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Vuosi 1990 on lopuillaan tätä kirjoittaessani ja on siis syytä luoda katse
menneeseen sekä pohtia myös tulevaisuutta.
Keväällä perustettuun Suomen Off-Road—liittoon on liittynyt mukaan

118 Roveristia, lähes viidennes jäsenistöstä, joten liiton toimintaan koh-
distuu paljon odotuksia. Maastotoiminta on jatkunut tosi vilkkaana, ta-
pahtumia on lähes joka viikko.
Rover-Ystävät liittyi perustajajäsenenä Suomen harrasteajoneuvoliit—

toon. Tulevaisuus näyttää millaiseksi alan valtakunnallisen kattojärjes-
tön puoli muodostuu.
Helsinki-hurinat, kevätajot Vääksyssä ja syysajot Otsola—hovissa Brit-

tiautotapahtuman yhteydessä Nuutajärvellä kokosivat myös ilahdutta-
vasti autoja sekä jäseniä perheineen. Ja j oulujuhlamme Toppelundin kar-
tanossa kokosivat jälleen mahtavan joukon meitä.
Jäsenluettelo ja kaksi lehteä on jo ilmestynyt, mutta . . . kuten jo mo-

nasti aikaisemmin, lehdentekijöitä kaivataan. Tarkoitan kirjoituksia, jut-
tuja, reportaaseja, käännöksiä, valokuvia, oivalluksia. Kyllä lehden toi-
mitus sujuu, kun vaan materiaalia on riittävästi. Ja täytyyhän sitä löytyä
viiden ja puolensadan jäsenen harrastuksen tiimoilta. Joten rohkeasti
vaan, huonoa juttua ei olekaan! Vihjeenä voin kertoa, että lukijoiden ta-
holta on useasti kaivattu erilaisia korjausniksejä, niitä on paljon, siitä
olen vakuuttunut — kertokaa siis muillekin. Kerholehtemme on mielestä-
ni merkittävä yhdessäpitävä tekijä, pitäkäämme yhdessä siitä huolta!
Toivotan kaikille Roveristeille entistä parempaa uutta vuötta 1991

'

— yhdistyksemme juhlavuotta!

.
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KERHOSOPPI
LEHDET
No
1. 1/81
2. 2/81
3. l/82 loppuunmyyty
4. 2/82
5. 2/82 loppuunmyyty
6. 4/82 4 kpl
7. 1/83 loppuunmyyty
8. 2/83 1 kpl
9. 3/83
10. 4/83
ll. 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
24. 3/87
25. 1/88
26. 2/88
27. 3/88
28. 1/89
29. 2/89
30. 3/89
31. 1/90
32. 2/90
Lehtien hinta on 20 mk/ kpl.

TARRAT
Tarrojen hinta on 5 mk/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TARRA-
TYYPPI. Tarratyypit ovat:
a) Loppuunmyyty
b)ROVERstnMJ ..............

ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS ..............

lasin-sisäpuolinen tarra
b) ROVER YSTAVAT ..............

lasin sisäpuolinen tarra

VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.

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 on 35 mk/kpl. Jos

et ole vielä merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.

KERHOVIIRI

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippu-
mamen, jossa Rover Friends Fin-
land -merkki on vaaleanharmaalla
pohjalla. Viiri on kiinnitetty kro-
mattuun tankoon, joka seisoo mar-
morijalustalla. Voit tilata viirin
hintaan 100,—/kpl.

Materiaalit voi tilata
PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA.

VUOSIKOKOUS
Kutsumme kaikki Rover Ystävät yhdistyksemme
vuosikokoukseen, joka pidetään

maaliskuun 2. päivänä 199l alkaen kello 13.00
Tiedekeskus Heurekassa,
Tiedepuisto 1, Tikkurila, Vantaa 01300.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 šzssä mainitut
asiat.

Rover Ystävät r.y.
Hallitus



Miksi Range Rover lyö laudalta
kaikkein arvostetuimmatkin henkilöautot?
Vaihtoautohallissamme seisoo isoja Volvoja,

Bemareita, Audeja, Mercedeksiä. Näistä autoista
monet uneksivat. Miksi sitten jotkut ovat vaihtaneet
ne Range Roveriin.

Siksi että Range Rover tarjoaa kaiken sen, mitä par—
haat henkilöautot: edustavuutta, mukavuutta, tilaa,
suorituskykyä. Tämän lisäksi Range Rover tarjoaa vielä
nelivedon tuoman liikkumisen vapauden ja ajoturval—
lisuuden.
Nämä kaikki ovat hyviä jajärkeviä syitä. Mutta ehkä

kaikkein tärkein on sittenkin Range Roverin oma, jäljit—
telemätön tyyli. Se on päätä ylempänä muita.

RANGE ROVER
Autorep Oy, Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki, puh. 90-673 283
Autorep Oy, Uudenmaankatu 11, 20500 Turku, puh. 921-333 322

FMK
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PQLTTOOAINEEN KULUTUS
KAYTANNON
KOKEMUKSELLA
Polttoaineen kulutus Range Rove-
rilla ajalta 20.6.85—31.12.90. Ajan-
jakso sisältää kolme eri automaatti-
vaihteistolla varustettua, uutena
hankittua, 3,5 l, valkoista herras-
miesajoneuvoa. Ensimmäisenä oli
AXH-460, kaasutinmoottori / 3 v-
automaatti. Ajanjakso tälle oli
20.6.85—17.6.87 jolla matkaa yh-
teensä noin 80000 km (osa ajopäi-
väkirjoista kateissa). Toisena oli
ZAB-590, ruiskumoottori / 4 V—au-

tomaatti, ilmastointi. Aj anj akso täl-
le oli 18.6.87—28.7.89 jolla matkaa
yhteensä 80072 km, 12.703,6 l ajo-
vettä : 15,87 1/100 km. Kolmantena
on ZEV—260, ruiskutusmoottori / 4
v-automaatti, alkaen 28.7.89 j & mat-
kaa 31.12.90 mennessä jo 55383
km, 8.715,6513jovettä : 15,74 l/100
km.

Polttoaineen kulutukseen vaikut-
tavat kenkäni ja auton lisäksi monet
tekijät kuten vuodenaika, sää, tie-
ja ajo-olosuhteet, mielialat, vedettä-
vät kuormat, kiire, näyttäminen toi-
sille (Saabisteille) ja se toimiva kik-
down. On kuljettajia jotka pystyvät
taloudellisempiin tuloksiin, mutta
Range on tehty kulkemaan. Näihin
yli 210.000 km:n kulutuksiin mahtu-
vat lukuisat viikonmittaiset pyräh-
dykset Keski—Eurooppalaisille ba-
noille. Ajovettä on syöty seuraavis-
sa maissa: SF, S, DK, D, NL, CH,
FL, F ja I.

Ajo Tanskan halki on taloudelli—
sinta. Nopeusrajoitus 100 km/h le—

veällä banalla joka sallii tasaista, ny-
kimätöntä nopeutta, jo Ruotsissa
tai Saksassa puhtaaksi ajetulla
moottorilla. Suomessa jossa no-
peusrajoitukset ja kapeat mutkaiset
tiet tekevät tasaisen taloudellisen
ajon mahdottomaksi on tuloksena
nokeentunut moottori korkeine ku-
lutuksineen. Vaikka Saksassa, jossa
on banalla vapaa nopeus, Bemarei-
ta, ym. nopeita ajoneuvoja vaikutta-
massa kovempaan nopeuteen ja no-

peuden myötä huikeasti kasvavaan
ilmanvastukseen jäävät kulutuslu-
kemat jopa maltillisiksi suomalai-
siin lukemiin verrattuna. Joskus kyl-
lä sattuu että lukema siellä nousee
huolestuttavaksi ja ajovesi jopa lop-
puu kesken menoa. Rangessa on yk-
sinkertaisesti puute kahdesta: liian
pieni tavara- ja polttoainesäiliö.
En valittaisi jos Nesteen monopo-

lissa mä uisin
Seuraavassa taulukossa on ajetut

kilometrit, litrat ja kulutus l/100 km
kuukausittain.

<N$š vauvaa

läš län IQB 199 IQD

I IZh 244 19,7 1773 327,6 18,5 2470 431 17,5

11 4927 829 16,8 1575 25 18,1 1634 32,5 18,5

III 201 384 17,4 6345 1011,7 15,9 24% 445,6 17,8

IV 3665 594,2 16,2 3151 31,5 16,4 2974 469 15,8

V 2351 374 15,9 4314 593 13,8 6333 %,5 14,7

VI 584 114 19,2 6482 934,4 14,4 442 651,1 14,7 2634 389 ' 14,8

VII 2176 319, 1 14, 7 IKE 278, 6 15,4 1381 727, 5 16, 5 2035 376 18, 5 1705 253 14, 8

VIII 2356 471,5 20,0 5487 848,5 15,5 2887 424 14,7 3875 574,1 14,8 3125 451,5 14,5

D! 347 587,2 17,6 4348 (69,1 15,2 2040 324 15,9 3207 493 15,4 1882 291 15,5

X 3955 711 18,0 3526 546,3 15,5 2682 447,1 16,7 % 799,6 15,7 1857 319 17,2

XI 2011 418,6 20,8 2447 449,5 18,4 4163 676 16,2 5882 940,4 16,0 54% 833,2 15,2
'

XII 2774 6(D,6 21,7 1748 335 19,2 1157 382,5 18,6 1921 356,5 18,6 2746 438 16,0

64/HGK”



ALKUPERÄISOSAT,

RANGE RDVER

VARUSTEET, TARVIKKEET
Uudet ja käytetyt
Range Roverit ja Land Roverit.

Huollot ja korjaukset merkki—
korjaamossa ammattitaidolla.

% LAATUVAUNU
Ahertajantie 3, 15880 HOLLOLA
Puh. (918) 806 666. Fax (918) 806 660 nm,—

—ROVER/

Maailmanennätys Rouerille
Kaksi Rover 827 Sterling Saloonia valtasi virallisen
maailmanennätyksen kilpailtaessa maapallon ympäri
ajossa. Kahden Britannian armeijan sotilaiden
muodostaman kolmihenkisen joukkueen nimiin kirjattiin
uusi ennätys, joka tuli 39 vuorokauden ja yli 41.000
kilometrin ajon jälkeen. Ennätyksen avaintekijänä olivat
uudet Rover 827 Sterlingit, jotka toimivat koko matkan
kuin kello, ilman minkäänlaisia mekaanisia ongelmia.

Autot saapuivat maaliin Lontooseen,
Towerin linnan edustalle kesäkuun 22.
päivänä klo 12.35 Guinnesin Ennätys-
tenkirjan asettaman virallisen tarkkaili-QQ) SL.- jan merkitessä ajan muistiin. Uusi en-

” nätys suorastaan murskasi edellisen,
&?ij joka oli 69 päivää. Nyt ennätys kirja-% , taan uusin luvuin: 39 vuorokautta, 23

tuntia ja 35 minuuttia.
— Roverit olivat varsin helppoja

ajaa. Suuri moottori ja hyvä varusteta-
so, mm. vakionopeudensäädin helpot-
tivat ajamista, kertoi joukkueen johta-
ja, kapteeni Samatha Steele.

Britannian armeijan luvalla ennätys-
ajoon osallistunut joukkue valmistautui

yritykseen puolen vuoden ajan. He
tutkivat ja laskivat eri reittivaihtoehto-
ja, varasivat laivalippuja ja harjoittivat
fyysistä kuntoaan. Kolmen hengen
joukkueesta kaikki olivat käyneet ar-
meijan suunnistuskurssin.

— Me pidimme autot liikkeellä koko
ajan aina ollessamme mantereella lu-
kuunottamatta tankkauksia ja huolto-
taukoja. Ajajan vieressä valvoi suun-
nistaja ja kolmas nukkui takaistuimen
tilalle asennetulla erikoisistuimella sillä
välin. Vaihdoimme kuljettajaa neljän
tunnin välein, jolloin jokaiselle tuli kah-
deksan tunnin ”työvuoro” ennen lepo-
taukoa. Mahdollisimman pitkään py-
rimme syömään ja ravitsemaan itsem-
me auton liikkuessa. Teimme ruokaa
sisälle asennetulla pienellä sähkökäyt-
töisellä keittimellä, kertoo Miss Steele.

Takaistuimen muutoksen ja keitti-
men asennuksen lisäksi ainoat muu-
tokset autoihin olivat kartanlukuvalon
asennus, ylimääräisten säilytystasku-
jen rakentaminen karttoja varten, poh-
japanssareiden asennus sekä etupus-
kurin eteen rakennetun "karja-auran”
asentaminen.

SUUNTAVILKKU 2/90
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Throughbred & Classic Cars 1/91
BLUE TRAIN ROVER
Ensimmäinen auto, joka voitti
Ranskan kuuluisan sinisen junan —

Blue Train — oli vuoden 1929 Rover
Light Six. Auto on juuri taltioitu Ro-
ver kokoelmaan British Motor In-
dustry Herigate Trustiin.
Vaikka useita yrityksiä oli aikai-

semmin tehty, Rover sai kunnian
tammikuussa 1930 ensimmäisenä
suoriutua 750 mailin reitistä no-
peammin kuin Blue Train, kahden-
kymmenen minuutin erolla.
Sekä auto että juna lähtivät St

Raphaelin asemalta Ranskan rivie-
ralla tehden matkaa noin 20 tuntia
päämääränään Calais. Huono sää
oli ylimääräinen häiriö Roverin
matkalla ja auto todellakin joutui
onnettomuuteen kilvan aikana. Lä-
hellä Nice-nimistä paikkaa auto
ajautui tieltä jyrkässä mutkassa pää-
tyen matalaan rotkoon. Onneksi
kuitenkin selvittiin ilman vakavia
vaurioita, vaikka kummatkin loka-
suojat jouduttiin poistamaan, jotta
matka saattoi jatkua.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..N.”.”.N.N.N.N.N.”.N.N.”.NQN.”.”.M.N.”.N.O

OFFROADSOPPAA
Tilannetietona erittäin sekavalta ja

!

moneen suuntaan sooloilevalta
maastoajorintamalta kerrottakoon,
että keväällä armottoman innostuk-
sen vallassa Sipoon Talmassa perus-
tettu Off Road Liitto on edelleen ta-
nakasti lähtökuopissaan eli ei ole
saanut aikaan mitään konkreettista.
Tapahtumakalenteri vuodelle 1991
tullaan toki muodossa tai toisessa
”julkaisemaan” heti, kun on tiedos-
sa olevia tapahtumia. Tällä hetkellä
ei tarkkoja päivämääriä ole, mutta
on odotettavissa, että SORY/Hauki-
vuori järjestää talvisafarin helmi-
kuussa, SORY/Ojantakaset, Pieksä-
mäki rospuuttosafarin keväämmäl-
lä, Kuopion UA J ätkänkämppä Off
Roadin syyskuussa ja Mutakuonot
kaksi safaria, huhtikuussa ja syys/lo-
kakuussa.
Kuten tarkkasilmäiset huomaa-

vat, ei koko offroadhässäkän syn-
nyttäneen kilpailutoiminnan kalen-
teriin ole isompaa tungosta.
Järjestörintamalta todettakoon,

että Jyväskylässä hotelli Laajavuo-

ressa pidetään 6.2.1991 kokous, jos-
sa ”lsä AKK” sallii harvojen ja valit-
tujen tulla tykönsä kertomaan, mitä
helevettiä maastoajorintamalla oi-
kein touhutaan. Armon (= kutsun)
ovat saaneet Pekka Husgafvel ja
Jaakko Putkonen (Rover Ystävät,
Off Road Liitto) sekä Pertti Konti-
nen ja Pentti Haapamäki (Kuopion
UA ja SAUL), ja AKKzta edustavat
ainakin tuore pääsihteeri Mahonen
ja ”offroadmies” (lue rallicrossari)

Päivärinta plus pari muuta. Toivoa
sopii, että järjestäytymismallit ja
toimintatavat taas hiukan selkiinty-
vät. Odotellessamme voimme ku-
kin tahollamme sooloilla entiseen
malliin jonkinnimisen kuppikunnan
mukana, siitä edes kavereillemme
kertomatta, ja jättää perustamam—
me yhteisen hiilen hiipumaan.

PH
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Land Rover Prototype

Viileinä ja sumuisina syyspäivinä
1960-luvun lopulla, esiteltiin yleisöl-
le Rover-tehtaiden toimesta kolme
tehtaan aiemmasta tuotannosta poik-
keavaa ajoneuvoa. Kaikille tutun
Range Roverin lisäksi näki päivän-
valon kaksi sotilaskäyttöön tarkoitet-
tua ajoneuvoa. Toinen sotilaskäyt-
töön tarkoitetuista ajoneuvoista oli
1/2-t0nnin kuljetuskyvyn omaava
Land Rover. Ajoneuvo oli
suunniteltu nopeaksi, ilmakuljetuk-
siin soveltuvaksi ja runsaat muun-
telumahdollisuudet omaavaksi soti—

lasajoneuvoksi. Kolmas uutuuksista
oli Land Rover Prototype, mikä tuli
varsinaiseen tuotantoon vuonna 1972
tyyppimerkinnällä 101.

Prototyyppejä rakennettiin pieneh-
kö määrä, arvio rakennetuista kappa-
leista vaihtelee kahdeksan ja kahden-
kymmenen välillä. Rakennetut proto—

tyypit poikkesivat selvästi aijemmista
siviilikäyttöön tarkoitetuista Land
Rover FC ZA ja 2B malleista (Bull-
dog). Toisaalta ne myös poikkesivat
lopullisista 101 :n tuotantomalleista.

Prototyypit olivat kuitenkin selvänä
välimuotona Buldoggien ja kehitettä-
vän 101:n välissä.

Prototyypin voimanlähteenä oli ben-
sakäyttöinen kolmen litran kuusisy-
linterinen rivimoottori, vaikka Ro-
verin V8 oli jo tuotannossa. Vaih—

teistona oli silloinen Range Roverin
vaihteisto. Vetäviksi pyöriksi voitiin
valita pelkät takapyörät tai kaikki
4x4 vetäviksi. Lähes suoraan FZB
mallista oli kopioitu ohjaamo, ENV:n
akselit ja 9.00x16 rengaskoko.
Prototyypin korirakenteesta oli osa
helposti poistettavissa, jotta se täytti
lentokuljetuksen asettamat vaatimuk-
set. Suurin osa ohjaamosta, sivut, o-
vet eli lähes kaikki, mikä oli pusku—

rien yläpuolella , oli purettavissa ajo-
neuvon keventämiseksi ja pienent-
ämiseksi. Korirakenteiden purkami-
sen jälkeen prototyyppi oli varsin eri-
koisen näköinen pelkkä ajoneuvon
alusta.

Muutama ajoneuvo varustettiin voi-
man ulosotolla, josta saatiin voima

vetävälle peräkärrylle. Kun kaikki
pyörät kytkettiin vetäviksi, saatiin
ominaisuuksiltaan varsin vaikuttava
6x6 vetoinen ajoneuvo.

Näistä prototyypeistä saatujen k-
kemusten perusteella kehitettiin Land
Rover 101. Tämä uusi sotilasajoneu-
vo oli pitkän aikaa käytössä usean
maan puolustusvoimissa. Vielä vaki-
naisen palvelun jälkeenkin auto on
suosittu siviilien Off Road-ajoneuvo.

Alkuperäisistä prototyypeistä on
vielä muutama kappale hengissä. Yk-
sityisessä käytössä ja alkuperäosessä
kunnossa on ainakin yksi 6x6, ve-
tävällä perävaunulla varustettu yksi-
lö. Toiseen tunnettuun prototyyppiin
on vaihdettu uusi V8-moottori, mutta
muuten auto on alkuperäiskuntoinen.
Kolmas tunnettu ajoneuvo on armei-
jan kuljetusmuseossa. Osa prototyy-
peistä romutettiin ja hävitettiin teh-
taan toimesta. Yhden prototyypin
tiedetään tuhoutuneen, kun vetävä
perävaunu työnsi sen jyrkänteeltä
rotkoon.
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MAASTOAJOT
Salossa 16.12.1990

Aamulla heräsin reilusti ennen he-
rätyskellon soittoa. Tänään en halun-
nut nukkua pommiin. Oli Rover
Ystävien maastoajot. Aamupalan
nauttiminen ja eväiden valmistus ei-
vät paljon aikaa vieneet.
Ja sitten matkaan. Liikennevalot o-

livat kaikkialla vielä vilkkumassa.
Olihan sunnuntaiaamu. -Hetke11isesti
kävi mielessä, että kaikki muut ihmi-
set vielä nukkuivat. Oli niin hiljaista.
Haavekuvat haihtuivat, kun tulin
Munkkivuoreen. Siellä oli kouralli-
nen roveristeja kerääntynyt yhteen
mennäkseen samaa matkaa Muurlan-
lasitehtaalle, varsinaiselle kokoontu-
mispaikalle. Hetken aikaa ihailimme
uutta Discoveryä, on se hieno, ennen-
kuin jatkoimme taas matkaa.

Lasitehtaalle saapuessamme oli
paikalla jo runsaasti Rover Ystäviä.
Paljon en kerennyt muiden kanssa
seurustelemaan, sillä minun oli vaih-
dettava toiset renkaat Land Roveriini.
Renkaanvaihtoa näytti riittävän muil-

,
40

lakin. Ajojen isäntä Philip saapui pai-
kalle juuri, kun olin saanu (leukaani
vaihdetuksi. Hänen johdollaan siir-
ryimme hien-ossa letkassa varsinai-
selle ajopaikalle. Jono oli hienon nä-
köinen, olihan autoja kaikkiaan yli

'Maastoon lähdimme ajelemaan jo
ennestään tuttua uraa pitkin. Maa oli
pakkasen kovettama Mutta aina sen
verran pehmeätä löytyy, että joku
kiinni jää. Jumissaolo kuuluu vain
suomalaisen urheilijan sanastoon.
Tämä todistettiin taas kerran, sillä
vaikeuksissa olevat autot saatiin mui—

den avustuksella helposti liikkeelle.
Jäätyneet metsäkoneen urat olivat
mukavia ajettavia. Liukas maanpinta
piti ajon koko aika vaikeahkona.
Varsinkin kolme sulankin maan ai-
kana pahoiksi havaittua ylämäkeä o—

livat nyt erittäin liukkaita. Vinsseillä
ne pahat paikat selvitettiin. Jono jo—

utui hiukkasen pysähtelemään, kun
tekniikka petti joissakin autoissa
kesken ajon.

Pieni odottelu ei näyttänyt Roveriste—

ja haittaavan, sillä olihan taukojen ai—

kana mahdollisuus vaihtaa kuulumi-
sia ystäviensä kanssa. Vanhin muka-
na ollut auto oli Land Rover vuosi-
mallia -54 ja uusin peli oli todennä-
köisesti Philipin Range. Muutmaas-
toSsa olleet 27 autoa sijoittuivat jo-
honkin tälle välille.

Illan hämärtyessä häipyi kukin pik-
ku hiljaa omille teilleen. Pientä
säpinää oli paikallisella kivimurskaa—

molla, jossa katurenkaiden vaihto ko-
timatkaa varten tapahtui.! Itse en
laiskuuttani viitsinyt renkaanvaih-
toon ryhtyä, vaan ajattelin, että eikö-
hän TVL ole jo suolaa tarpeeksi tiel-
le levittänyt. Olihan se. Ennen Lah-
najärveä ajoin yhden aurausmerkin
kumoon olemattoman näkyvyyden
vuoksi. Tuulilasi oli sellaisen kura-
kerroksen peitossa, ettei ulos nähnyt.
Onneksi selvisin vain peruutuyspeilin
rikkoutumisella.

Ajot olivat muuten mukavat. Kaksi
kertaa olin vinssattavana, kerran
hinattavana ja em. peilin lisäksi
rikoin naapuriltani vilkun lasin.
Ainahan sitä ajoissa sattuu ja
tapahtuu. Ett' silleen.

JP
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HYVÄÄ ALKAVAA VUOTTA
KAIKILLE ROVERISTEILLE!
Kuinkas se mennyt autovuosi sujui?
Toivottavasti mahdollisimman hy-
vin ilman vahinkoja tai ainakin suu-
ria sellaisia. Uuden vuoden alkaes-
sa on hyvä aina ajatella mitä voisi tu-
leva a vuonna tehdä toisin kuin
edellisenä. Liikenne on hyvä esi-
merkki. Jos on viime vuonna ollut
kaahailevaa ja kiilailevaa, niin voisi-
han tänä vuonna yrittää vähemmän
kiihkoavaa asennetta ja lisätä kohte-
liaisr'mtta ja kanssa-autoilijoiden
huomioonottamista.
Kohteliaisuus on muuten kumma

juttu tuolla maanteillä. Toisilla se on
kuin veressä ja toiset eivät taida
edes tietää koko sanan merkitystä.
Kuitenkin kohteliaisuus luo jousta-
vuutta ja turvallisuutta, joita pyri-
tään lisäämään. Kuinka usein Sinä
esim. kiität sitä kuljettajaa, joka an-
taa sinulle tietä? Pieni ele, mutta ei
kuitenkaan vähäpätöinen. Mutta
suomalaisessa perusluonteessahan
istuu tiukassa oman edun ensisijai-
suus. Onneksi on sitten niitäkin, jot-
ka osoittavat kiitollisuutensa.
On myös eräs asia, joka on unoh-

tunut monelta Roveristilta: mihin
on kadonnut merkkitoverin terveh-
timinen? Harvoin enää nykyisin
merkkitoveri vastaa kädenheilau-
tukseen. Varsinkaan maasturit eivät
juuri tervehdi henkilöautolla liikku-
via. Briteillä merkkitervehdys säi-
lyy ulkomaillakin, sillä viime kesänä
minua tuli vastaan brittirekisterissä
oleva ”kasisatanen”, joka tervehti
jo kaukaa meidän autovanhustam-
me (-69 Rover 3500).

Maastureista sen verran, että niis-
sä istuvaa naiskuljettajaakin kunni-
oitetaan. Omakohtaiset kokemuk-
set ovat muodostuneet, kun olen
saanut ajella isän Range Roverilla.
On tietysti niitäkin, joilta palaa hi-
hat, kun nainen kalliilla autolla sat-
tuu ohittamaan esim. moottoritiel-
lä. Automaattivaihde ja iso kone
ovat oiva ase moisia vastaan. Kilpai-
luun ei kuitenkaan kannata alentua.
Aikaa myöten olen muuten tullut
siihen tulokseen, että jokaisella nai-
sella pitäisi olla automaattivaihtei-
nen auto. Tällöin ei varmastikaan
syntyisi niin paljon polemiikkia nai-

sista tientukkijoina.
Mutta asiaan, siis kunnioituk-

seen. Maasturilla kun yrittää se-
kaan niin kummasti löytyy tilaa.
Onhan se iso ja varmasti sitä ennem-
min antaa tietä kuin jää vapaaehtoi—
sesti alle. Suomen puolustusvoimil-
lakin on tietty kunnioitus maasturei-
ta kohtaan, koska olen muutaman
kerran vahingossa meinannut pääs-
tä portista pysähtymättä sisään.
Suosiolla olen kuitenkin jäänyt
parkkialueelle luvan puuttuessa.
Hupia ja ällistystä on herättänyt ar-
meijan poikien keskuudessa auto-
vanhuksemmekin. Allistystä siinä
mielessä, kun kukaan ei tahdo us-
koa, kuinka ärhäkkä se on ennen
kuin toisin on todistettu.
Että sellasta. Se on kyllä jännä

juttu mitä kaikkea tuolla liikentees-
sä voi tapahtua. Onneksi ei ole mi-
tään hirvittävää vielä osunut koh-
dalle. Ja toivottavasti ei osukaan.
Pistäkääpä muutkin kokemuksian-
ne ja ajatuksianne paperille.
Turvallista ajovuotta kaikille!

Doctors daughter
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KUVATALKOOT

Pitkä Range. Auto on kuvattu viime kesänä Dubaissa.

Ava-Range Lontoossa. Keinäsiä on kopioitu.
* : ”»th m...—

;8. my. &Mv
&?

' ”WWW

sää ;&%

”fäadggvšm

Outo lintu taksitolpalla - otsikoitiin viime lehdessä Ro—

ver 820:stä. Eiköhän tämä hämmästytä enemmän. Auto
on Jämsässä.

Matosisuja on nähty maastoajoissamme pelastusteh—
tävissä. Useampi Roveristi on kiinnittänyt huomiota
auton tutun kauniiseen käyntiaa'neen. Konehuoneessa
hyrrää Roverin VB EFI.
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Otsikko on lainattu Mobilistilehdestä. Jäsenemme ja ystävämme kiertävät maatamme ja maailmaa. Sieltä tart-
tuu kameraan usein mielenkiintoista - ja paljon lähempääkin, omasta pihasta tai tallista - ja omista” tai kaverien
autoista. Kuvia, jotka sinälläan ovat! julkaisemisen arvoisia. Tuntuu kuin kuvaaminen olisi monelle meistä hel-
pompaa kuin kirjoittaminen. Tällä otsikolla voitaisiin vastakin otoksia julkaista. Kuvauspaikka ja -aika, ja mah-
dollinen tapahtuma- tai asiayhteys ovat hyviä viitetietoja. Kuvia voi lähettaa kerhon osoitteeseen tai kulloisel-
lekin toimittajalle. Jos kuvan haluaa takaisin, on siitä syytä mainita.

% »:ššššši

Land Roveriin suhtaudutaan kunnioituksella! Kuvan Land Roverin sotamallisto on omaa luokkaansa. Autot
autolleen kumartavasta toimitti Tarmo Jormakka. on kuvattu Farnboroughin ilmailunäyttelyssä viime ke-
Kuvauspaikka on Niger-niminen valtio Afrikassa. sänä. Kuvat toimitti Peter v Walzel.



INVENTAARIO ISKU!
. ' RANGEN KALLISTUKSENVAKAAJAT

. RANGEEN PELTIPAKOSARJAT + TEHOPAKOPUTKISTOT
(penkissä mitattu tehonlisäys Efi + 15 hv)
RANGEEN 1986 — ilmastointilaitteisto, uusi täydellinen
sarja, 1 kpl jäljellä

. LR: WEBER-KORVAUSKAASUTINSARJOJA

. LR 109 GALVANOITU UUSI RUNKO

. LR: PRESSUKAlTOSARJAT

lätigii'l'fllš'fDISCOVERY!
LAAJA VALIKOIMA BANGEJA JA LANTIKOI TA

LAND ROVERIT:

&

57
,? o
:?CO
:?

RANGE ROVERIT:

Vogue Efi autom. -87, runsain varustein
50 vs -85 ja -82
30 VB -83, -80, -18, -76, -74, -72

Discovery Tdi, ilmastointi, style-varustus, uusi
Discovery Tdi, esittelyauto, ilmastointi ja
varustus
90 Turbo D -88, 66 tkm
110 VB +84, ilmastointi, 9-henk.
110 DSL -84, 9-henk.
109 VB -80, Hardtop, Q-henk.
+ lyhyitä ja pitkiä, SER I, II III, B ja 0, avo-
ja umpimalleja joka lähtöön
Nyt on jo kiire, jos haluat jonkin kevääksi
valmistuvista peruskunnostettavista lanti-
koista. Voit valita värin ja varusteet, kone-
vaihtoehdoista tarpeisiisi sopivimman
(Bensa: 21/4, 2 1/2, 2,6, 3,5. DSL: 21/4, 21/2,
21/zT, 3,5), toteutamme toiveesi!

HENKILÖROVEREITA:

SDI 3500 ja 2600 P6 3500, 2200Tc, 2000T0
kunnostettuina kevääksi tai TI-miehelle sellaise-
naan.

RANGE ROVER

RANGHO-ALUSTASARJA:
. Iskunvaimentimet, jouset, kallistuksenvaraajat.

Rover ystäville edulliseen pakettihintaan!

VAIHDELAATIKOT:
. Automaatit 3 ja 4-vaiht., mannaalit 4- ja 5-vaiht., jakovaihte'istot myös VlSKO

LAND ROVER:
. V8—moottori + vaihteisto, 5-vaiht.

V8:n ASENTAJILLE:
. Etuakselistot leveillä jarruilla + vakionopeusnivelillä, jarrutehostimet + 2-piiri-

pääsylinterit, V8-asennussarjat, ohjauksen muutososat

SD1:een:
. TEHDASUUSIA aut.vaiht. BW66 2600 ja 3500 sis. turbiinin.

. Käytettyjä 5-vaihteisia ja automaatti laatikoita.

. TEHDASUUSIA 2600-moottoreita.

. Takajarrurummut + alkup. Lockheed-jarrukengät pakettina yht. 600,—.

. KATTOLUUKUT, yleismalli peltiä, sopii erittäin hyvin esim. P6:een ja 801 :een.

HUOM! SD1 2600:een
. TEHDASUUDET moottori + vaihteisto yht. 15.000,—.

OFF ROAD
EQUIPMENT
by
OFFR,.— .., ENTER

MAHTA VA

BENGASVALIKWMA:

Anmsmomw
BFGoodrich
”E%PEK
(GUMBO MONSTER, SUPER SWAMPER jne.)

Tilaa N YTerikoisrenkaat
ensi kesäksi, amerikan-kontti
lähtee Kaliforniasta helmikuun
lopussa.B

..

,'!"

,llll

%%%5&
NYTABB-lukko + paksut
vetoakselit Rangeen,
kysy pakettihintaa!

HUAIFE
AUTOMA'HC TORQUE
BIASING NWAL%RAMSEY WINCH

Alkuperäisiä valurautaisia Hl-LIFT-
tunkkeia taas varastossa.

RUOSTUMATTOMAT
PAKOPUTKISTOT

ROVERIJAGUAR

: OFF ROAD CENTER OY
Puh. 90-502 2562, 520 062, Fax. 90-520 036, M ankkaanpuro 19, 02180 Espoo
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PIKKUJOULUT TOPPELUNDISSA

Ennakkoilmoittautuneista saapui
ta lehtiä voi jäsenistömme lainata. Lainaaja joutuu kuitenkin lainau— tänä VUOnna Paikalle 105! Toppe—
Rover Ystävien arkistossa on muiden harrastekerhojen jasenlehtia. Nai-

maan haluamastaan ksrholehdestä kaikki kerhollamme olevat lehdet.
Lainattavia lehtiä voi kysyä Jaakko Putkoselta. lundm kartanon ruOka tuntui saa—

van yleisen kiitoksen. Tervetuliais-
Lainattavat lehdet: klägit tarjosi tänä vuonna Yrit—

šover Eä &
PSB OYngrBCMb nov/š; šnzš. täjäin Vakuutus Fennia. Arpajais-

over wnersc u ap): ng . . . . . .
.

Land Rover Series One Club 21, 22, 23 ja 24/84 Enil. **””QN10hvaflahK"”aneeL
Range Rover Club 3/89 Sveitsi Autorep Oy, Helkama-Aut0 Oy,
Rover Bladet 1. 2, 3/88 ja 1/87 Ruotsi .

Svensk Land Rover Club 2. 3/88, 1. '2, 3 ja 4/89 Alfamer Oy, lnlefChemm Oy, OJ?
2 ja 3/30 Roaa' C " "
jäsenluettelo 88 ja 89 Ruotsi entei' Oy' Roxie]. Ysmvalj

Land Rover Club 3, 4, 5/89. 4 ja 5/90 Hollan- Ry, Karaasz Ky - tozvottavastz
ti .... .

Rover Blatt 80 - 87 70 kpl Saksa k€?”"1elunghtunuL
Land Rover Owner dee/87 Enil. BQUOkSetkaddUe/
Review Land Rover Club of Victoria 285/89 Austra-

118
Overlander (4x4) 1, 8, 8. 9, ja 10/83 Enzl.
Puskuri SA-HK Savon kerho 3/89, 2 ja 3/90
Isuzu 3. 4. 8. 9 ja 11
PV—uutiset 1/85, 2. 3, 4. 5/83. 1. 2

3, 5, 7/57, 1. 2/88, 1, 2: 4.
5/89, 3. 4 ja 5/90

Klöverbladet (Alfa) 4/84, 1. 2. 4/87. 3, 4/88,
2/89. 1, 2 Ja 3/80 Ruut-1

Hyrysysy Henolainen 2, 3, 4/84, 1, 2/85, 1, 3/88,
(Suomen Automobiili historiallinen 3/87, 1. 2, 3, 4/88, 1, 2/89
klubi) x 2 ja 3/90
Flyinz finns (nini) '

10, 11/84. 14/85, 19. 20/86,
21, 22. 23, 24/87. 25. 26/68.

' J! 35, 36 ja 37/90
Capri O. 1. ja 3/89
Keulakuva (Triumph)' 1/88
Kippari (Opel) 3/88
Syylärl (Satakunnan nobiliatit) 1/85
Hanhlt Simont 4/84
Sätky (2 CV) 1/85
Club Simca & Vodotto Finland 2/88
Jaguar-uutiset 1/85. 1/86 Ja 3/87
Siipinuttoi3(Sporta car club of Hki) 1/80. 1, 2, 3/83, 1. 2, 3/85

Ja 1—2/87
Calorlc (Vaasan veteraaniautouourn) 3/84
Vauxhull ownora club 1/85. 1/88 Ju 2/90
Tähdallisot (Suonon Horoodos-Benz klubi) 10. 11, 12. 13, 14. 15.

' 16. 17. 18. 19, 22 Ju 23



AUTOJA
Karaasi on parempiin englantilaisiin erikoismnut
autoliike. Meiltä saat uudet 800-sarjan Roverit,
Range Roverit ja Land Roverit tai käytetyn
englantilaisen arvoauton.

Vaihtoautovarastossamme nyt mm.
Rover 820 Si Fastback 90
Rover 820 e Saloon 89
Rover 2600 Aut 81
Rover 3500 Aut 80
Rover 3500 Man 80
Rover 3500 Man 79
Rover 3500 P6 Man 69
Rover 2000 TC Man 73
Rover 2000 Se Man 65
Rover 3L MK I 60
Range Rover V8 79
Range Rover V8 77
Range Rover V8 OffRoad 76
Range Rover V8 75
Range Rover V8 74
Land Rover Discovery 90
Jaguar M7 53
Jaguar XJ-6 2,8 aut 69
Jaguar XJ-12 5,3 aut 74
MGB-avo projekti 64

ORJAUS- JA
HUOLTOPALVELUA

RANGE novsn %%%

VARAOSIA JA VARUSTEITA
Laatu on meille tärkeä asia. Siksi myymmekin
ensisijaisesti alkuperäisiä Unipart, Rover, Range
Rover, Land Rover ja J aguar-osia.
Meiltä saat myös tarkastettuja ja kunnostettuja
käytettyjä osia. Toimitamme varaosia myös
postitse.
o kevään mittaan tarjouksia: mm P6 lokasuojia,
SD-l ovipeltejä, 8001evypyöriä

o OffRoad-osia:
Warn-kamelivinssi 5500,-
HD—takapalkki Rangeen 750,-

Roinaa pois nurkista:
o Wolfrace—alupyörät 15", käy
Rangeen tai lantikkaan 5 kpl 1800,-

0 etujarrulevyjä, koneistettuja Rangeen 200,—/kpl
o kromatut venttiilikopat Range Rover
71-85, Rover 3599 P6 600,—/pari

o Lumention-sytytysmoduleita B 350,—

0 Land Rover 110 etuovien ikkunaosa
(liuku), uudet 800,—/pari

o Rover V8 Erin imusarja+suuttimet,
imulaatikko johtosarja 2500,-

0 Capstain—pystykelamek.vinssi,
Range Roverin alkup. varuste käyt. 1500,—

0 All-Terrain 285/85-16 renkaat, 4-kpl, uudet
sopii kor. Rangeen tai Lantikkaan 4400,-

0 VM—2400 TD—dieselmoottori,
aj 170000 km (kansitiiviste vuotaa)
täydellisenä startteineen, latureineen
+sovitusosa Range Roveriin (Janspeed/
Sisuauto) 6000,-

0 MB 220/240 (?) dieselmoottori +
omatekoiset sovitusosat Rangeen 500,-

0 Land Rover H—D taka-akseli B 2000,-
0 Range Roverin, Roverin P4, P5, P6,
SD-l B-osia, esim. Rangen vetopyö-
rästöt 1.500,- - 1.750,-/kpl

KATU- JA POSTIOSOITE:
JUVAN TEOLLISUUSKATU 10
02920 ESPOO

Puh. (90) 845 617
Fax (90) 8531331

MYYMÄLÄ AVOINNA:
ARKISIN KLO 9—17



ROMULUS

HOMO!—US

Lama
Suomi ruoskii itsensä lamalla. Kaik-
ki on synkkää, tummat pilvet vyöry-
vät taivaalla, myrsky mylvää, ihmi-
sen mieli on alhaalla ja autokauppa
melkein lopullisesti pysähtynyt. Mi-
ten tähän on tultu? Miten olemme
valuneet tähän syvään synkkyy-
teen? Miksi olemme tässä kamaluu-
dessa? Kysymyksiä voi tietysti aset-
taa vaikka kuinka paljon. Vastausta
tuskin tulee. Olen joskus joutunut
lukemaan kansantaloustiedettä. Vii-
saissa teoksissa on todistettu miten
lama syntyy. Jotkut tiedemiehet
ovat vääntäneet kasaan kaavoja
joista tavallinen ihminen ei miten-
kään ota selvää.

Korvien välissä
Minulla on oma selitykseni lamaan.
Mielestäni lama syntyy jos tarpeeksi
moni on sitä mieltä että nyt on lama.
Jos hoetaan julkisissa tiedotusväli—
neissä lamaa ja koko ajan vaan nau-
tinnollisesti lamaillaan, syntyy var-
masti lama. Jos minä laman pelossa
siirrän ostoa ensi vuodelle, pyörii
kauppa hitaammin, tehtailta ei läh-

de tavaraa ja Matti Meikäläinen jou-
tuu kilometritehtaalle.
Tietysti korot ja muut asiat myö-

tävaikuttavat. Mutta korotkin ovat
jonkun tai joidenkuiden ihmisten
määrittelemät, eli nekin syntyvät
korvien välissä.

Positiivista ajattelua
Jos nyt asia on niin, että lama syntyy
korvien välissä, emmekö silloin voi-
si itse poistaa sitä? Hieman myön-
teistä ajattelua, pari ylimääräistä os-
toa ja luottamusta tulevaisuuteen,
niin silloin asiat alkavat sujua. Mi-
ten olisi tuoreempi, tai mielenkiin-
toisempi Rover? Entäs se moottorin
perusentisöinti jota olen havitellut?
Entäs nuo osat joita olisi pitänyt
hankkia jo aikoja sitten — nyt osta-
maan!

Lamantorjunta on päivän sana.
Meidän kaikkien tulisi ajatella posi-
tiivisemmin ja uskaltaa enemmän.
Emme saa pelkästään odottaa että
jotain tapahtuu. Ellemme itse tee
mitään, ei kukaan muukaan tee. Ai-
nakin Romulus on tätä mieltä.

RWETYStäVät —17

MARKKINAT

MYYDÄÄN ROVER 100 vm -61,
kaksivärinen sininen/harmaa juuri
maalattu, varaosia, katsastettu, hinta
25.000,—
MYYDÄÄN ROVER 2000 TC vm
-72, mittarilukema 136000 km, pu—

nainen, katsastettu, juuri maalattu,
hinta 25.000,-. Molempien autojen
myyntiä harkitaan myös tarjousten
perusteella.
Lasse Forss, Puh. työ 921-633 5888
koti 921-355 317

ROVER 3500 VDP —83, ajettu
140000 km väri opaline green met.
kangassisustus, hieno. Myydään
kuolemantapauksen johdosta. Hinta
115.000,—. Arv. tiedustelut 90-
449 608.

MHL—JM
Huom: Perinteiset
HELSINGIN
HURINATH

Vuoden 1991 Helsingin Hurinoiden
järjestelystä vastaa nyt vuorollaan
Rover Ystävät r.y. Ajotapahtuman
ajankohta on lauantai toukokuun
11, päivänä 1991.
Pyydämme Rover Ystäviä jo nyt

merkitsemään tämän lauantain ka-
lenteriin jotta mahdollisimman mo-
ni meistä olisi tilaisuudessa osallis-
tumaan ja edustamaan yhdistystäm-
me tässä tapahtumassa joka kuten
ennenkin järjestetään yhdessä Suo-
men Mercedes-Benz Klubi r.y:n,
Club Alfa-Romeo Finland r.y:n ja
Finnish Jaguar Drivers Club:n
kanssa.

Yksityiskohtaisemmat tiedot ja il-
moittautumisohjeet postitetaan ke-
vään aikana.

J ärjestelytoimikunta



RIITTÄVYYS RAUHOITTAA.
"UUSI ROVER 800.

Rover on onnistunut jalostamaan

velvoittavat perinteensä vaativalle 1990-

luvulle. Koeaja Roverin uusi 80Ö-sarja

ja ihastu laadukkaan herrasmiesautoilun

hillittyyn charmiin.

Se rauhoittaa.

ROV E R

ROVER 800 SERIES
MATKANT-E'KIJÄ

Roverin 800—saija. Hinnat 187.500—362.000 mk.
Veroluokat III—V.

Maahantuoja: & HELKAMA-AUTO ov
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A Funny thing happened
on the way to the forum
eli parva

Tapahtui eräänä kauniina kevättal-
visena päivänä vuonna 1990, että
peekutosen huollon aika tuli, ja se
toimitettiin parempiin englantilai-
siin autoihin erikoistuneeseen liik-
keeseen hoitoon. Kun ei ihmiselle
ole hyväksi olla ilman jokapäiväistä
roveriaan, luovutti liike lainaksi sa-
taysi bensalantikan, jonka ajotuntu-
ma on, kuten kaikki tiedämme, hy-
vin samankaltainen kuin peekuto-
sen. Lantikka loihdittiin eloon liik-
keen pihalta, ja matka kohti koti-
tuusulaa alkoi ihanasti lepattaen,
äänekkäästi ja rikastin päällä.
Kuinka ollakaan, vaihtuivat kol-

moskehän ja hämeenlinnantien liit—

tymän valot odottamatta punaisik-
si, ja kuljettajamme pysäytti lanti-
kan pehmeästi, juurikaan poljinvoi-
maa tarvitsematta, niinkuin vain sa-
taysi pysäytetään. Vaikka auton run-
sas mittarivarustus ei siihen yllyttä-
nytkään, päätti reipas ja kokenut
kuljettajamme samalla panna ryy-
pyn päältä ”tarpeettomana”. Aivan
odottamatta lantikka sammui, eikä
punaisten valojen aikana inahtanut-
kaan, vaikka virta-avaimella olisi
tehnyt mitä; tuntui suorastaan, että
avaimesta kytkettiin vain virta pääl-
le. Terävä kuljettajamme päätti hen-
kilökohtaisesti kurkistaa konepellin
alle eliminoidakseen yksinkertai-
simmat viat, mitä ne sitten mahtaisi-
vatkaan olla, ja toteutti aikeensa he-
ti, kun toiselle kaistalle rinnalle ja
omalle kaistalle taakse kertyneet jo-
not olivat vihreiden valojen myötä
poistuneet paikalta.
Tarkistusoperaatio (lue ihmette-

ly) auton ulkopuolella kesti niin
kauan, että liikennevalot ehtivät ku-
ta kuinkin tehdä täyden kierron, en-
nenkuin kuljettajamme oli takaisin
autossaan vakaasti päättäneenä
yrittää vielä kerran käynnistää hen-
getöntä ajopeliä. Kuten kaikki tie-
dämme, on lantikan käynnistämi-

nen vaativa toimenpide, kun virta-
lukkokin on monen mielestä vääräl-
lä puolella, ja sankarimme ahertaes-
sa hieman kumarassa etunojassa
lantikassaan, katkaisi
leppeän rauhan varsin kovaääni-
nen, sulalla kestopäällysteellä suori-
tettavan lukkojarrutuksen ääni, jo-
ka kuuluivtaka'ap'äin, ja samassa lan-
tikka aivan selvästi nytkähti siirty-
mättä kuitenkaan varsinaisesti pai-
kaltaan. Autosta kömpiessään san-
karimme havaitsi, että ns. tappitun-
tumassa (huomattavan jykevän ve-
tokoukun huomattavan pitkälle
taaksepäin kurottuvan osan nielais-
seena) oli metallinhohtoinen johto-
tähti, joka ulosti kolmenvärisiä nes-
teitä ja oli hyvin huonon näköinen
keulastaan. Autosta oli nousemassa
neljä synkännäköistä miestä, joista
kuljettajana toiminut esitteli poruk-
kansa ja totesi tilanteen sanomalla,
että ”vaikka me kaikki olemme po-
liiseja, tulisi meitä ehkä kutsua li-
sää”. Selvisi, että kyseessä oli neljä
erään radanvarsikaupungin rikos-
poliisia, jotka olivat työkeikalla kul-
jettajana toimineen yksityisautolla.
Koska ainakin virkamiehille oli epä-
selvää, kenen syytä peräänajo oli,
kutsuttiin kenkäpuhelimella paikal-
le lähin partio, joka saapuikin het-
ken kuluttua virkatransitilla ja otti
esitutkinnan hanskaansa. Virkapu-
kuisen poliisikunnan maine kohen-
tui ainakin kuljettajamme mielessä
tuntuvasti, kun partioauton kuljet-
taja totesi lantikkaa katsottuaan
merkitsevästi ääneen, ”ettei osalli-
seen autoon näytä tulleen mitään
vaurioita, mutta mersu näyttää huo-
nolta. Neutraaliin päästiin takaisin,
kun samainen virkamies — mersun
jarrutusjälkiä silmäiltyään — kertoi
mittaamisen jäävän nyt tekemättä,
kun mitta ”jäi Tikkurilaan”. Yksi-
mielisesti kuitenkin todettiin mus-
taa viivaa 12 metriä 70 km nopeusra-

iltapäivän ,

roveristin elämässä

joitusalueella ja törmäys tästä huoli-
matta vielä varsin rajuksi.
Tässä vaiheessa, kun syylliseksi

epäillyt (aivan oikein, molemmat)
oli kuulusteltu, sai kuljettajamme
lainata kenkäpuhelinta soittaak-
seen lähtöpaikastaan apua, kun lan-
tikka ei startannut. Puhelu auttoi-
kin suuresti, sillä lantikka lähti ensi-
yrittämällä, kun älysi suorittaa
käynnistyksen ”napista”, kuten se
yleisesti tehdään autoissa, jotka
ovat alunperin olleet dieseleitä,
mutta sittemmin muutettu bensako-
neelle. Todella fiksu olisi ehkä ou-
nastellut jotakin siitä, että lantikka
oli originaalisininen, vaikka käyttö-
voimana oli bensiini. Kuljettajam-
me tunsi itsensä roistoksi, kun oli

,

omaa hölmöyttään seissyt tiellä eh-
jän lantikan kanssa osaamatta sitä
käynnistää, mutta tarinamme lop-4
puhuipentuma poisti tämän syylli-
syyden tunteen; aikanaan virkapos-
ti toi sankarillemme esitutkintapöy-
täkirjan, josta voitiin todeta, että

— sankarimme rike (punaisissa lii-
kennevaloissa seisominen hätävil-
kut päällä!) todettiin niin vähäisek-
si, että nimismies teki syyttämättä-
jättämispäätöksen

— mersupoliisi sai tieliikennelain
mukaisen huomautuksen, mitä hä-
nen rikkeeseensä nähden pidettin
riittävänä seuraamuksena.
On jotenkin lohdullista tietää sel-

viävänsä tieliikennelain mukaisella
huomautuksella, jos sattuu 70 km
nopeusrajoitusalueella: käyttämään
noin 90 km nopeutta ja epäonnek-
seen vielä törmäämään liikenneva-
loissa yksinään seisovan poliisiau-
ton perään. Lakihan on kaikille sa-
ma — toki täytyy muistaa sanoa, että
tilanne oli yllättävä.
Parasta tässä jutussa on se, että se

on totta.
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