
Tervetuloa siis mukaan seuraamaan maamme monenkirjavaa ja
yhä laajenevaa vanhojen ajoneuvojen kantaa!
PeRiKato

TÄMÄN VIELÄ HALUAISIN SANOA:
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Satanen

Eturipustus käsittely n jälkeen
Hajotuskuva satasen ohjaussimpukasta

osa II

Kunnostuksessa pitämäni pienen tauon jälkeen sain taas uutta intoa ja
purin etu "ripustuksen". Se onnistui
hyvin ja ainoa erehdykseni oli, että '
avasin ohjaus simpukan. Tästä syntyi pientä harmia, kun lukuisat irtokuulat putoilivat paikoiltaan. Simpukka saatiin kuitenkin onnellisesti
kasattua.
Eturipustuksen osat ja jouset
puhdistin rasvoista ja pintaruosteesta. Tukivarret olivat vääntyneet,
niinpä tehtiin oikomisyritys mikä
myös osittain onnistui. Koska toinen
tukivarsista oli vääntymisen lisäksi
kiertynyt ja olkatappi väljä katsottiin parhaaksi sen uusiminen. Jouset
ja tukivarret maalasin, kun taas
muut osat keltapassivoitiin. Helat ja
muut kulutus osat olivat uusimisen
tarpeessa.
Yllätyksekseni tarvittavat osat
löytyivät hyvinkin lähimailta. Kokoaminen kyllä. onnistui, mutta,
harkitessa miten päin, mihin ja miten
osat koota, hupeni reilu työpäivä.
Järkytin myös Rover-ystäviäni
maalaa malla etu-, ja takajouset sekä
banjon punaisiksi. Työ oli hankalaa ,
mutta mielestäni lopputulos on varsin hyvä.
Jarrut olivat hyvän tuntuiset, mutta siitä huolimatta päätin käydä ne
kauttaaltaan läpi. Takajarruihin laitoin uudetjarrukengät , kun taas etujarrut eivät uusia osia kaivanneet.
Maalasin etujarrujen jarrusatulat
punaisiksi ja uusin kaikkijarruletkut
ja -putket. Asensin autooni ROVER
P5 jarrutehostimen ja -pääsylinterin.
Käsijarruvivusto käytiin kauttaaltaan läpija se sai kokonaisuudessaan
keltapassivointikäsittelyn. Käsijarrukahva on uudelleen kromattavana.
SK
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ROVERIN VIISISYLINTERINEN
MOOTTORI
Pe~'er

Roverin insinööreillä,
WiIksillä ja Spencer Kingillä, oli tilillään
hiljattain esitellyn Rover 2000:n menestyminen niin teknisesti kuin kaupallisestikin. He halusivat laajentaa
ohjelmaa käyttämällä isompaa ja tehokkaampaa moottoria, mutta varojen säästämiseksi tuloksiin oli päästävä tekemättä muutoksia alustaan
tai vaihtamatta kalliita peltiosia.
Ainoa käyttökelpoinen ratkaisu
tuntui olevan kahden lisäsylinterin
asettaminen 2000TC:n moottoriin.
Tämä rakenne olisi varmistanut
moottorin hyvän tasapainoituksen,
kasvattanut iskutilavuuden 2967
cm 3 :ksi ja lisänyt tehon noin 150
DIN hevosvoimaan. Muutamia tällaisella moottorilla varustettuja autoja todella tehtiin (kysymyksessä oli
kaikessa hiljaisuudessa syntynyt
malli P7), ja yksi niistä myös myytiin
Autocar-Iehden toimittajalle Edward Evesille. Tämä projekti oli
tuomittu epäonnistumaan alusta pitäen, koska "kuutonen" oli aivan liian pitkä ja suunnilleen 90 kg nelosmoottoria paina vampi. Tässä vaiheessa Spencer King ja Gordon
Bashford keksivät kompromissin:
jos kerran neljä sylinteriä on liian
vähän ja kuusi liian paljon, niin rakennetaan viisisylinterinen mootton.

Useimmat tällaisen ehdotuksen
esittäneet suunnittelijat olisi naurettu maan rakoon 60-luvulla, mutta
King - Bashford - parivaljakolla
oli jo mainetta loista vien , todella
toimivien ideoiden kehittäjänä. Yhdessä he olivat luoneet alunperin
Rover 2000:n, nelipyörävetoisen T3
turbiiniauton ja etupyörävetoisen
turbiinikäyttöisen T4 henkilöauton .
Niinpä sen sijaan, että suunnitteluosaston johtaja Peter Wilks olisi sanonut "se ei voi toimia", hän antoi
luvan rakentaa kaksi prototyyppiä.
Taloudellista ja valmistuksellisista
syistä oli selvää, että P6:n moottoria
piti käyttää uuden "viitosen" perustana. Se merkitsi monien yhteisten
osien käyttöä ja mahdollisuutta

.'

työstää tärkeimmät valuosat olemassa olevilla työstökoneastuksilla.
Tästä syystä suunnitteilla oleva "viitonen" muodostui kokoelmaksi 2-litraisen P6-moottorin osia, palasia ja
mittoja . Sen sylinterin läpimitta ja
iskun pituus, sylinterien keskinäinen
etäisyys, venttiilit, männät, kiertokanget, nokka-akselin käyttöpyörästö ja lisälaitteiden käyttölaitteet
olivat peräisin "nelosesta". Uuden
moottorin tilavuudeksi tuli 2472
cm 3 .
Samoin kuin oli jo tehty P7:n
"kuutosten" kanssa , käytettiin tässäkin tapauksessa P6:n sylinteriryhmiä, sylinterin kansia ja parasta
mahdollista sepäntaitoa. Kumpiakin
valuosia otettiin kaksi kappaletta,
niistä jokaisesta leikattiin huolellisesti pois tarpeettomat päät ja loput
hitsattiin tarkasti yhteen . Roverin

Jack Swain, joka johti moottorin
valmistusryhmää, on sanonut: "Me
käytimme yhden 2000TC moottorin
takimmaista puolikasta ja toisen
kolmea etummaista sylinteriä. Me
hoidimme katkaisun, mutta hitsauksessa oli turvauduttava asiantuntijoiden apuun". Tämä kuulostaa varsin yksinkertaiselta ja ensi silmäyksellä se näyttääkin siltä, mutta valuosien uudelleenhitsaus ei ole mikään helppo juttu. Tietenkin näin
meneteltiin vain siksi, että olsi säästetty aikaa ja kustannuksia .
2000TC:n sylinterinkansien käyttäminen oli tärkeätä, koska niiden kanavat ja sarjat olivat tarkoitukseen
paljon sopivammat kuin 2000SC:n,
jossa oli kannen sisään valettu yksinkertainen imusarja. Uusi moottori sopi juuri ja juuri Rover 2000:n
koriin ilman kalliitta muutoksia.

RoverYstävät
Syntynyt moottori oli vain kymmenen cm pidempi kuin P6:n alkuperäinen moottori ja sen paino oli vain
45 kg suurempi.
Viisisylinterisellä moottorilla saavutetaan tasa väliset sytytykset ja
myös pehmeämpi siirtymävaiheen
vääntömomentti kuin "nelosella",
mutta siinä esiinty tasapainottamattornia ensimmäisen ja toisen kertaluvun värinöitä ja Roverin kaltaisessa hienostuneessa henkilöautossa ne
ovat kriittisiä. Loppujen lopuksi
nämä värinät olisivat olleet pulmana
alustan suunnittelijoille, joiden olisi
pitänyt suunnitella todella nerokkaat moottorin kiinnittimet.
Jack Swaine suhtautui varauksin
"viitosen" kehittelyyn, ei tasa painoituspulmien vuoksi , vaan siksi, että
seoksen syöttö osoittautui vaikeaksi.
Aivan aluksi Swainen "ryhmä" rakensi kolmella kaasuttimella toimivan muunnoksen , jossa yksi kaasutin hoiti aivan omaa sylinteriään
muiden kahden syöttäessä kummankin kahta . He eivät kokeilleet
yhden kaasuttimen käyttää, koska ei
ollut aikaa kehittää aivan uusia imusarjoja. Myöskään polttoaineen
suihkutusta he eivät haluneet kokeil-
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la. Lopulta he päätyivät imujärjestelmään , jossa oli kaksi SU-kaasutinta, ja joista toinen oli suunriattu
eteenpäin ja toinen taaksepäin. Tämä oli aivan loogista, mutta rakennelmasta tuli varsin iso.
Kaikesta huolimattajäljellejäi yksi iso pulma. Kun käytettiin vakioalipainekaasuttimia, tuli tällä järjestelyllä tasaus putkesta loputtoman
pitkä. Moottorj ei milloinkaan oppinut oikein varmasti päättämään,
kumman kaasuttimen männän piti
nousta ensin. Tämän ongelman ratkaisua etsittiin mekaanisesta yhteenkytkennästä ja pneumaattisesta
järjestelmästä.
Viisisylinterisen moottorin ta voitteeksi suunniteltiin vähintään 130
hevosvoimaa, mikä olisi antanut 2,5
litran autolle suunnilleen 180 km / h
huippunopeuden ja siihen soveltuvan kiihtyvyyden. Alkuperäisen maIlin vaihteistoaja taka-akseliston osia
olisi voitu käyttää, tietysti sopivasti
muunnettuina.
Kaikki tämä tapahtui vuonna
1964, mutta seuraavana vuonna
hanke lopetettiin. Vaikka kysymyksessä oli vakava hanke, ja kaksi
moottoria todella rakennettiin ja

kokeiltiin ei kumpaakaan käytetty
ajokokeisiin. Kehitystyöstä luovuttiin koska toimitusjohtaja William
Martin-Hurstin Buickilta hankkimia V-8 -moottori oli niin sensaatiomaisen hyvä . "Viitoisia" voi nähdä
päivittäin, sillä sekä Audi että Mercedes Benz ovat valmistaneet nyt jo
yli kymmenen vuotta viisisylinterisiä
henkilöautoja : "Mersun viitoset"
ovat dieseleitä ja Audin bensiinimoottoreita ja kumpikin tehdas on
väittänyt olevansa alallaan ensimmäinen. Tekniikan Maailman (numero 18 / 1975) mukaan Rover oli
kuitenkin ensimmäinen, jota muut
"johtotähdet" seurasivat noin kymmenen vuoden päästä.

ilmenemismuodoista, sen kehittymisestäjne., kunnes lopulta oli saavuttanut melkoisen asiantuntemuksen
omasta sairaudestaan. Joidenkin yksilöiden kohdalla sairaus johti pahimmillaan perheen velkaantumiseen korvia myöten. Oli näet niin,
ettei kyseisellä henkilöllä ollut enää
harkinta- tai arviointi kykyä asettaa
hänelle osoitettuja tehtäviä oikeaan
arvojärjestykseen, joten hän saattoi
unohtaa velvoitteensa niin täydellisesti, että lopputulos lähenteli katastrofia. Suureksi onneksi kaikkien
kohtalo ei ollut näin surkea. Kuten
niin monen muunkin asian kohdalla
kohtalotoverit löytävät helposti toisensa. Niin kävi tässäkin tapauksessa. Vuosisadan vaihtuessa ja vuosikymmenien vieriessä tauti levisi taudinkantajien välityksellä eri puolille
Eurooppaa ja lopulta ympäri maailmaa. Pian tauti oli rekisteröity vi-

rallisesti useissa maissa. Tässä vaiheessa voitiin havaita jo oireita siitä,
että tauti oli leviämässä niin naisiin
kuin lapsiinkin. Toisaalta tämä helpotti potemista.
Kun vuonna 1980 tauti lopulta rekisteröitiin Suomeessa, oli sen kynsiin joutunut runsaslukuinen joukko
eri yhteiskuntasektoreiden miehiä,
naisia ja lapsia, joiden paranemiselle
ei ole toivoa. Totuuden sanoakseni
tauti leviää edelleen paniikinomaisesti . Uudet sairastuneet kirjataan
säännöllisesti luetteloon, joka ilmestyy vuosittain. Tästä luettelosta Rover Ystävienjäsenrekisteri - voit
sinäkin - jos olet jo sairastunut löytää kanssakumppaneita, joiden
kanssa vaihtaa ajatuksia , tiedän nimittäin kokemuksesta, että se helpottaa.
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Tauti
Tauti, josta aion kertoa , periytyy jo
1800-luvulta, jOlloin tautiin sairastuneita tavattiin ainoastaan Brittein
saariIta. Jo silloin oli havaittavissa,
että sairastunut yksilö levitti tautia
tavalla, jota aiemmin ei ollut koettu .
Sairauden ulkonaisina tunnusmerkkeinä oli todettavissa silmien punoittaminen sekä ajoittainen turvotus,
sairastuneen halu vetäytyä "omiin
oloihinsa" potemaan tautiaan - toisaalta tällainen yksilö löysi suurimman lohtunsa tavatessaan toisen sairastuneen, mikä lienee varsin yleistä
useimpien vakavien sairauksien
kohdalla.
Ennen pitkää sairastunut oli menettänyt mielenkiintonsa päivät yöhönsä, usein myös perheeseensä sekä
yhteiskunnallisiin asioihin ja keskittynyt kaikin voimavaroin tautinsa
potemiseen. Hän keräsi ympärilleen
kaiken mahdollisen tiedon taudin eri

Taudinkantaja
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Terveiset jälleen pitkästä aikaa.
Edellisestä kirjoituksesta taitaa olla
jo noin 3 vuotta , minkä aikana on
tapahtunut runsaasti asioita. Allekirjoittanut on vaihtanut autoista
AMU:n iältään samanikäiseen, mutta käytöltään kätevämpään Rangeen
eli nelioviseen (edelleen nelivetoiseenkin, vaikka ei ovista vedäkään).
Kirjoittelun vähenemiseen on huomattavasti vaikuttanut talonrakennusprojekti, mikä on edelleenkin
kesken. Talonrakentamista en kokemuksieni perusteella suosittele
muulla tavalla kuin "avaimet käteen" -systeemillä, jolloin ei tarvitse
kehittää itseään työtäpelkäämättömäksi tai vahvistaa jo entistä taipumustaan eli kykyä nukkua työmaalla. Täytyy tietysti heti lisätä, että autojen entisöintiprojektit ovat varmasti 'pituudeltaan samanlaisia,
mutta eivät kuitenkaan yhtä stressaavia.
Ajankulun huomaa parhaiten lasten vaatimusten kasvuna , mikä meidän perheessämme on heijastunut
motorisoitumisasteen lisääntymisenä. Mopoikä on saavutettuja Passola hankittu, millä kesän aikana pääsi
kätevästi Kimmon luokse töihin,
vaikkakin malli on hiukan "lälläripyörään" viittaava eli automaattinen
skootterityyppinen. Isä on kuitenkin
säästynyt ylimääräisiltä trimmaussakoilta, koska rattaita ei ole pystytty vaihtamaan. Hyötynä on ollut
myös siistimpänä pysyminen, koska
roiskeita vastaan onjalkasuojat. Kesän loppupuolella siirryttiin hiukan
samoille linjoille kuin Roverkin,
koska kesärahoilla henkittiin kevytmoottoripyörä Honda ensi kesää
varten. Hankaluutena on, että moottoripyör:ä kuulemma pakkaa hyytymään ellei sitä käy käyttämässä tallissa alkuunsa lähes päivittäin. Johtuisikohan ominaisuus korkeasta viritysasteesta? Karaasin poikien mukaan Br:ssä eli Rover 75:lla ei ole
ollut säilytyksessä samanlaisia piirteitä. toivotaan, että Hondastakin
häviää ko. piirteet kun yhteistyö Roverin kanssa lisääntyy.

Toinen kesän suurprojekti oli Hämeestä löytyneen hylätyn Mini-IOOO
entisöinti. Koria ja alustaa entisöitiin koko loman aika tiiviisti. Lopputuloksena voidaan sanoa ko Mini on
varmasti käsin tehty pelti en osalta,
moottori tuntuu varsin mukavalta.
Minin pitäisi tulla Liisan käyttöön
ensi keväänä ajokortin saannin jälkeen mikäli se isän ja äidin innostukselta kerkiää.
Mini-innostus on perheessämme
lähes Rover-innostusta vastaava. On
perheeseemme Rollsikin hankittu .
Ei pidä säikähtää, sillä meidän Rolssimme kulkee neljällä jalalla ja on
rodultaan Rotweiler. Tämän hetkinen ikä on noin 1 1/ 2 vuotta eli varsin hauska ikä, kun ottaa huomioon
vielä rodun jääräpäisyyden. Luonteeltaan ja piirteiltään sopii perheeseen: tukeva rakenteinen (47 kg),
kulkee maastossa kuin Range, jäärapamen, varsin hyväntuulinen.
Rollsin suhteen koulutus on menossaja tänä talvena olisi pyrkimys saada se vetämään pulkkaa omaksi ja
lasten huviksi.
Viime Kesänä sattui mukava tapahtuma mökillä, missä kauppareissuil-

la oli huomattu erään talon pihalla
vanha Englannista tuotu Jaguar.
Eräällä kerralla päätimme mennä
katsomaan vanhustaja ihastelemaan
hienon näköistä autoa . Pihalla sattui
olemaan kaksi Jaguar-miestä. Tervehdyksesi sanoimme, että tulimme
katsomaan hienoa autoa ja että Roveristit huomaavat kyllä hienot Autot. Tällöin toinen tokaisi, että kyllä
Roverista on pitkä matka Jaguaariin
ja tänne tullaan leveilemään Roverilla, vaikka nesteet tulevat pihalle.
Tarkastuksen myötä huomattiin, että lämmityslaitteeseen menevä letku
oli matkalla haljennut. Toinenjaguaristi oli lupsakas ja autoi jähdyttäjän
täytössä ja neuvoi vielä paikan josta
sai väliaikaisen avunkin. Pienen
keskustelun jälkeen tuli semmoinen
käsitys , että Rover-kerhosssa on
kanssakäyminen välittömämpää
kuin Jaguar-kerhossa.
Näinjoulun alla ei voi toivoa muuta kuin, että oma kerhoharrastus ja
ehkä muittenkin vilkastuisi ja Joulu
olisi rauhallinen ja Uusi Vuosi entistä vilkkaampi.
Jäsen n:o 13
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Romulus on korvat höröllään kuunnellut ihmelukuja vanhojen P6:sten vaihtaessa omistajaa. Vaikuttaa siltä, että piireissä on havaittu
auton erikoisuus ja laatu. Itselläni on
ollut kaksi P - 6:staja niistä minulla
on erittäin positiiviset kokemukset.
Niiden ajo-ominaisuudet ovat vielä
tänäkin päivänä täysin mukiin menevät. Niiden tekniikka on tietysti
hieman monimutkainen varsinkin
tuolla alustan suunnassa ja erityisesti
pyöräripustuksen kohdalla. Jos on
ollut mahdollista laittaa vipu, niin se
on tehty. Ja ah oamatöörille on kaljakopan arvoinen suoritus vaihtaa
takajarrupalat. Tuskin palkinnoksi,
vaan se koppa pakkaa kulumaan siinä äheltäessä ja töitä tehdessä. Pekka kuutonen on myös tietysti hieman
ahdas , mutta neljä täysikasvuista
matkusta siinä mukavasti.
Tekniikka on tiestysti tärkeä asia.
Voi vain kuvitella miten edistyksellinen P- 6 oli kun se tuli markkinoille. Vanheneva tekniikka aiheuttaa
aina murheita , olkoon auto merkki
mikä tahansa. Mutta siinä on samalla haaste taitavalle omistajalle.
Osaanko, pystynkö korjaamaan sen
"Ja sen paikan. Kun suoritus on tehty,
niin siitä saa,jollei muuta niin henkisen tyydytyksen . Toiseksi on onneksi
myös niin , että löytyy vielä taitajia,
joille auton voi viedä silloin, kun
omat taidot loppuvat. Minusta tuntuu usein siltä, että suhtaudutaan
väärin vanhenevaan autoon. Ei se
ole sama auto kuin uutena, sille on
suotava oikkuilunsa ja hellä huolenpito.
Linnaan vaan
En tarkoita presidentinlinnaan. On
eräitä tyyppejä,joita haluaisin pistää
linnaan. Hiljattain oli lehdessä juttu
kolmetoista vuotiaasta rattij uoposta,
joka oli varastanut autonja ajoi sillä
suojakäytävää kulkevaa naista päin,
joka loukkaantui vaikeasti . Ei tämä
vielä riittänyt. Vaan tämä toimelias
nuorukainen oli rikoksenuusija.

Omalla kohdalla on käynyt autoiluhistoriani aikana niin, että autooni
on murtauduttu neljä kertaa ja kerran on viillettu renkaat. Onko yksikään näistä rosvoista saatu kiinni? Ei
tietystikään, poliisit ovat vaan ilmoittaneet, että eivät tutki asiaa,
vaan ainoastaan silloin, jos jonkun
toisen asian kohdalla sattuisi saamaan tietoa . Tässä kohtaa loppuu
minun logiikkani. Jolleivät tutki automurtoja, niin miten on mahdollista, että tulisi jokin toinen asia, jonka
tiimoilta saisi tietoa?
Olen kuitenkin sitä mieltä, että
meidän oikeusturvaamme on loukattu. Ei minusta ole kysymys vahingon suuruudesta, vaan periaatteesta. Jos laki sanoo, että murto on
rikos, se on tutkittava. Nuoria rötöstelijöitä kohdellaan silkkihansikoin.
Epäilen, että kolmetoista vuotiaan
tapauksessa käy niin , että poika ei
saa mitään rangaistusta , vaan taputusta päälle ja hyi, hyi ei noin saa
tehdä. Silläkin riskillä, että minua
aletaan sanoa fasistiksi - laitokseen
vaan.
Olinpa oikeassa
Edellisessä pakinassani narisin nopeusrajoituskokeilusta. Ilmeisesti
oikeutetusti, koska nimismiesyhdistys on puhunut samasta asiasta. Olen
myös saanut lisäkokemusta asiasta.
Keski-Suomen suunnassa on aivan
yhtä pöljiä uusia rajoituksia, kuin
täällä etelässä. Pieni kaino toivomus, kysykää asiantuntijoilta kun
aloitatte kokeiluja - kai nimismiehet jotakin kuitenkin tietävät.
Muuten vaan, varovaisuutta ja
malttia talviliikenteeseen, toivottaa
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JOULUTERVEHDYS
Huunosen KyöstilIe ja LiisalIe
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Haluamme kiittää
Ystäviämme kuluneesta
vuodesta sekä toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Kaikkea Hyvää tulevalle
Vuodelle 1988.

. ' '/<ruotevalikoimamme laaienee:

Uutuuksia vuodelle 1988

(Toimitukset tammikuusta alkaen)

* TASAUSPYÖRÄSTÖJEN LUKOT
* TERÄKSESTÄ
PAKOPUTKISTOT RUOSTUMATTOMASTA
KAIKKIIN ROVEREIHIN
* JOUSET
SUORAAN VALMISTAJALTA
KAIKKIIN ROVEREIHIN
* KIRJAT
* AUTO-GLYM-AUTONHOITOTUOTTEET
* ALKUPERÄISVALMISTAJALTA
RANGEN TAKAYLÄLUUKUN ALAOSA
Range vm. 86 -

rajoitettu erä jo suoraan varastosta.

OUJlIFE

~

SILENCER
MANUFACTURING

RR ja LR alkuperäiset varaosa-, korjaamo- ja käyttöohjekirjat

Huippuluokan autokosmetiikkasarja, jota käyttävät mm. Rover,
Jaguar, Aston Martin ja Rolls Royce.
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Korjaa itse tai lähetä meille kunnostettavaksi. Suoraan varastosta
myös uudet luukut lämmitettävällä, värillisellä lasilla •

AJANKOHTAISTA TAI MUUTEN MUKAVAA:
- Sarja Rangen hyväkuntoisia
kangaspenkkejä vm. 76-81
- Rangen niskatukia rajoitettu erä
- Lantikan käytetty Capstan-vinssi
- Jäähdyttä;ät ja lämmityslaitteen
kennot erikoishintaan
..
- Lantikan hehkutulpat meiltä
80 mklkpl

- Maastotunkit "Hi-Lift"
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