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Talvi tupsahti tähänkin tupaan hiukka yllättäen ja teki tutut tepposensa 
ja ldmautti hetkeksi perheemme P6:sen. No, kunhan ei stressi yllättäisi, 
kun joulun alla kiire muutenkin tuntuu kasvavan. 

Tärkeimmät lienee kuitenkin taas tehty, kuten tämäkin lehti. Ensi 
vuotta ajatellen itsekunkin olisi hyvä pistää talteen kaikkea Rover Ystä
vien aihepiiriin kuuluvaa ja muistaa sillä vuoden edetessä lehden toimi
tuskuntaa. On totisesti syytä ja aihetta kiittää kaikkia niitä, jotka ovat 
kuluneen vuoden aikana eri tavoin edesauttaneet lehtien toteuttamista. 

Suuri kiitos myös niille monille, jotka ovat olleet tapahtumajärjeste
lyissä mukana. Erityisesti on syytä mainita nuo mainiot maastomiehem
me Jaakko & Göran, jotka ovat tinkimättä olleet tehtäviensä tasalla. 

Tätä kirjoittaessa Joulu on vasta tulossa, mutta eiköhän joulurauha 
vallitse joka tuvassa tätä luettaessa. Hyvä on kinkkua sulatella varmasti 
tätä lukiessakin, mutta ei sovi unohtaa kunnon happihyppelyä. ei myös
kään sovi unohtaa ja väheksyä helmikuussa järjestettävää Ennakoivan 
Ajon Kurssia, vaikkakin liukkaat tiet ovat olleet alla jo jonkin aikaa. 
Liika itsevarmuus voi olla vaarallista maantiellä. Malttia siihen saakka ja 
siellä tavataan. 

Antoisaa vuotta 1989 toivottaen 
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KERHOSOPPI 
LEHDET 

No 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17-18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

1/ 81 
2/ 81 
1/ 82 loppuunmyyty 
2/82 
3/ 82 loppuunmyyty 
4/ 82 4 kpl 
1/ 83 loppuunmyyty 
2/83 1 kpl 
3/ 83 
4/ 83 
1/ 84 loppuunmyyty 
2/84 7 kpl 
3/ 84 
4/ 84 
1/85 
2/ 85 
3-4/ 85 
1/ 86 
2/86 
3/ 86 
1/ 87 
2/ 87 
3/ 87 

1/88 
2/88 

Lehtien hinta on 20 mk / kpl 

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

a) Loppuunmyyty 

b) ROVER YSTÄVÄT ................ . 
ulkopuolinen tarra 

c) ROVER FRIENDS ................. . 
lasin sisäpuolinen tarra 

d) ROVER YSTÄVÄT ................ . 
lasin sisäpuolinen tarra 

VAUNUMERKIT 
Hinta 100 mk/kpl. 

KANGASMERKIT 
kangasmerkkejä on tilattu kohtalai
sesti, mutta olisi lähes välttämätön
tä, 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 tilan
nut, tee se nyt. 

Materiaalit voi tilata soittamalla 
puh. (90) 8038171/ Jari, TAI 
PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA. 

TAPAHTUMA
KALENTERI 1989 

KERHOVIIRI 

Vuosikokous 
EAK 
Maastoajot 
Maastoajot 
Helsingin Hurinat 
Kevätajot 
Vuosiajot 
Maastoajot 
Maastoajof 
Pikkujoulu 

Norsk.Land-Rover kiubb. 
Postboks 6047 Etterstad 
0601 OSLO 6 . 

Formann 
Ei1.iv Haakonsen 
Gml. Ringeriksv. 206 
1340 Bekkestua 

4.2. 
25.-26.2. 

03. 
04. 
05. 

04.06. 
02.-03.09. 

10. 
11. 

25.11. 

Kerholle on tilattu rajallinen mää rä 
pöytästandaareja. Viiri on lippu
mainen, jossa Rover Friends Fin
land -merkki on vaalean harmaalla 
pohjalla. Viiri on kiinnitetty kro
mattuun tankoon, joka seisoo mar
morijalustalla. Voit tilata viirin mu
kana seuraavalla jäsenmaksu pank
kisiirrolla hintaan 1O?,-/ kpl. 

-----------~-------------------

Tlt. 02 125852 priv. Tlf. 02 526970 arb. 

JUBILEUMSTREFF 
: : ::::::: :: :::::::::: : 

1 1990 feirer Norsk Land Rover klubb sitt 15-års jubileum. 
Vi viI i den anledning allerede nå sende en forhåndsivitasjon, 
slik at man kan forbrede turen i god tid. 

Arrangementet finner sted på: 

Hunderfossen Camping- i n~rheten av Lillehammer (Olympiske leker 1994) 
i tiden 7 . 8.-12 . 8 . 1990 med anledning til å komme fra og med 4.8. 1990 

Detaljert program med påmeldingsblankett f01ger senere . 

Hjertlig velkommen . 

Vennlig hilsen 

&4tr:;f'~ 
Eiliv Haakonsen 
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Suomen cAutomobiill- ~i6toriallinen ~lu"i 

't:ampereen J[erho r. V. 

Cf>ollti/okero 28 

33101 't:ampere 10 

Räyskälä 
25.-26.2. 

1989 

0· Suomen 
Mercedes-Benz 

,_ Klubi 

Lauantai 28.1.1989 
klo 9.00-10.00 

klo 1O.00-l3.00 

klo 13.00-14.00 

klo 14.00-14.45 

klo 14.45-15.00 

klo 15.00-17.00 

klo 17.00--'-18.30 
klo 20.00-

Sunnnuntai 29.1.1989 
klo 7.00-9.30 

klo 9.30-12.00 

Entistämisseminaari 
Ellivuoressa 

28.1.-29.1.1989 
Aloituskahvit 

KYSY? jos Sinulla on ongelmia entistämisessä. 
Vastaajina Esa Nieminen, Heikki Koitto, Aimo 
Lahti ja Simo Nieminen (erik.m-pyörät) 

Lounas 

Museoajoneuvotarkastajat kertovat tarkastus
säännöistä ja vastaavat kysymyksiin. 
Kimmo Kenetti, Simo Nieminen ja Pauli Haip
po. 

Iltapäiväkahvi 

Laakerien valu, työ näytös Dage Groop. 

Saunaan ja uimaan. 

Illallinen 

Aamu-uinti ja aamiainen 

Asiaa auton sähköistä, Kauko Aittomäki. 

Osanotto maksu miehet 95 mk, naiset joukolla mukaan. 
Viikonloppupaketin hinta 295 mk/henkilö, sisältää yöpymisen kahden 
hengen huoneissa, lauantaina aloituskahvit, lounas, iltapäiväkahvi, 
sauna ja uinti, illallinen ja sunnuntaina aamu-uinti ja aamiainen Elli
vuoren kuuluisasta aamiaispöydästä. 

MUISTA varata majoitus suoraan hotellista, 
10.1.1989 mennessä puh. (932) 1921! 

NAISTEN OHJELMA 
Lauantai 28.1.1989 

klo 9.00-10.00 Aloituskahvit 

klo 10.00-11.00 

klo 11.00-13.00 
klo 13.00-14.00 

klo 14.00-14.45 

klo 14.45-15.00 
klo 15.00-16.30 

klo 17.00-18.30 
klo 20.00-

Sunnuntai 29.1.1989 
klo 7.00-9.30 
klo 9.30-

Tutustumistunti 

"Jalat iloiseksi", jalkahoitaja Anne Nevala. 

Lounas 

Ruuansulatuslenkki ulkona. 

Iltapäiväkahvi 

Tämän hetken "IN" on yrtit, sairaanhoitaja 
Raita Toivonen (varaapa yrttiraha mukaan) 

Saunaan ja uimaan. 

Illalliselle puhtaina ja pirteinä. 

Aamu-uinti ja aamiainen. 

Ulos ja lenkille hiihtäen, kävellen tai rinteeseen 
laskettelemaan. 

SOITTELE seminaariin tulostasi, puh. (931)772662 Marja-Liisa tai 
Pauli Haippo, puh. (931) 631365 Raija-Leena tai Aimo Lahti. 
Entistämiskysymyksiä voit lähettää myös etukäteen Kerhon postiloke
roon viimeistään 20.1.1989, os. PL 28,33101 Tampere. 
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ROVERIN UUDET 
RADIKAALIT MOOTIORIT 

Rover (tai kuten viime vuoden CAR
lehden artikkeli kertoi, Austin Rover 
Group) kehittää julkisuudelta salas
sa uutta K-sarjaksi nimitettyä moot
torivalikoimaa, joka on todella uu
denaikainen ja ratkaisuiltaan kään
teentekevä arvioitiinpa asiaa minkä 
mittapuun mukaan tahansa. Kysees
sä ei ole nykyisten moottorien taita
va uudistaminen, vaan todella askel 
eteenpäin moottorisuunnittelun sa
ralla. 

Kun uusi moottori vauhdittaa en
simmäistä autoa 1990, nykyisen Met
ron seuraajaa, moottorin suunnitte
luun on kulunut 100 miljoonaa pun
taa. Suunnittelulle asetetut tavoitteet 
ovat yksinkertaisia ja kunnianhi
moisia: K-sarjan moottorin on olta
va 40 % kevyempi ja 40 % tehok
kaampi kuin nyt käytössä oleva A
sarjan moottori. Sen tulee lisäksi ol
la 10-15 % taloudellisempi edeltä-
Jaansä nähden ja 
tuotantokustannuksissakin tavoite 
4-5 %:n säästö nykyisiin mootto
reihin verraten. 

Muun muassa Metrosta ja Ministä 
tuttu A-sarjan "rautakone" vanhe
nee ajan myötä, mutta vielä tällä 
hetkellä sen konstruktiota ja kehitys
astetta ei tarvitse hävetä missään 
suhteessa. Uuden moottorin täytyy 
siis olla käänteentekevä, että nykyi
seen voimalähteeseen verrattuna saa
vutetaan nuo edellä mainitut pro
senttitavoitteet. 

Eräs suunnitteluinsinööri filoso
foi, "on koetettava ottaa kolme as
kelta eteenpäin tai muutoin ei edisty 
askeltakaan". Austin Roverin moot
torituotannon johtajan, Roland Ber
toden äskettäin lausuma arvio Fiat 
Unon varsin uudesta robottien tuot
tamasta moottorista on "jos minä 
uusisin moottoria , siitä tulisi ke
vyempi ja taloudellisempi" tuntui 
leuhkalta huulenheitolta , mutta kun 
K-moottorin kehittelystä on nyt tie
toja , lausuma tuntuukin hyväksyttä
vämmältä. 

K-sarjan suunnittelun alkuvai
heessa sylinteriryhmä aiottiin val
mistaa fenolihartsista alumiinin si
jaan. Kun työkaluihin olisi ensim
mäisen koe kappaleen osalta jo men
nyt yli miljoona puntaa, ajatus jou
tui vastatuuleen yhtiön johdon 
tasolla. Alumiini on kevyttä, mutta 
kallista. Nyt päätettiin käyttää alu
miinia mahdollisimman vähän. Sy
linterin kannen paino saatiin pu
dotettua puoleen nykyisen A-sarjan 
vastaavasta painosta. K-sarjan kansi 
painaa enää hivenen alle 8 kiloa. 
Austin Rover on kehittänyt alipai
nevalutekniikan, samaan tapaan 
kuin Coshworth , jolla saadaan tar
kat ja kevyet valut. 

Hämmästyttävintä uudessa moot
torissa on se, että siinä on jäähdy
tysnestettä vain puoli litraa! Asian
tuntijoiden mukaan nykyisissä moot
toreissa 90 % nesteestä on mootto
rissa turhan vuoksi. AR:n tiedemie
het päättivät jättää turhat vedet 
pois. Moottorin jäähdytysvaipasta 
tulee niin ohut, että uudessa mootto
rissa neste on ohuissa putkissa loh
kon ulkopinnassa. Järjestelmän lisä
etuna varsinaisen jäähdyttäjän koko 
ja paino jää huomattavasti tavan
omaista pienemmäksi. Erään asiaan 
vihkiytyneen mukaan K-sarjan 
moottori luovuttaa 25 % vähemmän 
lämpöä (hukkaan) jäähdytettäväksi 
kuin viimeisin Hondan 1,4 litrainen 
12-venttiilimoottori. 

Moottorin ylivertainen tehokkuus 
ei heijastu ainoastaan erinomaiseen 
taloudellisuuteen ja matalaan läm
pö/jäähdytysnesteeseen, vaan myös 
korkeaan ominaistehoon. Koekäy
tössä oleva 1,4 litrainen 16-venttiili
nen suorasuihkutusmoottori antaa 
105 bhp:n tehon ja on äärimmäisen 
äänetön käynniltään: jo suunnitte
lun alkuvaiheessa paneuduttiin huo
lellisesti blokin paikallisten rasitus
ten eliminoimiseen jotta melulähteet 
vähenisivät. K-sarjan moottori on jo 
nykyisessä kehitysvaiheessa tehok-

kaampi ja äänettömampi kuin yh
tiön S-sarjan 1,6 litraiset moottorit. 

Ensimmäinen K-sarjan proto
tyyppi kävi testipenkissä 145 tuntia 
ilman mitään häiriöitä tai säädön 
tarpeita, mutta koeajo keskeytyi 
venttiilijousen katkeamiseen. Nyt
temmin maanteillä liikkuu koko 
joukko Maestroja, joihin on asen-
nettu K-sarjan moottorit kestävyys- "'~ 
testejä varten. 

K-sarja on suunniteltu moduuli
järjestelmä mielessä siten, että pienin 
moottorivaihtoehto on 1,1 litrainen 
kolmisylinterinen. Sen rinnalla ovat 
nelisylinteriset 1,4 litran joko 8 vent
tiilisinä tai 16 venttiilisinä. Kolmisy
linterisen tuotannon suhteen on to
sin tällä hetekellä epäilyksiä sen 
karkean käynnin vuoksi, joka voi
daan korjata vain ylimääräisellä ta
sapainotusakselilla - joka tietysti 
nostaa kustannuksia. Fiat on hyllyt
tänyt vastaavan kolmisylinterisen 
suunnitelmansa samoista syistä. 

Vaikka K-sarjan kolmemukinen 
versio ei ehkä koskaan tule tuotan
toon, moduulijärjestelmään perus
tuva V6 käy jo testiajoaan Porschen 
tutkimus- ja suunnittelu keskuksessa 
Weissach'ssa. Roverin johto päätyi 
ajatukseen tästä salaisesta KV6 
moottorista, koska se ei luottanut 
Hondan 2,5 litraisen V6:n kehitys
kelpoisuuteen, tuo moottorihan on 
Rover 800-sarjan huippumallin, 
Sterlingin voimalähde. Brittein huo
lestuneisuus osoittautui olevan pe
rusteltua, sillä jo vuosi Honda Le
gend/Rover 800 -mallien merkki
noille tulosta Honda joutui totea
maan vakavaia ongelmia moottorei
den kestävyydessä ja joutui nopeasti 
suunnittelemaan uudelleen koko 
moottorin. Eräs luotettava lähde on 
kertonut, että nyt tuotannossa ole
vasta moottorissa on vain pakovent
tiili yhteinen ensimmamen Le
gend/800 moottorin kanssa - kaik
ki muu on uutta!! 



Rover CCV 800 Coupe 

Vuonna 1985 Austin Roverin in
sinöörit esittelivät KV6:lle tavoitteet 
ja moottorisuunnittelun yleisratkai
sut. Varovainen yhtiön johto halusi 
suunnitelman arvioitavaksi myös 
ulkopuolisen silmin ja valtuutti 
Porschen toteuttamaan suunnitel
man aina toimivan moottorin asteel
le. Saksalaisyritys oli lähinnä häm
mentynyt lopputuloksesta. Mootto
rin paino on vain 135 kg ja se antaa 
tehoa katalysaattoriversionakin yli 
200 hevosvoimaa. Se on kevyempi, 
tehokkaampi ja kooltaan pienempi 
kuin Porschen oma 944:n l6-venttii
linen moottori, joka on huomatta
vasti kalliimpi valmistaa kuin KV6. 
KV6 onkin suunniteltu tuotettavaksi 
Longbridgessä moduuliajattelun mu
kaan eli pienempien K-sarjan moot
torien rinnalla. KV6:sta tiedetään, 
että se on kapea, alle 60° V-moottori 
ja että sen sylinterikanneksi voidaan 

valita myös diesel versio, jos tällaisel
le versioIle tulisi kysyntää. 

Yksi KV6 käy testiajoa ja Porsche 
on lisäksi rakentanut viisi muuta 
KV6 moottoria. Austin Rover päätti 
pitää Hondan moottorin Sterlingis
sä, kun Honda kykeni esittelemään 
huomattavasti parannetun 2,7 litrai
sen V6:n. Väistämättä se seikka silti 
tuottaa mielipahaa Hondalle, että 
KV6 projektia kehitetään edelleen 
Sterling/Legend ratkaisuista huoli
matta. KV6 on suunnitelmissa asen
taa 1989 lopulla odotettavaan uu
teen Rover CCV 800 Coupe malliin. 

Austin Rover pyrkii korostamaan 
kuvaansa automarkkinoiden ylä
pään tuotteiden valmistajana ja pyr
kii samalla eroon mielikuvasta mas· 
satuotantomallien tuottajana. Sellai
sessa tilanteessa sillä on valmis ässä 
hihassaan, jos markkinoille tuodaan 
uusi lippulaiva ainutkertaisine Por-
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se he-design moottoreineen. Moot
torin 200 hevosvoimaa takaisi CCV 
800 autolle myös kelvollisen suori
tuskyvyn. 

Jos yritysjohtajat eivät hyväksy· 
KV6:n käyttöä, se myydään jollekin 
kilpailevalIe autonvalmistajalle. Et
sittäessä potentiaalia ostajaehdokas
ta, jolla olisi käyttöä pienikokoiselle 
ja tehokkaalle V6:lle, tulee ensim
mäisenä mieleen VW. On ironista, 
että Austin Rover neuvotteli juuri 
VW:n kanssa kapean uudenaikaisen 
RV6 moottorin jakamisesta keske
nään kun Honda tarjosi V6:nsa Ro
verille . RV6:n kehittely Volskwage
nilla on nyt ilmeisesti pysähdyksissä, 
koska työssä on ilmennyt ongelmia. 

Kari TT 

Maestron seuraajaksi on suunniteltu 
Rover 400, jonka ulkonäköä taiteilija 
on koettanut tavoittaa tässä kuvassa. 
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Vk 36 n:o 104 (005298) - Tiistaina 6, syyskuuta 1988 

Roveristit koolla 
Lapin järvellä 

Itä-Uudenmaan autokanta lisääntyi hetkeksi monella har
vinaisuudella, kun Suomen Rover Ystävät kokoontuivat vii
konvaihteessa vuosiajoonsa Lapinjärven Motellille. Tällä 
kertaa tapahtumassa oli myös kansainvälistä väriä, sillä kut
su tapahtumaan oli lähetetty eri ulkolaisille sisarjärjestöille. 
Vuosiajoon osallistui lähes viisikymmentä ajoneuvoa miehis
töineen. 
Kokoontumisen yhteinen 

osuus alkoi lauantaina 94 kilo
metrin pituisella "perheralliIla" , 
johon osallistui 32 ajoneuvoa ja 
yli 100 henkilöä. Rallin aikana 
tutustuttiin Mustilan koetilaa 
Elimäellä, Ruotsinpyhtään ruuk
kimiljööseen ja tehtiin kiertoaje
lu Loiisassa. Lisäksi ralliin sisäl-

tyi tietokilpailua ja taitoajoko
keita. 

Viikonlopun muussa ohjel
massa oli luonnollisesti maastoa
joa, tunnetaanhan Rover tällä 
hetkellä ehkä parhaiten juuri 
maastoautoistaan, joista vanhin, 
täyttää tänä vuonna 40 vuotta. 

H.I. 

Rovereita ja roveristeja perheittäin tutustui kiertoajelullaan mm. Ruukin maisemiin . 
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Rover-Ystävien piirissä on ollu pi
demmän aikaa varsin aktiivinen 
joukko, nimittäin maastoajoja har
rastava piiri eli off-road-piiri. Syk
syllä oli tapahtuma, mikä vei mei
dänkin perheen ko. harrastuksen 
piiriin. Syyskuussa oli Virtasalmella 
Tekniikan Maailman "sponsoroima 
Off Road Show, mikä oli kaksi päi
väinen tapahtuma kaikille off-road
henkisille ihmisille. Lauantaina oli 
ensin kaluston esittelyä aamupäiväl
lä sekä Puolustusvoimien taholta 
luento maastoajosta. Iltapäivällä oli 
maastoradalla esittelyajoa, mlssa 
esiteltiin erilaisia maastokulkuväli
neitä, oli mahtavan näköisiä, mutta 
maastokulultaan kesyjä "monsterei
ta" ja sitten todellisia maastoajo
neuvoja, joista suuren osan muodos
tivat Roverit. 

Illalla oli varsinainan ajotapah
tuma, nimittäin yösafari, joka lähti 
liikkeelle klo 18. Safari jakautui kah
tia reitin vaikeusasteen mukaan. 
Rovermiehet menivät vaikeammalle 
radalle lähes 100 %:sti. Ne, jotka ha
lusivat myös, pääsivät kokeilemaan 
vesistön ylitystä. Vesistön ylittäjiä ei 
ollut kovin runsaasti, mutta tou
huun meni aikaa varsin runsaasti 
nousurannan jyrkkyyden ja osittain 
varmasti niukan vesistöajokoke
muksen vuoksi. Jo tässä vaiheessa 
tuli toisille varsin runsaasti aineelli
sia tappioita. Mielestäni reitin mie
lenkiintoisin vaihe alkoi vasta tästä. 
Siellä oli ahtaita paikkoja, pehmeitä 
paikkoja, jyrkkiä nousuja ja laskuja 
sekä soita. 

Ensimmäistä kertaa matkalla ole
valle oli ihmeellistä kokea kuinka 
auto kulkee maastossa, mikä oli jo 
jaloinkin vaikeakulkuista. Monessa 
kohdin tilanne todella vaati erikois
välineitä: tunkkia ja vinssiä. Koska 
kaikilla ei ko. välineitä ollut kuului 
luonnollisesti off-road-henkeen, että 
kavereita avustetaan vaikeuksissa. 
Ajojen suunnittelussa oli tapahtunut 
yksi mielestäni suuri "hama" siinä, 
että reitin alkuun siirtyivät vesistöy
lityksen kohdalla kokeneimmat ja 
järein kalusto reittiä kuluttamaan ja 
perässä tulivat kevyemmin varustau
tuneet. 

Vanha sotaratsu, jonka miehistöön kirjoittaja kuuluu. 

Göran Asplundja Jaakko Putkonen toimivat ratamestarei
na niin Virtasalmella kuin kerhomme ajoissa yleensäkin. 
Kuvassa (jöranin mallisuoritus veden ylityspaikalla. 

-9 
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Off-road ajojen piirteisiin kuuluu 

se, että luontoa rasitetaan mahdolli
simman vähän, varsinkin puita. 
Vaikka välineet olivat hyvät ja yri
tystahto kova, kesti Virtasalmen rei
tin läpimeno lähes yhdeksän tuntia 
ensimmäisestä viimeiseen. Aamu
yöstä väsymys jo ahdisteli, mutta 
maalissa oleva rosvopaisti maistui 
hyvältä. Asuntoalueella nuoriso 
sammui kuin myrskylyhty, vaikka 
Lauri pystyi kiitettävällä tavalla ot
tamaan nokosia maastossakin kai
kesta auton heittelystä huolimatta. 

Seuraavana päivänä oli jälleen ka
lustonäyttelyä ja kevyempää off-ro
ad ajelua läheisessä montussa: 

TM:ssä oli kirjoitus ko. ajoista ja 
nähtävissä mm. belgialainen Camel 
Trophy-ajuri, jonka Lantikasta rik
koutui laturi. Se korjattiin paikalla 
mukana olleilla varaosilla, off-road
henkeen. 

Seuraava tapahtuma oli Salossa 
Joensuun kartanon mailla. Karaasi
team, mihinkä kuuluin Ollin ja Vil
len kanssa oli lähtenyt liikkeelle 
asuntovaunun kanssa. Alkuunsa 
reitti tuntui jotensakin samanlaiselta 
kuin Virtasalmella, mutta jo alussa 
ollut ojan ylitys oli hankalampi kuin 
Virtasalmella. Apuna käytettiin A
pukkia, jotta auton keula saatiin 
nostettua ylös. 

Nuorisolle maastoajo opettaa pal
jon käytännön fysiikkaa ja kuten 
väkipyörän antamaa apua voimia 
puolitettaessa. Salon reitti oli varsin 
"kypsyttävä", koska loppupuolella 
useimmilla oli hankalien paikkojen 
sivuutusten jälkeen käsitys, että koh
ta reitti loppuu, mutta yllätys, edessä 
olikin vielä hankalampi paikka. Lo
pussa oli varsin mukava kurahauta, 
mikä suureni jokaisen ylityksen jäl
keen. Viimeisten joukossa tulles
samme puskurin korkeudella edessä 
kulki jonkin matkaa kura-aalto en
nen kuin auto pysähtyi. Loppumat
ka mentiin vinssillä hankassa suo
maastossa, missä puut eivät tahto
neet pysyä maassa kiinni. Tämänkin 
reitin kulkemiseen kului reilut 8 tun
tia. Aamulla oli jälleen kevyempi 
reitti ja paikalla oli myös "turisteja" 
tutustumassa maastoajoon. 

Kolmas maastoajo oli Seutulan 
maastossa enduro-radalla, mikä oli 
annettu off-road ajoille käyttöön . 
Mukana oli varsin runsaasti autoja 
ja kulku sujui jo mielestäni parem
min kuin aikaisemmin koko poru
kalta, vaikka reitti olikin kivikkoi
nen ja liukas. Jonkin verran pelti
vaurioita tuli jyrkkiä mäkiä alaspäin 
tultaessa. Muutama raidetankokin 

vääntyi, mutta ei haittaan asti. Pa
himmat vauriot korjattiin ennen ko
tiinlähtöä. 

Offf-Road ajoista täytyy sanoa, 
että ne ovat varsin kiehtovia ja aivan 
erikoislaatuisia siinä, että siellä po
rukka on yhtenäistä ja toisiaan aut
tavia riippumatta auto merkeistä. 
Voidaan ,sanoa, että mitä ankeam
mat olosuhteet sitä yhtenäisempi po
rukka, ehkä tämä kuuluu suomalai
seen luonteeseen. On puhuttu, että 
jatkossa 'mahdollisesti ajot tulisivat 
ryhmäkilpailuiksi, jolloin muutama 
auto muodostaisi joukkueen ja 
joukkueet kilpailisivat keskenään. 

Kokemuksesta voin sanoa, että Ro
ver-ystävistä löytyy varmasti monta 
joukkuetta, jotka pärjäisivät hyvin 
maastossa. 

Eräs tuttava sanoi minulle Virta
salmen keikasta kertoessani, että tai
taa olla CIA:n hommia kun miehet 
hyppivät yötä myöten metsissä au
toineen. Toisaalta ei kai tämä har
rastus ole sen hullumpaa kuin mus
tan kumilätkän perässä luistelu sul
jetussa hiilihapolle haisevassa hallis
sa. 

Ter·v. jäsen n:o 13 
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Vinssimies Olli, monen pelastaja 
siellä jossain . 

Metsään ollaan menossa kuin köy
hän talon porsaat, vaikka oltiinkin 
Suomen suurimpiin kuuluvan kar
tanon mailla. 

Tiina pitää reittikokousta Vantaal
la, ja hyvin siellä pärjättiinkin. 

RoverYstävät - 11 

Olihan siellä (Virtasalmella) Veke, 
Kake ja Oskukin - Tekniikan 
Maailman miehiä - nautiskellen 
paremman kaluston mukavuudesta 
ja lämmöstä. 
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Paikalle tunki ennätykselliset viitisenkymmentä Roveristia, ja se jos mikä 
nosti tunnelman kattoonsa ja sai Rover-hengen suorastaan tihkumaan 
rapingeista! 

Raullalan Era ja aina pirtsakka vaimon
sa Maippi alakabinetissa. 

Poutanen, piipu ja viehättävä siippansa. 

Kinnaslammen Raikka ja Salmon Pike 
iloisella joulumielellä. 

'-0) 



Mihin lie Juhis tässä suuntaa näyttämäs
sä? Ja kenelle? 

Ja, kun kaikki meni kuin nyrkki sil
mään, tekee Korvenkontion Peke tässä 
varausta KOKO PAIKASTA ensi vuoden 
juhliin. Kärkkäisen Riitta valvoo, että 
puhutaan oikeasta vuodesta. 

TL 
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Röykän ukko Vainikkalan Juke ja An
nekin olivat pitkästä aikaa paikalla. 
(Niin, ja olihan siellä Perttulan pappakin 
Aki Hirvonen Ullansa kanssa.) , 
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Uusi Rover 
vahvasti 

ma 

Rover 800 käy läpi mm. tietokonevalvottuna useita 
laatutarkistuksia ennen valmistumistaan täydelliseksi autoksi. Tässä 
menossa korimittojen tarkistus. 

Rover Group on viime vuosina 
kokenut merkittäviä muutok
sia. Tuotantoa on rationalisoitu 
merkittävästi , jonka tuloksena 
mm. Rover 800-autoja valmis
tava Cowleyn tehdas on uusiu
tunut täydellisesti. Nyt se on 
yksi Euroopan automatIsOl
duimpia ja nykyaikaisimpia au
totehtaita. Viimeisin muutos oli 
koko yhtymän yksityistyminen 
ja siirtyminen lentokonetekno
logiastaan tunnetun British Ae
rospacen haltuun. 

"Nyt olemme jälleen yksityi-

nen yritys, jonka taustavoima
na on korkean teknologian pa
rissa toimiva yritys. Uskomme 
kytkennän lentokoneteollisuu
teen vaikuttavan tuotantoomme 
yksinomaan positiivisesti", arvi
oi Roverin Euroopan vientijoh
taja Malcom Harbour. 

Puoli miljoonaa autoa 
Roverin merkitys brittiläiselle 
ja eurooppalaiselle autoteolli
suudelle on merkittävä. Koko
naistuotanto oli viime vuonna 
tarkalleen 471 504 autoa, joista 



vientiin meni yli kolmannes . 
Vientimaita on yli 20, pohjois
maisimpina Norja ja Suomi. 
Työntekijöitä yhtymässä on 
46 400. Eri puolille Englantia 
sijoittuvat kolme kokoonpano
tehdasta sekä yksi tehdas, joka 
tuottaa pelkästään moottoreita. 

Tietokoneohjattu 
~otanto 

Rover.. on johdonmukaisesti ke
hittänyt toimintaansa. Tuotan
nollisesti suurin edistysaskel on 
ollut siirtyminen täydellisesti 
tietokonevalvottuun, robottien 
suorittamaan kokoonpanoon . 
Tuotantomalli ja alan tietotaito 
ovat japanilaista alkuperää, jo
ka osaltaan takaa huipputason 
laadun ja viimeistelyn. 

,; Autojemme ja etenkin Ro
ver 800-sarjan viimeistely on 
huippuluokkaa. Nyt teemme 
englantilaisen eleganssin omaa
via autoja japanilaisella täsmäl
lisyydellä, luonnehtii vientijoh
taja Harbour Roverin uutta 
imagoa. 

Juuri rationalisoidusta tuo
tannosta johtuen parantunut 
laatu ei ole kadottanut autojen 
hintakilpailukykyä. Ne ovat va
rustetasoonsa ja ominaisuuk
siinsa nähden varsin kilpailuky
kyisiä. 

Kaksi kori mallia -
kolme moottoria 
Rover 800-malliston tuonti 
käynnistyy kahden kori version 
voimin; 4-ovinen Saloon ja juu
ri kotimaassaan Ensiesitelty 
5-ovinen Fastback. , 

Molemmat moottorivaihto
ehdot edustavat pitkälle vietyä 
tekniikkaa. Kaksilitraiset vaih
toehdot ovat kummatkin 16-
venttiilisiä MI6-moottoreita. 
Polttonesteen elektronisella yk
sipistesuihkutuksella varustettu 
M16 i tuottaa 120 hv tehon ja 
monipistesuihkutuksella varus
tettu i-malli 140 hv. 

Moottorimalli~ton suurin on 
2.7-litrainen V6-moottori. Sen 
teknisiä hienouksia ovat mm. 
24-venttiilinen sylinterikansi ja 
polttonesteen elektronisesti val
vottu monipistesuihkutus . Sen 
suurin teho on 177 hv. 

Yhteistä kaikille voimanläh
teille on sitkeys ja suoritusky
ky . 

Runsas varustetaso 
Rover-autojen vakiovarustetaso 
kuvastaa sen laadukasta profii
lia. Kaikkien mallien perusva
rustukseen kuuluvat mm. oh
jaustehostin, levy jarrut kaikissa 
pyörissä ja sähkötoimiset ikku
nat sekä täydellinen mittaristo . 

Mallikohtaisia varusteita 

RoverYstavät -. 15 

Rover mallisto sisältää kaksi eri mallia; 4-ovinen Saloon ja S-ovinen 
Fastback. 

ovat mm . lukkiintumaton ABS
jarrujärjestelmä, infrapunaoh
jauksella toimiva ovien keskus
lukitus sekä sähkösäätöiset 
etuistuimet. Verhoilussa on 
käytetty joko korkealuokkaista 
plyysiä tai nahkaa sekä jalopuu-

ta. 
Kaiken kaikkiaan Rover 

omaa perinteisen aristokraatti
sen englantilaisen leiman - pu
ettuna nykyajan teknologian ja 
tuotannon suomiin uusiin vaat
teisiin. 

ROVER 8OO-MALLlSTOj tekniset tiedot 
820 eSalclon 8020 Si Saloon 820 Si Fastback Sterling 

Mitat 
Pituus mm 4694 4694 4694 4694 
Leveys mm 1730 1730 1730 1730 
Korkeus 1398 1398 1398 1398 
Akselinväli m 2759 2759 2759 2759 
Oma paino kg' 1305 1320 1350 1475 
Moottori 
Tyyppi Pohtonesteen suihkutuksella pohtonesteen suihku, 

varustettu 16,venttiilinen tuksella varustettu 
4,syl. rivi moottori 24,v. V6 moottori 

Kuutiotilavuus ksm 1994 1994 1994 2675 
Suurin teho kW(hv) 88(120)/5600 rpm 103(140)/6000 rpm 130(177)/6000 rpm 

Suurin vääntöm. 
Nm(kpm) 

Voimansiirto 
Kytkin 
Vaihteisto 

Suorituskyky 
Kiihtyvyys 
0-100 kmls' 
Huippunopeus 
kmlh 

'v'almistajan ilmoitus 

162(16.5)/3500 rpm 178(18.1)/4500 rpm 228(23.2)/4500 rpm 

Hydraulisesti ohjattu kuiva yksilevykytkin Momentinmuunnin 
5·vaihteinen käsivalintainen vaihteislO 4·portainen automaattivaih· 

teisto 

11.0 9.8 9.8 9.1 

193 204 204 215 

Lähde: Suuntavilkku, Pekka Koski 
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KESKI-UUSIMAA Tiistai 30.8. 

Tuusulalaiset mukana L'HanJ?ibal Total -tapahtumassa 

Maasturilla yli Alppien 

L'Hannibal Touiliin osaUistuneet kusku yöpyiväl teltoissa samoilla 
leirintiipaikoilla. 

Tuusulalaiset Kari Lindroth, Timo Halo
nen ja espoolainen Tomi Petrelli päättivät 
talvella, että elokuussa lähdetään valloitta
maan Alppeja. Reilun viikon kestänyt reissu ei 
kuitenkaan suuntautunut lomakeskuksiin tai 
patikkamatkalla. He osallistuivat nelipäiväi-

: seen maastoajotapahtumaan, jonka aikana he 
huristivat noin 600 kilometriä vaikeakulkuisia 
vuoristoteitä. 

Miehet ovat harrastaneet maas
loajoa useita vuosia. Harrastuk
sen pohjalta on Tuusulaan perus
tettu oma alanharrastajien seura, 
Lapioklubi . Si itä on merkkinä" 
pieni lapio maasturin maskissa. 

- Ensinimäisen kerran saimme 
tietää tästä Alppien yli kulkevasta 
safarista eräästä englannin kieli
sestä lehdestä, jossa oli selostus 
tapahtumasta, ja kontaktihenki
lön nimi . Homma tuntui kiinnos
tavalta ja me päätimme lähteä 
mukaan, miehet kertovat. 

Safari kulkee nimellä L'Hanni
bal Total ja se järjestettiin viiden
nen kerran. Nimi viittaa sotapääl
likkö Hannibaliin, joka aikoinaan 
ylitti Alpit ja kiersi näin vihollis
joukkojen selustaan. 

- Järjestäjät ainakin väittivät, 
että reitti kulki samoilla seuduilla, 
jonka kautta Hannibal kulki mut
ta en tiedä , pitä~kö se paikkansa. 

L'Hannibal Totalin järjestää 
ranskalainen autourhei luseura. 

Hullut 
pohjoismaalaiset 

_ Kyseessä ei ollut kilpailu 
vaan pikemmin safari. Mukana oli 
200 maasturia ja 100 moottori
pyörää. Osallistujat jakautuivat 
kolmeen ryhmään. Reissu kesti 
yhteensä viisi yötä ja kaikki yö
pyivät teltoissa samoissa paikois
sa. 

_ Osanottajia oli ympäri Eu
rooppaa : englantilaisia, italialai
sia, saksalaisia, ranskalaisia. Me 
olimme ilmeisesti ainoat pohjois
maalaiset. Se kuvaa jotain meidän 
hulluudesta, Halonen naurahtaa. 

- Homma toimi niin, että aa
mulla jaettiin tätä tapahtumaa 
varten tehty tiekartta. Siihen oli 
merkitty kaikki risteykset, väli
matkat ja va ikeat paikat. Sen pe
rusteella piti löytää seuraavaa yö
paikka. Kyseessä ei ollut kilpailu, 
mutta eksymisestä diskattiin au-

Raskaassa maastossa bensaa kulu; parhaimmillaan 50 liiraa sadalla kilometrillä. 

tomaattisesti. Jos et löytänyt seu
raavaa yöpaikkaa , sait saman tien 
lähteä kotiin, eikä ensi vuonna 
olisi ollut koko juttuun asiaa. 

Suomalaiskuskit eivät tienneet 
mahdollis.ista diskauksista . Joitain 
ryhmiä oli kuitenkin eksynyt var
sin perusteellisesti . 

- Meille sattui pieniä harhaana
jamisia mutta totaalisesti emme 
olleet kertaakaan kadoksissa. 

Autoja nurin 
Halonen, Lindrooth ja Petrell 

olivat liikkeellä Range Roverilla, 
jonka ajo-ominaisuuksia he kehu
vat loistaviksi. Auto on kestävä, 
kevyt ajaa, toimii maastossa, met
sässä ja tiellä. Reissun ainoa tek
ninen ongelma oli bensapumppu, 
jota jouduttiin koIjaamaan. 

- Hyvin Rover kesti, sillä maas
to oli välillä varsin hankalaa. 
Reitti kulki enimmäkseen vaikea
kuikuisia pikkuteitä. Suomesta 

tulee lähinnä mieleen tukinajossa 
käytetyt metsätiet. Alpeilla tiet 
olivat vain kapeampia kuin Suo
messa. 

- Nousut olivat välillä melkoi
sia. Neljän ,sa,dan metrin matkalla 
nousua saattoi olla sata metriä. 
Eteen tuli sellaisia rinteitä, joista 
moottoripyörällä ei päässyt ylös. 
Yleensähän pyöräilijät kehuvat, 
että he pääsevät paikoista, joista 
maasturilla ei pääse. Mutta jyr
kässä, kivikkoisessa rinteessä 
pyörien kanssa monet kaatuivat 
selälleen. Nousua oli liiaksi. 

Suomalaiset eivät kuulleet pa
hoista onnettomuuksista. Pari au
toa heidän ryhmästään oli tosin 
mennyt nurin. 

- Vaikka siellä oli 300 ajoneu
voa liikentedisä, ei se mitään jo
nossa ajamista ollut. Joskus saat
toi mennä parikin tuntia, ettei 
nähny.t ketään muuta . Pahat pai
kat keräsivät ruuhkaa multa sel
laisessa kohdassa oli hyvä tietää, 

että apu oli lähellä, jos esim~rkik
si juuttui mutaan. Monet kerrat 
työnnettiin ja vedettiin toisten au
toja. Ei se mikään yltiömäisen 
vaikea matka ollut. Meistä se oli 
i~e asiassa helpohko. 

- Ainahan autoon kolhuja tu
lee. Mutta jos maastoautoilua ai
kaa harrastamaan, pitää muistaa, 
että parempi kaunis kurttu kuin 
huono oikaisu. 

Pahin ongelma 
oli kielimuuri 

Suomessa maastoajoharrastus 
on vasta hakemassa muotoaan. 
Lindroth epäilee, ettei ulkomailla 
jäIjestettyihin ajoihin ole Suo
mesta aiemmin osallistuUu. On
nistunut matka innostaa jatkossa 
toimimaan. 

- Auto kesti, eikä pahoja eksy
mislä tullut. Pahin ongelma oli 
itse asiassa kielimuuri. Tapahtu-

ma lähti Ranskasta ja oli ranska
laisten jäIjestämä, joten kaikki 
ohjeet annettiin ranskaksi. Meistä 
ei kukaan sitä osaa, eikä ennak
kotiedoissa luvattuja englannin
kielisiä ohjeita kuulunut missään 
vaiheessa. Onneksi englantilaiset 
osanottajat toimivat meille tulk
keina. 

Paikalliset asukkaat suhtautui
vat maasturikuskien mukaan var
sin neutraalisti koko tapahtu
maan. Järjestäjät olivat hoitaneet 
ennakkoon tarvittavat luvat ja 
paikallisia asukkaita oli asiasta in
formoitu. 

- Yhden valituksen me kuulim
me. Se johtui kurittomuudesta. 
Joku porukka oli ajanut siestan 
aikaan ilmeisesti varsin lujaa 
erään kylän läpi. Sitä paitsi me 
käytimme jo olemassaolevia reit
tejä. On nimittäin todettu, että 
patikoitsijat tekevät paljon enem
män vahinkoa kuten roskaamista 
ja jättävät jälkeensä uusia uria. 
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Myyntitavoite 200 autoa 

Roverilla lähes 
20 piirimyyjää 
Englantilaisten Rover-
henkilöautojen maahan-
tuonti alkaa Helkama-Au
ton toimitusjohtaja Matti 
Aarnion mukaan lähiviik
koina. Näiden, suurten 
henkilöautojen luokassa 
kilpailevien Rovereiden 
myynti tavoite on asetettu 
vuositasolla 200 autoon. 

Rover-verkosto ei ole 
Aarnion mukaan vielä ai
van lopullisessa muodos
saan. Tällä hetkellä Rove
rilla on kuutisentoista pii
rimyyjää. 

- Tällä määrällä emme 
vielä kata koko valtakun
taa, mutta noin 25-30 

kauppiaalla katamme koko 
maan, Aarnio sanoo. 

Helsingin alueella Rove
rilla on kolme dealeria, 
Perhe-Auto, Uudenmaan 
Auto-Center sekä Karaasi 
Ky. Muutamissa suureh
kossa kaupungissa piiri
myyjä on vielä valitsematta 
kuten esimerkiksi Tampe
reella ja Porissa. 

Omistaja vaihtui 
Rover on viime vuosina 
kokenut suuriakin muutok
sia. Yhtiö on rationaIisoi
nut tuotantoaan ja lisännyt 
voimakkaasti automati-

sointia. Viimeisin muutos 
tapahtui hiljattain, kun 
koko Rover-yhtymä siirtyi 
lentokoneteknologiastaan 
tunnetun British Aerospa
cen haltuun. 

- Nyt olemme yksityi
nen yritys, jonka tausta
voimana on korkean tek
nologian yritys. Uskomme 
kytkennän lentokoneteolli
suuteen vaikuttavan tuo
tantoomme positiivisesti, 
l{overin Euroopan vienti
johtaja Malcolm Harbour 
sanoo. 

RoveriD kokonaistuotan
to oli viime vuonna noin 
470 000 autoa, josta vien-

Lehdistötiedote 

PRESS STOP PRESS STOP 

ROVER JA AVIS SOLMIVAT SUURKAUPAN 

Rover-Yhtymä on solminut ennätyssuuren yrityskaupan 

monikansallisen AVIS-autonvuokrausketjun kanssa. Kauppa 

on lukumääräisesti mitaten Enqlannnin mittavin yksittäinen 

autokauppa . 

Tehdyn sopimuksen mukaan Rover toimittaa AVIS-autonvuok

rausketjulle yhteensä 60 . 000 autoa seuraavien kolmen 

vuoden aikana. Pääosan kalustosta muodostavat Rover BOO 

-sarjan autot , jakautuen Saloon- ja Fastback-malleihin . 

Suomessa samanaikaisesti Helkama-Auto on toimittanut 

ensimmäiset Rover 800 -autc.t AVIS-vuokrausketjun käyttöön . 

111U:ft111 HELKAMA-AUTO OY 
KalUOS L' ulam,en'Mhe3 

02770 ESPOO 

Kauppalehti 6.10.88 

tiin meni kolmannes. 
Rover tekee 'Harbourin 

mukaan edelleenkin yhteis
työtä, joka alkoi vuonna 
1978, japanilaisen Hondan 
kanssa. Parhaillaan Rover 
työstää kolmatta yhteis
työmallia työnimeitään 
Rover R 8, jonka japani
laiset ovat markkinoinee 
'Honda Concertona. 

Tätä nyt , Suomeenkin 
tuotavaa Rover 8OO-sarjaa 
pienempää mallia "R 8":aa 
kaavaillaan tuotavaksi 
mahdollisesti Suomeen 
joskus ensi vuosikymme
nellä. 

KIMMO SALIN 
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AUTOJA 
VARAOSIA JA TARVIKKEITA 
KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA 

Karaasi~ Juvan teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Puh. 90-845 671, 845617 

RANGE ROVER ~ 
~ 

RANGEROVER ~ 
~ 

GOES 
ANYWHERE 

INSTYLE. 

VALTUUTETTU 

RANGE ROVER JA 

LAND ROVER 

PIIRIMYYJÄ JA -KORJAAMO 

ENGLANTILAISIIN AUTOIHIN 
ERIKOISTUNUT TÄYDEN 
PALVELUN AUTOTALO! 

&:?a LAATU VAUNU OY 
Ahertajantie 3 15880 HOLLOLA 
Puh. 918-806666. 
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TULEVAT 
RANGET 
Ruotsalainen auto lehden "Tekni
kens Värld" mukaan olisi Range 
Rover tulossa uusituilla malleilla. 
Yksi versio olisi niin kutsuttu työ
malli , jossa 3,5 I V8 diesel moottori 
konepeltiin tehdyllä kohoumalla 
(scoopi). Katso kuva. 

Toinen malli, joka ilmestyisi vuot
ta myöhemmin olisi niin kutsuttu 
luxusversio. Eivätkö tähänastiset 
mallit olleet luxusta? Tässä uudessa 
luxusversiossa olisi 4,2 I V8 bensii
nimoottori ja pidempi akSeliväli. 

Saksalaisen auto lehden "Auto 
Bild" mukaan Rover tehdas olisi 
kokeillut 3,9 I V8 bensiini moottoria 
jossa noin 275 HP sekä 4,2 I B8 ben
siinimoottoria, jos'sa noin 300 Hp. 
Lehden tietoihin perustuen on auton 

ulkonäkö jonkin verran muuttunut. 
Takaluukku olisi muuttunut kah
deksi oveksi ja katto olisi takana 
korotettu. Auton etu- ja takapää 
nykyistä viistompia. 

Stefan Kraaz 
27.10.1988 
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AJ 0 KULTTUURIMME 
RISKIRYHMÄKULJETTAJAN SILMIN 
Sain kauan odotetun "tsetin" tou
kokuun lopulla viime keväänä. Olen 
siis puolisen vuotta kuluttanu katu
jamme ja paljon on muun muassa 
kavereiden kanssa käyty keskustelu
ja ajokulttuuristamme. Me nk. uudet 
kuljettajat emme suhtaudu kovin
kaan positiivisesti teihin, ns. vanhat 
kuskit ja upo uudet autonne. 

Ollessani autokoulun penkillä ajo
opettajani sanoi ajotaidostani, että 
olen perinyt isältäni pohjalaisen 
varmuuden ja äidiltäni hämäläisen 

'.rauhallisuuden. Ajotunneilla muu 
liikenne tuntui kunnioittavan kol
miokilvellä varustettua upouutta 
Volvo 340:mme, enkä kärsinyt kär
simättömistä perässäroikkujista. Ka
vereilta olen kuullut, että kilpi on ol
lut tavaton ärsyke ja on saanut ta
kanatulijat tekemään mitä uskomat
tomampia tekosia eikä suinkaan sel
laisia, jotka lisäisivät liikennetur
vallisuutta. Päättömät ohitukset, pe
rässäroikkumiset, kiilaamiset ym. 
ovat olleet kuulemma tuttuja. Kiel
tämättä on hyvin ärsyttävää kiirees
sä joutua kouluauton taakse, mutta 
tuskin sitä kiirettä jouduttaa päät
tömät, äkkinäiset ja usein typerät 
liikkeet. 

Itselläni ei siis ole moisia koke
muksia kouluajoilta, mutta puolen 
vuoden lätkäajaltani voisin kirjoit
taa kokonaisen kirjasarjan. 80-lätkä 
tuntuu olevan niin hankala sulatet-

tava, että sen ohi on päästävä keinol
la millä hyvänsä. Ja mainituiksi kei
noiksi tuntuu kelpaavan kaikki mikä 
mieleen tulee, jopa kielletytkin. Hy
vä esimerkki tästä on täysin oma
kohtainen kokemus. Ajoin Tuusulan
tietä Tikkurilaan päin 60:n alueella 
65 km/h nopeudella Range Roveril
la. Tiessä on molemmin puolin kel
taista viivaa ja ohitus kielto merkki 
oli juuri sivuutettu. Moiset säädök
set eivät kuitenkaan tuntuneet kos
kevan takanatulevaa, joka lähti loi
vassa ylämäessä ohitukseen ja ohi
tettuaan tuntui vain lisäävän no
peutta. 

Olen myös havainnut, ettei se ole 
auton merkistä kiinni, että noinkin 
typeriin temppuihin ryhdytään. Ai
na sama juttu, olen sitten liikkeellä 
Rangella, Rover 3500:11a tai Minillä. 
Vanhempani ovat huomanneet sa
maisen asian, kun ovat olleet vahin
gossa ikkunalle unohtuneen lätkän 
kanssa tien päällä. Vaikka ajaisit it
sekin ylinopeutta, niin kanssa-ajajat 
tekevät täysin tarpeettomia ja nau
rettavia vetoja. Itse nauroin makeat 
naurut eräälle kuskille , joka vähän 
ennen erästä risteystä Vihdintiellä 
lähti ohittamaan, kiilasi eteeni ja 
ryhtyi välittömästi ryhmittymään 
oikeaan laitaan. No sattuipahan 
ryhmittymään liian aikaisin ja päätyi 
pysäkille ja ajoi sitten piennarta pit
kin ryhmityskaistalle asti . Täysin 

tarpeeton ja typerä ohitus. Ei sen 
puoleen, eihän sitä nyt XX-kuskilta 
muuta voisi odottaakaan. 

Nyt kun itselläkin on ajokortti sitä 
seuraa liikennettä paljon tarkem
min, vaikkei itse ajaisikaan. Sitä tu
lee huomattua kaikenmoisia mielen
kiintoisia seikkoja, esim. kuinka 
törkeästi porukka ajaa päin punai
sia, kiilaa kolmioiden takaa ohitus
kaistoilta eteen, ei käytä suunta
merkkiä ja ajaa suurilla ylinopeuk
silla. 

Suuntamerkin käyttämättömyys 
tuntuu olevan eritoten uusien auto
jen ammattitauti. Tuntuu ajajat ajat
televan, että sen käyttö alentaa jäl
leenmyyntiarvoa. Merkkivalohan 
kuluu ja aiheuttaa arvon jyrkän ale
nemisen. Hivenen on höllät perus
teet arvonalennuksessa nykyisin , jos 
jo suunta merkin käyttö aiheuttaa 
laskua. 

En nyt kuitenkaan tahdo pelkäs
tään mustamaalata ajokulttuuri
amme: paljon on ystävällisiä ja ym
märtäväisiäkin tielläliikkujia. Lieko 
heillä vielä lätkäaika tuoreessa muis
tissa vai malttavatko sitten muuten 
vain ajaa 80:ä. Monelle se tuntuu 
kuitenkin olevan mahdottomuus ai
nakin aamuisin Kehä III:lla. 

Hyviä talvikelejä toivottaen 
jäsen n:o 13:en rapainen, 
puoliksi jäätynyt 80-lätkä 



TEKSTI JA KUVAT 
MARKKU JUNTUNEN 

Ulkomuodoltaan Range Rover edustaa ns. muuttumattomia arvoja 
tässä muuttuvassa maailmassa. 

VAlTIVIM 
UN 

Lokakuussa Birminghamin autonäytte
lyssä Range Roverlin esiteltiin uudistuk
sia, joilla pyritään tarjoamaan vaativalle 
ostajalle entistä miellyttävämpää ajoa. 

Range Rover on koko kahdeksan
toistavuotisen historiansa ajan 

ollut luksusmaasturin maineessa 
toisin kuin Land Rover Ltd -yhtiön 
toinen päätuote, klassinen työkalu 
LandiRover. 

SO-Iuvulla herrasmaasturien ky
syntä on kasvanut Euroopassa voi
makkaasti. Viime vuoden maalis
kuussa alkoi Range Roverien vien
ti Yhdysvaltoihin, jonka ylellisyys
automarkkinoilla tunnetusti vain . 
paras on kyllin hyvää. 

Niinpä Range Roverin viimeai
kaiset mallimuutoksetkin ovat täh
dänneet jalostamaan yhä paremmin 
autoa vaativan asiakkaan makuun. 

Huomattava ulkoinen "ylelli
söinti" esiteltiin viime kevään Ge
neven autonäyttelyssä: Kalleim
massa Vogue SE -versiossa on va
kiovarusteina automaattivaihteisto, 
ilmastointi, sähkökäyttöinen katto
luukku, sähköiset etuistuinten sää
döt ja nahkaverhoilu. 

Viskokytkin 
Lokakuussa oli teknisempien 
uudistusten vuoro. Huomattavin 
parannus on keskitasauspyörästön 
yhteyteen asennettu viskokytkin, 

joka kytkee tunnetulla tavalla auto
maattisesti tasauspyörästön lukon, 
kun ajo-olosuhteet aiheuttavat luis
to-eroa etu- ja taka-akseliston vä
lillä. Näin siis vaihdekepin vieres
tä on hävinnyt käsikäyttöisen ta
sauspyörästön lukon nuppi. 

Toinen rakennemuutos on tehty 
voimansiirrossa varsinaisen ja ja
kovaihteiston välillä. Entinen tur
han meluisa hammaspyöräveto on 
vaihtunut ketjuvedoksi. 

Voimaa riittää 
Viimemainittu muutos on vähentä
nyt Range Roverin melut mini
miin. Normaalissa maantieajelussa 
ei ohjaamoon kantaudu häiritseviä 
moottorin tai voimansiirron ääniä. 

Automaattivaihteinen versio 
kuulostaa vielä paremmalta, koska 
se rauhallisesti käytettynä pitää 
moottorin käyntinopeuden varsin 
pienenä. Toki ponteva kick-down 
tai käsikäyttöiselIä vaihteistolla 
reipas pikkuvaihteiden käyttö an
taa 165-hevosvoimaiselle 3,S-lit
raiselle V8-moottorille tilaisuuden 
muistuttaa päättäväiSellä murinalla 
olemassaolostaan. Kuten sanottu, 
koneessa riittää vääntöä viemään 

Sisustuksen pikkumuutoksissa on muun muassa rajoltettupAhklnä
puun osuutta samalla kun multa materiaaleja on parannettu. 

Vuodesta -85lähUen Range Rover 
on ollut saatavana myös suihku
tusmoottorllla. Suomessa se on
kin ollut vIIme vuosina ainoa vaih
toehto maahantuojan Autorep 
Oy:n kesklttyessl kallllmplln ver
slolhln. 

autoa pienilläkin kierroksilla van
kasti eteenpäin . 

Ainoa varsinainen melun aiheut
taja on itse asiassa kulmikas kori, 
joka luonnollisesti isommissa ajo
nopeuksissa synnyttää ajoviiman 

Ketjuveto voimansiirrossa on vä
hentänyt melua ja vlskokytklmen 
käyttämä keskltasauspy6r1st6n 
lukko yksinkertaistaa ajamista. 

huminaa. 
Suurin osa Range Rovereista 

myydään nykyisin automaattivaih
teisina. Molempia vaihtoehtoja 
ajettuani on myönnettävä, että 
Il$iakas on tässäkin suhteessa oi
keassa. Automaatti on paljon lys
timpi ajella sekä tiellä että tien 
vierellä. 

89-mallisissa Range Rovereissa 
on jonkin verran muutoksia myös 
sisu!jtuksessa ja varusteissa. Suo
messa kiinnostavia uutuuksia ovat 
esimerkiksi lämmitetyt tuulilasin 
pesusuuttimet, laajennettu takala
sin lämmitysalue ja tehostettu läm
mitys- ja tuuletuslaitteisto. 

Tuulllasi 12/88 57 
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lIisRoyal Kokonaan uusi Rover 827 fj ' h Sterling on Rover 800 -sarjan 
. kuningas. Se on perinteisen lfJ ness. ~;'~~~l:~:~i~~~~~~t~:,~;;," 

yhdistelmä. 
Muoto on moderni, kori 

kaksi värinen, sisustus on ylellinen 
ja äänetön moottori uhoaa voi
maa. Tehon takaa 24-venttiilinen, 
2,7 -litrainen V6-monipistesuih
kutusmoottori. 

Rover Sterling tekee myös 
ajajastaan kuninkaan. 

ROVER 800 SERIES 
THE NEW FORCE. 

lIis Excellen Kokonaan uusi Rover 800 
-sarja kuuluu englantilaiseen, 
maailman arvostetuimpaan 
autoaateliin. 

Rover 820Si Fastback on 
sarjan ylimyst~ä. Se edustaa . 
menevää urheilullista muotoa Ja 
perinteistä englantilaista auton
rakennustaitoa. 

Tehoa riittää: 140 hevos
voimaa, huippunopeus yli 200 
kmlt, kiihtyvyys CJ-100 krn/t 
9,7 sekuntia. 

820Si Fastback on malliesi
merkki arvostetusta, perinteisestä 
Rover-huipputekniikasta. 

I 
ROVER 800 SERIES 

THE NEW FORCE. 

UIIIIJ HELKAMA - AUTO OV 
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JA SEN LUETTELO 
1988 

JÄSENREKISTERIASIAA 

Kuluneen kesän aikana saimme vihdoin aikaan uuden jäsenluettelon. 
olet varmaan tutustunut si1hen. Jälkeenpäin olen havainnut siinä 
joitakin virheitä ja puutteellisuuksia. Olen korjannut niitä 
jäsentiedostoon seuraavaa painosta varten sikäli kun olen niitä 
huomannut. 

Todennäk6isesti luettelossa on edelleen virheitä siitä syystä, 
että kaikki tiedot jouduttiin sy6ttämään uudelleen, kun edellistä ' 
rekisteriä emme voineet hy6dyntää. Lisäksi v~litettavan monet 
eivät palauttaneet jäsenkyselylomaketta! Siksi pyydänkin sinua 
vertaamaan omat tietosi ja ilmoittamaan mieluummin postitse 
täydennykset ja muutokset. 

Olen analysoinut kerättyä materiaalia 5a tässä on joitakin 
poimintoja: 

* jäseniä kerhossa on 557 

* autoja on 457 

* niistä on Range Rovereita 140 
* Land Rovereita 119 
* henki16autoja 198 

.... 

- P3 1 kpl 
- P4 53 
- P5 22 
o. P6 74 
- SD1 48 

F.:angej.3 vm -72 
- 73 
-74 
--75 
-76 
-77 
-78 
-79 

22 kpl 
8 
6 

18 
17 

9 
5 
9 

- eniten Land Rovereita on vuosilta -56 
-64 

- vanhi n II II II -,48 

9 kpl 
7 

Kerätystä aineistosta saa 5115 mielenkiintoisia asioita esiin. 
Siitäkin syystä olisi tärkeää itsekunkin pitää tiedot ajan 
tasall.3 ..... . 

Raimo Kinnaslampi 
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Päätä ylempänä muita! 
Maailman hienoimmat autot tehdään 
Englannissa ja Range Rover on yksi niistä. 
Range Rover Vogue EFi on aivan omaa 
luokKaansa nelivetoisten autojen joukos
sa. Tehokas VB-moottori, automaattivaih
teisto, ylellinen sisustus ja esteetön näky
vyys ylitse muiden tekevät siitä todella 
edustuskelpoisen joka tilanteessa. 

Hinta: automaatti 242000 mk, 
käsivalintainen 232000 mk. 

AutorepOy 
Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki 

puh. 90-673283 

Rolls-Royce • Bentley • Range Rover • Land Rover 
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BED & BREAKFAST 

Registered with English Tourist Board 

t CURRIESTANES' 
(Mrs. Pamela Cullell) 

154 FRONKS ROAD, 
DOVERCOURT, ESSEX 

Telephone: HARWICH 503081 

Mcrnbcr East Anglia Tourist Board 

" Curriestanes" 
Saapuessamme Englannin mat
kamme viimeisenä päivänä Harwi
ehiin törmäsimme ongelmaan. Mi
hin majoittua? Etsittyämme aikam
me turhaan majapaikkaa, meille 
neuvottiin paikka josta vielä saattoi 
löytyä tilaa. Osoite jonka saimme oli 
154 FRONDS ROAD. Talo ei juuri
kaan ulkoapäin ilmaissut itseään 
Bed & Breakfast paikaksi, vasta ky
syttyämme asia varmistui, oikea 
osoite. Isäntä katsoi hetken meitä ja 
sanoi, että hänellä on yksi iso perhe
huone vapaana. Ongelmamme oli 

., ratkennut. 
Isäntämme George & Pamela Cul

len olivat myös Roveristeja ja pihalla 
seisoi hieman nuhraantunut valkoi
nen kaunotar, SD I 3500. Keskuste
lun edetessä kävi ilmi, että P6 kori
mallin Rovereita oli ollut perheessä. 
Näimmekin myöhemmin joitain va
lokuvia joissa George oli skottiasus
saan valkoisen P6:n rinnalla. 

Hän oli ollut kovasti tyytyväinen 
Rovereihinsa ja oli sitä mieltä, että 
perheessä pitää olla yksi Rover. Ker
rottuani omasta P6:tani ja kerhom
me toiminnasta Suomessa, hän halu
si kauttamme toivottaa kaikki Suo
men Roveristit tervetulleiksi "ma
jaansa". Joten jos liikutte niillä main 
ja olette ilman majapaikkaa, niin 
muistakaa 154 FRONKS ROAD. 

Hauskoja matkoja toivottaen 
Jussi + matkaseurue 

Kirjeitä Kirjeitä Kirjeitä 

Rungon numero 
Kun toistakymmentä vuotta sitten 
ensimmäistä kertaa katsastin Land 
Roveriani, en tiennyt, missä oli run
koon lyöty valmistusnumero. Kat
sastusmies neuvoi kauniisti häneltä 
neuvoa pyydettyäni etsimään nume
roa oikean etujousen etukorvakkeen 
kohdalta. Kävelin katsastuksen 
naapurissa olevaan korjaamoon. 
Lainasin lähes loppuun kuluneen te
räsharjan. Harjasin ahkerasti. Nu
mero löytyi. Näytin sen samalle kat
sastajalle, joka määräsi kassalle 
näyttömaksua maksamaan ja sitten 
hyväksyi Land Roverin katsastetuk
sl. 

Ensikatsastuksesta lähtien on 
mokomasta rungon numerosta joka 
vuosi katsastuksessa naristu. - Ei 
näy. - Ei saa selvää. - Pitäisi mil
loin vain olla helposti tarkastettavis
sao Minä näen sen pitkän numerosar
jan vaikka yön pimeydessä ilman 
mitään valoa. Olen nimittäin oppi
nut sen ulkoa. En sentään varus
miesten tapaan herroittele katsasta
jaa, enkä napauta kantapäitäni, kun 
pyydettäessä sujuvasti luettelen nu
merot katsastuksessa työntämällä 
pääni kurakaaren piiloon. 

Ilman huumoria kysyn apuanne 
hyvät Rover Ystävät; neuvokaa mitä 
pitäisi tehdä. Mihin järkevämpään ja 
puhtaampaan paikkaan voisi nume
rot nakututtaa? Onko määräystä 
numeroiden koosta? Mitä muuta on 
otettava huomioon? Mistä saa nu
merointityökaluja sekä stansseja lai
naksi? Mikä yritys tekee numeroin
nin katsastuksen kelpuuttamalla ta
valla? Hinta? 

939 131 35C 

Kirjeitä Kirjeitä Kirjeitä 

Kumipyörät 
Täällä kaukana kehäteistä ei kumi
sedillä ole varastossaan Lantikkaan 
kelvollisia renkaita. Tarjotaan miss 
Elin tilattavaksi suureen hintaan. 
Vaihtoehdoksi esitetään palapinta
kuvioista pinnoitusta. 

Koko on tuttu 7.50-16. Mitä 
muita renkaita ja pintakuvioita on 
Suomesta saatavissa? Mitkä rinnak
kaiskoot sopivat Lantikan van teille 
ja ovat muutoskatsastuksetta hyväk
syttyjä sekä Rover Ystävien suosit
tamia? 

Toivon, että Rover Ystävät antaa 
sivuillaan hyviä rengasvihjeitä. 

Ärbu tuplakuuskasi 

Kevyttikkaat 
Nykyisin ravinto on niin kevyttä, et
tä aina on nälkä. Kuuleman mukaan 
Lantikoissakin on jo Londolandias
sa tehty kevennettyjä muunnoksia. 
Ei ole mokomia Suomessa vastaan 
tullut tahi ohitse ajanut. Onko niitä 
maassamme? Kuka on nähnyt? Mis
sä ja milloin? 

Kevyttikasta kiinnostunut 

Kirjeitä 



Kirjeitä 
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Kirjeitä Kirjeitä Kirjeitä Kirjeitä Kirjeitä Kirjeitä 

Mä halusin olla nuori. Sen täytyi näkyä. Jos ei muusta niin autosta. 

Rover 3 L esiintyy 
TV -1 ohjelmassa 
Tässä elokuun loma-aamuna SOIttI 
Ylen TV-toimittaja, esittäytyi ja se
losti, ohjelman ohjaajakokouksessa 
oli päätetty saada ohjelmaan sopiva 
"arvokas" Rover. 

Minuun johti yhteys SAHK:n jä
senluettelosta, jossa ilmeinen auto 
kiinnosti. Tällainen yhteydenotto oli 
aika imartelevaa, ja käytön ajan
kohdasta ja ehdoista sovittuamme 
toimittaja puhalsi välittömästi koti
pihaan, otti sarjan polaroid kuvia ja 
piti kohdetta sopivana. Lopullisen 
hyväksynnän antoi TV-ohjaaja sa
mana päivänä. 

TV-kuvausten aikataulu ajoittui 
neljälle päivälle. Kuvauspaikkoina 
JIelsingissä Etu-Töölö, Kauppatori, 
Kruunuhaka ja Sipoossa kartano
miljöö. Kussakin kohteessa autoa 
tarvittiin 2-3 tuntia kerrallaan mut
ta itse TV-nauhoituksia näissä reilun 
tunnin verran. Roveria ajoi salapo
liisi Herbert ja hänen sihteerikkönsä 
tyylikkäästi. 

"Lukijaa kiinnostaa mitä kuvattiin 
näin arvokkaasti. Kyseessä on uusi 
ruotsinkielnen opetusohjelma työ
nimenä Mysterier 1-4, jolla on hy
vä ja toimiva juoni jota en voi tässä 
vielä paljastaa. 

Oli mielenkiintoista seurata nyky
aikaista TV-työskentelyä ja kuvauk
sia ja tutustua Ylen väkeen työym
päristössä. Luonnollisesti Rover 
UON-625 herätti kaikkialla TV-väen 
ja katselijoiden huomion englantilai
sella tyylikkyydellään, johon samas
sa ohjelmassa jupin uusi bavarialai
nen ei varmasti yllä . 

Henkilökohtaisesti tunsin olevani 
Rover-VIP, joka saattoi parkkeerata 
autonsa esimerkiksi Kauppatorilla 
Havis Amandan kupeelle tai puisto
ja torialueelle ilman lappuliisan pel
koa Ylen suojeluksessa. 

Mielenkiintoinen kokemus oli itse 
kuvaustilanne, nyt vain jännityksellä 
katsomaan valmista video ta , joka 
tulee ulos TV-l:ltä tammi-helmi
kuussa 1989 ohjelma-aikataulun 
mukaisesti. 

Siitä vain Rover- ja kielen harras
tajat TV:n ääreen toteamaan tallen
nettua autohistoriaa. Samantapaista 
tallennusta toivoisi useammalle au
tovanhukselle Ylen ja MTVn ohjel
miin jatkossakin. 

20.9.-88 PH. 
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Väärin
käsitys 
Osuipa silmiini lehtikuva Keski-Uu
simaa lehdestä loppuvuodelta -87. 
Laiskuuttani olen siirtänyt mielipi
teeni julki tuomisen aina tähän päi
vään saakka. 

Kuvatekstin perusteella voin vain 
todeta, että toimittajaraukka ei mitä 
ilmeisimminkään ole asianharrasta
ja. Kenties konepelIin V8 merkki he
rätti olettamuksen ilmiselvästä 
"nuorisolotjasta" . 

Harrasteautoilu on arvatenkin 
toimittajaraukalle vieras käsite ja 
hän varmasti sotkee harrasteautot ja 
"nuorisolotjat" kuuluviksi samaan 
kastiin. 

Henkilökohtaisesti olen kuitenkin 
sitä mieltä, että me Roveristit olem
me oikealla asialla eli asian harrasta
jia iästä riippumatta, ja hyvin suurel
le osalle Roverin omistajista se on 
vieläkin enemmän kuin harrastus, 
mielestäni se on elämäntapa. 

En kuitenkaan väitä, etteikö 
kaikki harrasteautoilu olisi miele
kästä. Asia nyt on vain niin, että 
muiden merkkien harrastajat omaa
vat vääränmerkkisiä autoja, ja var
sinkin moinen kuva teksteineen pis
tää vetämään "kotiinpäin". 

Harrasteautoilun kannattajana 
hyväksyn kuitenkin myös muutkin 
merkit, sanotaanko vaikka "värin
tuojina" arvomerkkimme rinnalle. 

Syys terveisin 
Jussi 
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ROMULUS 

Tervetuloa 

Muutakaan en voi nyt sanoa kuin 
tervetuloa uudelle Rover 800 sarjal
le. Paistaa se päivä myös risukasaan 
joskus, eli jokaisen meistä on toivot
tava, että se ihana lottovoitto tulisi, 
jotta olisi mahdollisuus käyttää va
roja juuri siihen oikeaan kohteeseen. 
On se nimittäin, niin pal kiva, niinku 
muodikkaasti nykyään turkulaisit
tain sanotaan. 

Olen tähän mennessä ottanut ai
noastaan niin sanotut kuivat tyypit 
mainitusta laitteesta. Jopa meikäläi
sen ruholle sai kunnon asennon, ja 
ainakin noin pikapuolisesti katsot
tuna oli kaikki tarpeellinen kama 
edustettuna kojelaudassa. On se hie
no auto. Ainoa mikä meikäläistä 
hieman harmittaa on jaappanilainen 
vaikutus, joka näkyy auton lievänä 
massatuotevaikutelmana. Mutta on 
Rover kuitenkin pikemmin legen
daarinen kuin legendi. Ja eiköhän se 
siitä paranne. 

Odotan mielenkiinnolla ensim
mäistä kunnon koeajoa. Olen tähän 
asti ahminut mitä lehdistössä on kir
joitettu uudesta Roverista. Ja onhan 
se ollut pääasiassa pelkästään posi-

•. tiivista mitä on näkynyt. Helkama 
on ainakin testiajoraporteista saanut 
kunnon markkinointitukea. Toivot
tavasti verottajasedän uudet systee
mit eivät pahemmin sotkeneet Hel
kaman kuvioita. Muuten olen sitä 
mieltä, että sopivin ja pätevin kaksi
litrainen virkasuhdeauto on Rover! 
(Toivottavasti pomo luki tämän) 

Erikoisuuksia 
Erikoisuudet näköjään kiinnostavat 
Tekniikan Maailmaa. Näin ainakin 
päättelen Off Road tapahtuman ra
portoinnista. Kyllä lehti ihan kiltisti 

RDMULUS 

puhuu kaiken maailman monstereis
taja Road Bustereista. Unohtaa vain 
siinä ohessa, että yksi oli ylitse mui
den, eli Range. Kulki kun monsterit 
seisoivat. Siinä näemme taas. Ystä
vällisyys, vaatimattomuus sekä 
muut hyveet eivät ole mistään kotoi
sin. Pitää näky jään olla röyhkeä, 
töykeä ja monsteri ennenkun saa 
kunnon julkisuutta. Mutta odotta
kaa - kyllä rehtiys ja todellinen ky
ky vielä voiton perii. 

Kokeilua 
Viime talvena kokeiltiin uusia no
peusrajoituksia määrätyillä tie
osuuksilla. Tuloksia ei vaan saatu. 
Ainakin näin sanottiin lehdistössä. 
Koska kokeilu osoitti että tuloksia ei 
saatu, on pakko jatkaa. Loogista vai 
mitä? 

Liikenneturvallisuuspolitiikkam
me on mielestäni ollut hieman tur
han poukkoilevaa. Emme tässä 
maassa ole pystyneet johdonmukai
sesti viemään turvallisuutta eteen
päin. Nopeuskokeilut ovat varmasti 
tietoa antavia - mutta tiedämme 
esimerkiksi jo, että Etelä-Suomen 
tiet ovat pahasti kuluneita ja urau
tuneita. Vaikka tiedämme sen, ja 
vaikka tiedämme mitä maantielii
kenne valtion kassaan maksaa -
emme tiedä mitä ja milloin teille 
tehdään jotain. Kunnallisvaalien ää
nestysprosenttia pidettiin alhaisena. 
Ehkä juuri sen takia ihmiset eivät 
käyneet äänestämässä koska tietä
vät, että vaikka tietävät, mitään ei 
tapahdu. 

Romulus 

MARKKINAT 

MYYTÄVÄNÄ 
Land-Rover 109 -65 (pitkä) varaosa
auto 1.200,-. 
Esa Rämänen, puh. (941) 213522 
työ, (941) 272 345 kot~ 

Entisöimiskohde Rover 4 D Sedan 
75 vm 1950. Vj-193. Samassa per
heessä ollut auto. Seissyt vuodesta -
74. Eniten tarjoavalle. 
Puh. (961) 112548 Ulf Swanljung. 

Land Rover 107" STW 1957 museo
paloauto, katso -88, käteisostajalle. 
Rek. 7:11e,' sankoruisku, kypärät, 
letkut yms. sis. kauppaan. 
Pohjantuuli, Sutela, Kotka 
Puh. (952) 24342. 

Kaunotar Lantikka 109 Pick Up 
diesel -71. Napalukot, ylivaihde, 
veto koukku sekä uusi katto. Auto 
suhteellisen kolhimaton, ikäisek
seen hyvässä kunnossa. 
Tiedustele: Pekka 
puh. (90) 881 805 iltaisin 
Jäs. no 728 

Rover 75-57, ajettu 117 tkmm, 
yksi omistaja, hyväkuntoinen, 
puh. (90) 8036060 ilt. 

KIITOKSET 
Välittänette kiitoksemme sata
kymppi-Pekalle, joka Lapinjärvellä 
antoi maasto kyytiä lähes koko su
vullemme. Painakaa vuosiajojut
tuunne kiitokset kaikille ystävällisil
le roverystäville kyydistyksistä. 

J.P. 

f!/ 
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