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Yhdistyksemme perinteinen kevätajo suoritettiin lO-vuotisen toiminnan
kunniaksi kaksipäiväisenä. Kesäkuun ensimmäinen Viikonvaihde kokosi
Kotkan Santalahteen lähes 30 autokuntaa Roveristeja.
Lauantai oli todellinen kesäpäivä — seurustelu oli vilkasta lomamökkien edustalla heti alkuun. Päivällisen jälkeen tuntui kuin kaikki olisivat
käyneet saunassa. Tungosta oli, mutta löylyä riitti. Illan kohokohta oli
kuitenkin mielestäni grillinuotio meren äärellä. Jutustelu täytti lämpimän illan, eivätkä autot olleet suinkaan ainoa aihe. Siinä tuli esiin kokoon—
tumisten paras anti, vapaan seurustelun myötä tulemme tutuiksi keske—
nämme, ihmiskontaktit paranevat.
Sunnuntain sateisesta aamusta huolimatta suuntasimme laiturista
kohti Kaunissaarta. Mutta kas, kun pääsimme merelle loppui sadekin ja
ihailimme kävellen saaren maalauksellista ympäristöä. Paluumatkalla
Kimmo muisteli, mistä kaikki saikaan alkunsa vuosikymmen sitten.
Halusin näin muistella tapaamistamme ja samalla kertoa niille, joilla
ei ollut tilaisuutta olla mukana, tulkaa ihmeessä ensi kerralla! Mukavien
ihmisten joukossa viihtyy. Vaikka Rover onkin yhteinen tekijä huomasin
meidän osaavan keskustella muistakin aiheista. Nähdään viimeistään
Brittitapaamisessa Nuutajärvellä.
Hyvää kesää
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KERHOSOPPI
KERHOVIIRI

LEHDET
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1/81
2/81
1/82
2/82
3/82
4/82
1/ 83
2/83
3/83
4/83
1/ 84
2/84
3/84
4/84
1/85
2/85

loppuunmyyty
loppuunmyyty
kpl
loppuunmyyty
1 kpl

4,

10.
11.
loppuunmyyty
7 kpl
12.
13.
14.
15.
16.
17.—18. 3—4/85
19.
1/86

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

JÄSENASIAA

2/86
3/86
1/87
2/87
3/87
1/88
2/88
3/88
1/89
2/89
3/89
1/90
2/90
3/90

32.
33.
Lehtien hinta on 20 mk/kpl.

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumai—
nen, jossa Rover Friends Finland
—merkki on vaaleanharmaalla poh—
jalla. Viiri on kiinnitetty kromattuun
tankoon, joka seisoo marmorijalus—
talla.
Voit tilata viirin hintaan 100,-/kpl.

Liittyminen tapahtuu parhaiten maksamalla
jäsenmaksu liittymismaksuineen yhdistyksen
tilille KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040-3061.
Vuonna 1991 maksaa uusi jäsen mk 135,00
tai vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksun mk
850,00. Muista tekstata nimesi ja osoitteesi,
ettet jää tulkintavaikeuksien johdosta pois
postituslistaltamme! Saat myöhemmin jäsen—
lomakkeen täytettäväksesi. Nopeimmin pääset postituslistallemme lähettämällä kopion
suoraan puheenpankkisiirtolomakkeesta
johtajalle.
Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tie—
tosi ovat ajantasalla. Kätevimmin ilmoitat
muutoksista postista ilmaiseksi saatavilla
korteilla.
Jäsenluettelo julkaistaan tänäkin vuonna.
Ilmoita muuttuneet tiedot puheenjohtajalle
postitse viimeistään elokuussa.

BRITIT

KOHTAAVAT
Neljäs perinteinen
englantilaisten autojen tapaaminen

NUUTAJÄRVI

TARRAT

Tarrojen hinta on 5 mk/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TARRATYYPPI. Tarratyypit ovat:
a) Loppuunmyyty
b) ROVER YSTÄVÄT
ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS
lasin sisäpuolinen tarra
d) ROVER YSTÄVÄT
lasin sisäpuolinen tarra
VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.
KANGASMERKIT
Kangasmerkkejä on tilattu kohtalaisesti, mutta olisi lähes välttämätöntä,
että tilauksia tulisi lisää, jotta merkit
eivät asettaisi kerholle turhan suurta
rasitetta. Merkit ovat varsin korkea—
luokkaisia: pohjakangas on verkaa ja
ommel siisti.
Merkkien hinta on 35 mk/kpl. Jos
et ole vielä merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.

Brittiautoj en merkkikerhot sekä
Nuutajärven Lasitehdas järjestävät 28.8.1991
alkaen klo 10.00

KOKO. PERHEEN

AUTOILUTAPAHTUMAN
Nuutajärven Lasitehtaalla (Urjalan Nuutajärvellä).
Paikalle kannattaa tulla hyvissä ajoin, jotta
vältytään ruuhkilta ja merkkikohtaiset paikoitukset
täyttyvät juoheasti.
Lasitehtaalla on mahdollisuus ruokailla
Brittihenkisesti seisovasta pöydästä
alennettuun hintaan.

Uusi Discovery 1991
sinut perille minne ikinä haluat. Mukavasti
kuin henkilöauto ia varmasti kuin maastoauto.
Land Rover Discovery vie

Discoveryssa on tyyliä ja tilaa vaikkapa seitsemälle. Käy
koeaiamassa.

Hinnat:

2.5 TDi 3-uv.
2.5 TDi 5-ov.
3.5 vai 3-ov.

182.000 mk
202.000 mk
102.000 mk

€» Auto rep &?

Maahantuoja: Autorep Oy, Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki, puh. 90-673 283
Jälleenmyyjät: Espoo Karaasi Ky 90—845 617, Helsinki Autorep Oy 90-673 283, Joensuu Autoliike V.
Salminen Oy 973-126111, Kuopio Kinnusen Auto Oy 971 —122 544, Lahti Laatuvaunu Oy 918-806 666,
0qu Oulun Autohuolto Oy 981 -338 611, Pori Autopori Oy 939-22 022, Rovaniemi A. Vanhasen Autoliike Ky 960-314 848, Turku Autorep Oy 921-333 322, Vaasa Oy Kardan Ab 961 -11 033.
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KvMMENEN VUOTTA

KARPASENA KATOSSA...

Kuva- ja muistivälähdyksiä mihinkään viralliseen linjaan sitoutumatta
Tässä näkyy koolla tulevasta suuryhdistyksestä autuaan tietämätön joukko.
Rover Ystäw'en perustava kokous 14.5.1981. Tulevien vuosien vyöryn lailla
kasvava jäsenmäärä ja toiminta, joka vaatii tuhansien tuntien vapaaehtoistyön,
ei silloin ollut mielessä. Elämme päivän kerrallaan, onneksi.

Kun yhdistyksellä oli vain puolet
ikää ja jäseniä nykyisestä, tapahtumat olivat jo täysmittaisia. Harvoin
nyt päästään samoihin saavutuksiin.
Väkeä, autoja ja ohjelmaa riitti niin
että isotkin tilat kuten Haikon kartano ja Paimion motelli olivat ahtaalla. Tapahtumissa rullasi jopa
kolme ohjelmaa samanaikaisesti, joten piti valita minne ehti. Siitäkin
valitettiin, vaan on se parempi kuin
ei lainkaan ohjelmaa!

Omaa catering-toimintaa testattiin kerran todellisella tulikokeella. Rover
Ystävät ry tarjosi teetä ja piparia Rommelin aavikkokomentopaikkaa muistuttavasta telttakatoksestaan kaikille halukkaille. Paikka oli Forssan Pick Nik
ja yleisöä paikalla oli varmaan liki 10000 henkeä. Kaikki sujui oivallisesti,
eikä vielä muilta kerhoilta ole vastaavaa esittelyä nähty. Roveristit tekevät
tarvittaessa vallan uskomattomia tempauksia.

Omissakin tilaisuuksissa on huoltoa
harjoiteltu. Näissä kuvissa tuiman
pakkasen puremat osallistujat saavat
lämmittävää hemerokkaa ja kesäisessä kuvassa on vaatehuolto toimessaan, myynnissä on yhdistyksen
omalla leimalla varustetut muotiluomukset.

Kymmenessä vuodessa on ohjelmaa
ollut laidasta laitaan. Ajan myötä
painopiste on vaihdellut ja on tietysti
jokaisen jäsenen oma valinta asettaako hän toiminnassa etusijan pelkälle kaljanjuonnille, perheen pienillekin puuhaa tarjoaville tapahtumille, kulttuurikohteisiin tutustumisille, luontopoluilla samoamiselle,
Roverin tekniikkaan perehtymiselle
vai mille. Useimmille jäsenille on
ollut mieluista saada kokea vähän
joka alalta, joten mikään inhimillinen ei näytä olevan aidolle roveristille vierasta.
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Maastossa autoilu oli osa tapaamisten ohjelmaa jo yhdistyksen varhaisessa nuoruudessa. Silloin riemu oli yhtei—
nen kun kaksivetoisten Rovereiden väki pääsi aina kyytiin hämmästyksestä ymmällään kannokoihin, vesilätäköihin ties minne. Reitit olivat kuitenkin selvitettävissä vakiokuntoisilla Lantikoilla ja Rangeilla eikä matkustajiltakaan vaadittu haalareita, tapaturrnavakuutusta ja testamenttia kyytiin noustessa. Lystiä;

Tänään maastotapahtumat ovat muuttuneet nimeään myöten. Off Road
kilvoitteluun ei ole enää asiaa tavallisella neliveto-Roverilla — reittiä ei
pääse läpi ja erityisesti rakentamaton auto särkee itsensä mitä suurimmalla todennäköisyydellä jo ensi yrittämällä. Nykyiset ”luontopolut”
edellyttävät vahvistuksia alustaan, korotettua maavaraa, vinssejä ja lähin—
nä sirkukseen sopivaa ulkonäköä hirviömäisine traktorin renkaineen.
On se vain kumma, että kokenut Rover ei tee tuollaisia ajoneuvoja ja että
Polisarion sissit Saharan louhikoissa, Amazonasin viidakon tutkimusretkikunnat ja Lähi-Idän armeijat selviävät tehtävistään tehtaan toimittamalla ”keskentekoisella” autolla. Kun kehitys? meillä harppoo huimin
askelin pitäisi kai kutsua muut oppiin tänne. Oheisena vapaaseen käyttöön kuva tulevaisuuden lisävarusteesta, tilapäisesti Roverin alle asennettavasta telaketjustosta. Sopinee henkilöautoihinkin, joten pian kaikki
jäsenemme saavat tilaisuuden olla mukana nykyajan kokoontumisajoissa. Kuka ehtii ensin?

Aika kuluu ja vuosien saatossa
moni meistä Rover Ystävistä on
uupunut matkan varrelle, autoistamme puhumattakaan. Eräs tunnettu entinen puheenjohtajamme
on työssään Rovereiden parissa
päätynytkin jo usein siteerattuun
toteamaan: ”Täällä käymme vain
viivytystaistelua aikaa vastaan.”
Siinä totuus, jota ei voi kiertää.
Vakavalta näyttää uljas Roverin
maskottikin, kulmat kurtussa maailmaa seuraava George viikinki.

KARITT

RETKI SUURELLE
VEDENJ AKAJ ALLE

Erikoislaatuinen maratonmatka läpi Coloradon valtion maiden

On niitä, jotka sanovat minulle,

että maastoautoilu on tuomittu,
koska enää ei ole paikkoja, joihin
mennä. Olemme eri mieltä.
Sanotaanpa, että haluaisit ottaa
pari viikkoa vapaata ja lähteä maastoon ajamaan. Kaiken päivää, päi—
västä toiseen, yöpyen välillä teltassa
ja välillä matkan varrelle osuvassa
hotellissa. Siitä vaan. Yksistään
Coloradossa on riittävästi valtion
maata, ja enemmänkin. Ja sieltä
löytyy reitti valintasi mukaan.
Coloradossa on satoja kilometrejä kulku-uria peräisin vilkkaan
hopeakaivostoiminnan ajalta, joka
oli vuosina 1860—1893. On help-

poja reittejä, uskomattoman vai—
keita, korkeita vuoria, komeita
maisemia, historiallisia paikkoja ja
satumaisia kaupunkeja pysähtyä
syömään, juomaan, hengittämään ja
puhumaan maastoautoilusta.
Se mitä olemme tässä sanomassa
ei ole mitään uutta, mutta vasta
suoritettu Range Roverin sponso—
roima testiretki ja nelivetomara—
tooni todisti parhaiten, mitä Coloradolla on tarjottavana poikkeamatta edes vanhoilta kulku-urilta.
Sen merkitys on valtava, ja selvi—
tämme lyhyesti miksi.
Kolmentoista päivän retki Suurelle Vedenjakajalle kulki pääpiir-

teissään mantereen vedenjakajalla
Wyomingin Encampmentista Uu—
den Meksikon rajalle. Reitin pituus
oli 1825 kilometriä, josta noin 72 %
oli off—roadia seuraten kulku-uria,
jotka vaihtelivat helpoista sorateistä hyvin mäkisiin, matelemalla yli—
tettäviin kivikkoihin kuten Old
Tincupin sola. Se oli matka, joka
kävi raskaaksi niin miehille kuin
moottoreillekin; aamuherätys reilusti ennen auringonnousua ja päivästä päivään 160-plus-jotakin ki—
lometriä maastoajoa. Unen saanti
oli vaikeaa, omaa rauhaa ei ollenkaan, ja hetkittäin sekä todellisia
vaaroja että loputonta ikävystymis-
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tä. Mantereen Vedenjakaja ylitettiin 13 kertaa, usein 3,9 kilometrin
korkeudessa ja korkeammallakin.
Matkaan osallistui 32 lehtimies—
tä, jotka saapuivat kolmessa eri
ryhmässä, ja jotka kohtasivat eriskummallisia sattumia kuten puujalan katoaminen, joka myöhemmin
löytyi ja melkein 200 taalan maksaminen Tom Collinsille, joka voitti
vedon riisuuduttuaan ja uituaan
vuoristojärvessä, jossa vesi oli riittävän kylmää jäähdyttämään eksoottiset keramiikkaseokset suprajohtokykytestejä varten. Ylipäänsä
päivät sulautuivat yhdeksi pitkäksi,
upeiden tapahtumien, villieläinten
tarkkailun, kylmien aamujen ja lämpimien, pölyisten, mutta mudattomien päivien katkearnattomaksi
nauhaksi.
Range Rover järjesti tämän mat—
kan useista syistä. Yksi syy oli esitellä 1990-malli, jossa on vakiona
jatkuvatoiminen lukkiutumaton jarrujärj estelmä, jota ei tarvitse kytkeä
pois päältä siirryttäessä ajamaan
maastoon. Tätä ominaisuutta de—
monstroivat toistuvasti ne autoleh—
tien toimittajat, jotka olivat huomattavasti tottuneempia henkilökuin maastoautoihin,
tullessaan
vauhdilla soratiellä kaarteeseen ja
polkiessaan paniikissa jarrupoljinta
havaittuaan olevansa menossa ulos
tieltä. Lukkiutumisen ja spinnaami—
sen sijaan ABS mahdollisti auton
jatkuvan ohjaamisen täysjarrutuksessa läpi kaarteen. Se on järjestel—
mä, joka pelastaa henkiä alkaen
niistä useista lehtimiehistä, jotka me
tunnemme. Toinen samanaikainen
hyöty Range Roverille oli saattaa
ajajat tilanteisiin, joissa he havaitsivat kuinka erinomaisesti Range
soveltuu jatkuvaan, pitkäjänteiseen
maastoajoon ja kuinka käyttäjäystä—
vällinen Range noissa olosuhteissa
voi olla.

Tapahtuman tukijoina toimivat
myös Borg-Warner Automotive,
Michelin Tire, Caterpillar Logistics
Services, Coleman, Warn Winches,

Hella Lights ja British Aerospace.
Paikan päällä oli myös Malcom
Smith, tunnettu moottoripyöräilijä,
joka toimi neuvonantajana alueella
yhdessä Torn Collinsin, innokkaan
Roveristin ja USA:n Camel Trophy
edustajan, kanssa.
Range Roverilla oli myös National Forest Servicen tuki, ja itseasiassa ”sekä Maatalousministeriö
että Ympäristöministeriö" ylistivät
ajoneuvon valmistajaa panoksesta
Forest Servicen ”Kuluta kevyesti”
—ohjelman julkistamisessa.
”Kuluta kevyesti” on sanapari,
josta toivomme tulevan yhtä tunnetun lentävän lauseen kuin ”Älä ole
roskaaja” ja saavan vastaavan imagon kuin ”Savuava Karhu”. Yritys
saattaa kuullostaa kuluneelta, mutta
ideana on säilyttää valtion maat
myös tulevaisuudessa maastoau—
toilulle — yhtä hyvin kaikille meille
kuin meidän jälkeläisillemmekin -—
välttämällä tiettyjä kuluttavia toimia. Roskaaminen on ilman muuta
kielletty ja tuomittavaa. Mutta
Forest Service on havainnut, että
eniten vahinkoa aiheuttavat ajajat,
jotka poikkeavat olemassa olevalta
kulku-uralta, ja jotka kohdatessaan
esteen kiertävät sen aran aluskas—
villisuuden alueelta. Saattaa tun—
tua järkevältä kiertää mutapaikka,
mutta tekemällä niin syntyy muta—
paikan ympärille ristiin rastiin
kulkevia uusia uria, ja näin tuhoutunut alue kasvaa kasvamistaan.
Lopulta tiestä tulee liejukko, useim—
mille mahdoton ylitettävä ja silmiin—
pistävä jokaiselle. Sitten Forest Ser—
vice joutuu sulkemaan tien, jotta luonto voi palautua ennalleen.
Jotta vältyttäisiin tällaiselta tilan—
teelta, jossa kukaan ei voita, tulisi
liejukko ylittää suoraan vinssaa—
malla, tai kääntyä takaisin ja palata
uudelleen kuivempana aikana, tai
ylittää ajotie kiveltä kivelle, tai ny—
käistä pienemmät ajoneuvot isom—
pien ja paremmin varustettujen
nelivetoisten avulla. Esteitä ei tulisi koskaan kiertää ja tilapäisten

uusien väylien luomista kulku—uran
viereen tulisi aina vastustaa.
Tätä meiltä edellytetään, jotta
tiet pidetään avoinna myös tulevaisuudessa ja se tuntuu varsin kohtuulliselta kompromissilta.
Tämä matka oli hienostuneiden
kaupunkilaiskriitikkojen ja tulite—
rien Range Roverien ristiriitainen
karavaani. Joukko, joka tietyssä
määrin herätti levottomuutta ja
saattoi ymmälle kuolevien kaivoskaupunkien asukkaat yksi toisensa
jälkeen. Siellä saattoi kohdata ih—
misiä jonottamassa puhelimeen,
joka ei toiminut, tai jonottamassa
kylpyhuoneeseen, jota ei oltu käytetty viikkoihin ja äkkipäätään kultakaivoksen, joka syntyi, kun parrakkaat ajajat välinpitämättömästi
lastasivat kuorman täyteen suolalihaa paikallisesta elintarvikemyymälästä. Joissakin kaupungeissa
olimme päivän tapaus ja paikallisen toimittaja kipitti hakemaan ka—
meraansa kuvatakseen karavaanimme tankkausta, yksi kerrallaan alueen ainoasta lyijyttömästä bensamittarista. Lehti luettaisiin ääneen
Citisen Bandillä (vastaa suomalaista LA-puhelinsysteemiä) edellyttäen, että antaisimme selostuksen yhdestä päivästä, kuinka karavaanimme selvittää solan toisensa
jälkeen, kiipeää ylös vuorelle ja laskeutuu toista alas ja vihdoin viimein
saapuu seuraavaan pysähdyspaikkaan ruoan ja unen toivossa.
Reitillä oli hiihtokaupunkeja kuten Breckenridge, Telluride ja Aspen; historiallisia kaupunkeja kuten
Leadville, maastoautoilukaupunkeja kuten MT. Princeton ja Ouray,
jossa karavaanimme toivotettiin
tervetulleeksi kuin sankarit ja vie—
railu pormestarin luona kuului ohjelmaan.
Vapaasti John Stewardin Four
Wheeler —lehdessä olleesta amerikankielisestä tekstistä suomentanut
Vuorikulkija.
PS. Kerrottakoon, että tarinan
tapahtuma-alue on meille paremmin tunnetun Kalliovuorten länsi—
laitamillaja päiväkirjan mainintoja
sitsemän viimeisen päivän osalta
saatetaan julkaista lehtemme myöhemmissä numeroissa.

Terveisin

VUORIKULKIJA
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TÄMÄN PÄIVÄN ROVERIT
Rover tunnetaan maassamme edelleenkin lähinnä vanhoista malleistaan 75 - 100 - 3L 2000 3 5 00 jne, sekä maastureistaan. Se, että tämän päivänRoveronlähes kaikki se mitä oli Englanninitsenäinen autoteollisuus -60 ja -70 ja —80
luvulla British Leylandin aikana, ei ole monellekaan tuttua. Merkit Austin, Morris, Triumph,
Princess ovat tipahtaneet pois ja koko homma
on järjestetty uudelleen — Roverisoitu. Binin
kuulunut Jaguar erosi yhtiöstä 80—luvun puolivälissä ja joutui viime vuonna Fordin haltuun.
Austinin nimellä tehtyjä Minejä, Montegoja ja
Maestroja tehdään edelleen, mutta ne eivät
kanna Austinin eivätkä Roverinkaan nimeä.
—

ROVER 100
Rover 100 perustuu meilläkin tuttuun Metroon.
Toukokuussa -90 auto uudistui täysin ja sai Rover—
nimen. Historiaa ovat A—sarjan moottorit ja Minin
vaihteisto. Konepellin alla hyrrää uusi K—sarjan kone
useina eri muunnoksina. Vaihteistot ovat täysin uusia
ja ne toimittaa PSA-yhtiö. Erityisesti sisustukseltaan
ja ajomukavuudeltaan Rover 100 poikkeaa muista
pikkuautoista. Halutessaan sen saa vaikka nahkaverhouksella.

Kahdesta isommasta on MG—versiot ja MG-nimi
tuleekin säilymään. Parin vuoden sisällä odoMG-urheiluauton jälleensyntymistä.
tellaan
Roverin nimellä tehdään kolmen kokoisia hen—
kilöautoja useissa eri versioissa. Maastureita

on niinikään myös kolme mallisarjaa: Range
Rover, Land Rover Discovery sekä perinteinen
Land Rover, joka on ristitty uudelleen nimelle
Defender.
Rover-kerholaisille eri versiot lienevät tuttuja autolehtien maininnoista, mutta seuraavassa kuvat ja taulukkotiedot Rover-nimeä kantavista Rover Groupin tuotteista 1991 kertauksen vuoksi.

DOOR/5
DOOR/5
3 DOOR/5
3 DOOR/5
5 DOOR
3 DOOR/5
3 DOOR

1.1C
1.1L
1.18
1.4SL
1.4GS

1.1 60 PS

3

1.1 60 PS

3

GTa

1.4 76 PS

GTi 16v

1.4 95 PS

1.1 60 PS
1.4 76 PS
1.4 76 PS

DOOR
DOOR
DOOR
DOOR
DOOR

ROVER 200/400 sarja
on ollut Rover Groupin todellinen suxee. Auto on
kooltaan pienempää keskiluokkaa, 1,4-litrainen
moottori on Rover K—sarjan moottori ja 1 ,6 on Hondan valmistama. Varustelista kalleimmissa vaihto—
ehdoissa on sangen täydellinen sisältäen mm. ilmastoinnin, automaatin, kaikki sähkötoiminnot ovissa,
ikkunoissa, penkeissä, kattoluukussa jne. Verhoilu
on haluttaessa nahkaa. Rover 400 voitti Car—lehden
testin vähävikaisimpana autona luokassaan päihit—
täen mm. Toyotan, BMW:n ja Fordin.

RoverYstävät
414Si16v
414Li16v
416GSi16v
416GTi16v

1.4 16V 95 PS
1.4 16V

'

*

1.6

16V

1.6 16V

95 PS
116 PS
130 PS

2148
214Si16v

1.4 76 PS

3

1.4 16V 95 PS

3

2166Ti16v

1.6 16V 116 PS

Twin Cam 1.6 16V130 PS
216GTi
1.4 76 PS
2145
1.4 16V 95 PS
214Si16v
214SLi16v
1.416v 95 PS
1.416v 95 PS
214GSi16v
16V 116 PS
1.6
216GSi16v
16V

216GTi16vainCam 1.616v130PS

ROVER 800
on ollut myynnissä jo jonkin aikaa Suomessakin.
Anto on iso Perheauto ja SQPiiP..YVi'.1 hienostuneesm
mausta kertovana edustuskayttoonkin. Etuvedon an—
siosta hyvä ajettavuus säilyy talvellakin ja moniventtiilimoottoreissa on tehoa ja taloudellisuutta. Varustetaso on halvimmassakin versiossa runsas. Huippu—
malli Vitesseä on Suomeen myyty kaksi ja yksi muuttoautoksi, joka toivottavasti palaa tänne.

DOOR
DOOR
3DOOR
3 DOOR
5 DOOR
5 DOOR
5 DOOR
5 DOOR
5DOOR
SDOOR

FASTBACK

SALOON

ENGINE

825 Diesel
820i 16V Cat
8208i 16V Cat
8208Li 16V Cat
82783 24V Cat
827SLi 24v Cat
Vitesse 24v Cat

825 Diesel

2.5
2.0
2.0
2.0
2'7
2.7
2.7
2'7

—

820i16v Cat
SZOSi 16V Cat

szosu

16V Cat
827Si 24V Cat
827SLi 24v Cat

—

Ster ling 24V Cat
.

— 11

118 PS
16V 135
16V 135
16V 135
24V 169
24v 169
24v 169
24V 169

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
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LAND ROVER DEFENDER
Land Rover Defender on perinteisen Lantikan koh—
ta 45-vuotiaan tradition tämän päivän toteuttaja.
V. -8 3 Land Rover siirtyi kierrejousiin ja levyjarruihin,
kun mallit 110 ja 90 julkistettiin. Tänä vuonna dieselvaihtoehto sai Discoveryn erinomaisen TDi-moottorin. Sisustus ja viimeistely on hioutunut vuosi vuodelta. Auto toimii monenlaisen niin sotilas- kuin
siviilimuunnelman lähtökohtana.
aks.väli tuumia
90
90
110
110

ovia
3

3

moottori
2,5 TDi 113 hv
V8 kaasutin 144 hv

5

2,5TDi113hv

5

V8 kaasutin 144 hv

LAND ROVER DISCOVERY
Discovery on nuorekas markkinatutkimuksen perusteella kehitetty perhemaasturi. Sen suunnittelun pai—
nopiste on ollut käyttökelpoisuudessa ja käytännöl—
lisyydessä. Rangessa koetellut rakenneratkaisut,
valoisa nykyaikainen kori sekä robottituotannon
ansiosta tasalaatuinen ja hyvä viimeistely ovat kestävän ja taloudellisen tuotteen toteutuksen kulma—
kiviä.
ovia

moottori

3

2,5 TDi 113 hv
3,5 V8 EFi 168 hv
2,5 TDi 113 hv
3,5 V8 EFi 168 hv

3
5
5

RANGE ROVER
Maastureitten lyömätön klassikko, jonka tämän
vuoden uutuuksia ovat tiukennettu takajousitus ja
kallistuksen vaimentimet. Kattoluukku on nyt lasinen
ja sisävaloj en automatiikkaa on parannettu — vaikut—
teita Rover 800:sta. Range Rover on edelleen maail—
man hienostunein maastokelpoinen auto.
Turbo Diesel VM 2,5L
3,9L V8

120 hv
185 hv

Riskienkartoitusjärjestelmä
yrityksille

Kuinka yksi mies voi säästää yritykselle
omaisuuksia kyselemällä ?
Yrityksen Turvajäriestelmä on Yrittä-

jäin Fennian toimintatapa. Se on palvelua
yritysasiakkaillemme. YTJ-analyysissä

Tämän perusteella luomme yritykselle

yksilöllisen turvajärjestelmän, joka karsii
turhat vakuutusmaksut ja varmistaa täysimääräiset korvaukset.
Vuosittainen määräaikaistarkistus
varmistaa YTJ:n toimivuuden.
Kysy asiantuntijoiltamme, puhelin
(90) 50 351.

asiantuntijamme selvittää kohta kohdalta
yrityksen 'omaisuuteen, toimintaan ia
henk'IO'hm I”".Vvat ”Sk't-

& Yr[ttä'äin Fennia
Vakuutusyhtiö, joka hallitsee kehityksen
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Talman taikaa III

ROVEREITTEN J UHLAA TALMASSA
10 ENSIMMAISTA SIJ AA KOTIIN!
Jukka Tuomisto uusi voittonsa
Talmassa taiteillen kilpailujaksot huolella ja tarkasti. Toiseksi
kiilasi aivan loppupäässä ajanut
Kari Salonen, tunnettu autourheilumies

muista

lajeista.

Hänen sijoituksensa todisti,
että rata piti hyvin kutinsa
koko kilpailun ajan.

Kamppailu kärkisijoista oli todella tasaista. Ensimmäisen ja viidennen kilpailijan ero oli vain 6 pistettä (= kaksi pysähdystä + kaksi
peruutusta). Yksikin kiinnijääminen
pudotti kymmenen kärjestä jou—
kosta armotta.
Kilpailun johto ja ratamestarit
Jukka Vainikainen ja Pekka Helminen olivat onnistuneet radan
laadinnassa loistavasti. (Jukka ja
Pekka eivät osallistuneet kilpai-

luun, siksi heitä ei näy totutuilla
paikoilla tulosluettelossa).
Aivan kärkeä lukuunottamatta
virhepistejakautuma oli suuri ja
eroja syntyi riittävästi. Pääsipä järjestävän seuran, Mutakuonojen,
pomomieskin yli sadan pisteen,
vaikka Land Roverilla ajoikin.
Jaksoilla riitti savea, mutaa, tuk—
keja, kantoja, kiviä, alamäkeä ja
ylämäkeä kierrettäväksi.
Pääkilpailuun eli kakkosluokkaan osallistui 66 autoa. Kolmosluokan eli katsastamattomien autojen kisan voitti Stefan Lindqvist
Range Rover-Land Rover yhdistelmällään. Kolmosluokkaan osallistui
vain kuusi kilpailijaa.
Talman taikaa kuuluu epäviralli—
seen cup-sarjaan, jonka toinen osakilpailu ajetaan 29.6. Satakunnan
Off Road Yhdistyksen järjestämänä Noormarkussa.

Volvoa taivutteli taidokkaasti Dan Ingman.

TULOKSET
Luokka 2:
1) Jukka Tuomisto Rover Ystävät
3 vp, 2) Kari Salonen Rover Ystävät
4 Vp, 3) Tommi Pispala Rover Ystävät 6 Vp, 4) Kimmo Linnavuori
Rover Ystävät 8 vp, 5) Antti Mustonen Rover Ystävät 9 vp, 6) Bengt
Ingman Mutakuonot 10 vp, 7) Mikael Friman Rover Ystävät 13 vp,

8) Juha Liukkonen Rover Ystävät
15 Vp, 9) Jari Keinänen Rover Ystävät 22 vp, 10) Jari Stenholm HUA
24 Vp.
Luokka 3:
1) Stefan Lindqvist Rover Ystävät
6 Vp, 2) Dan Ingman Mutakuonot 7
Vp, 3) Lasse Walls Rover Ystävät
24

Vp.

Heti lähdössä oli vähän pehmeää.

Tiukkaa yritystä ja urheiluhenkeä.

RoverYstävät
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MAASTOAUTOTRIAL?
Maastoautotrial on nuori laji
suomalaisessa autourheilussa,
joten on varmasti paikallaan
hieman selvitellä lajin luonnetta, sääntöjä, kilpailuluokkia ja
kalustoa.

muisMaastoautotrial-kilpailu
tuttaa hyvin paljon moottoripyö—
rien vastaavaa kilpailua. Ajo tapahtuu maastoon merkityillä jaksoilla,
tulos ratkaistaan virhepisteillä, aikaa ei oteta.
Kilpailuun osallistuminen tapahtuu maastoautolla, jonka omapaino
on yli 700 kg ja alle 3500 kg. Kil—
pailijalla tulee olla voimassa oleva
sekä kilpailijalisenssi.
ajokortti
Myös kertalisenssi käy ja sen voi
lunastaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Kilpailuluokat
Pääsääntöisesti autot jaetaan kolmeen luokkaan — vakiomaasturit,
muut rekisteröidyt maasturit sekä
rekisteröimättömät autot.
Suosituimmat luokat ovat muun—
nellut vakiomaasturit ja rekisteröi—
mättömät muunnellut maasturit eli
luokat 2 ja 3. Luokka 2 maasturin
pitää olla rekisteröity ja katsastettu.
Kaikkien muutosten täytyy siis täyttää tieliikennelain ehdot. Muutokset on myös muutoskatsastettava.
Turvavyöt ovat pakolliset etupen—
keillä. Lisäksi vaaditaan kilpailu—
käyttöön hyväksytty ensiapulaukku
ja vähintään 2 kg:n sammutin. Avo—
autoissa turvakaari on luonnollisesti pakollinen kuten myös kuljettajien kypärät.
Luokka 3 eli muut maastoautot.
Turvavaatimukset kuten luokassa 2.
Renkaina saa käyttää vain ilma—

kumirenkaita, korinvaihto sallittu.
Rakentelu kutakuinkin vapaata, ei
rekisteröintiä.
Radat ja
virhepisteet
Kilpailuradan tulee sisältää 10 jaksoa, reitin pituus enintään 2 kilo—
metriä. Virhepisteet määräytyvät
seuraavasti: ajoneuvon pysähtymi—
nen 2 vp, peruuttaminen ensimmäisen kerran 2 vp, jokainen seuraava
peruuttaminen samassa kohtaa 2 vp,
reittimerkin koskettaminen 2 Vp,
ajouralta poikkeaminen 15 vp, vinssin tai vetoavun käyttö 15 vp, siltapalkkien käyttö 15 vp.
Kilpailukohtaisesti laaditaan jo—
kaiselle jaksolle maksimivirhemäärä. Kilpailijan suoritus hylätään mikäli hän haittaa muiden kilpailijoiden suoritusta, ei käytä turvavöitä
tai keskeyttää suorituksensa.

Sajim':

AUTA SINÄ MINUA
Off Road toimintaan liittyy myös
oleellisesti safariajo. Safari ei
ole kilpailutoimintaa vaan tapahtuma, jossa autoletka etenee hyvin vaikeakulkuisessa
maastossa periaatteella ”auta
sinä minua niin minä autan
sinua”. Kaveria ei siis missään
tapauksessa saa jättää pulaan.
Vaikean paikan selvittänyt autokunta siis odottelee, että seuraava auto myös selviää eteenpäin.

Aivan hepposin eväin metsään
kannata lähteä, sillä
muuten hauskasta tapahtumasta
voi muodostua varsinainen paina—
jainen. Safaritapahtuman varusteista kannattaa mainita maastokelpoisen ajokin lisäksi mm. pakollisina
varusteina hinausköysi, käsivalaisin, ensiapulaukku, saha, turvavyöt,
vetokoukut, sammutin ja lapio.
Lisäksi on hyvä olla maastotunkki,
vinssi, kirves, LA-puhelin ja rutkasti sisua ja huumorimieltä.
Talman trial-kilpailun jälkeen
ajettu safari kuvasti hyvin tapahtuei kuitenkaan

man luonnetta ja vaikeutta. Kuuden
aikaan illalla ensimmäiset ajokit
lähtivät lenkille. Viimeiset osallistujat taistelivat eteenpäin metsässä
vielä pitkään puolen yön jälkeen.
Paijn kilometrin etenemiseen kului
siis aikaa keskimäärin kuutisen tuntia. Tunnissa siis taittui taivalta noin
400 metriä.
Mitä vaikeampia paikkoja reitiltä
löytyi, sitä hauskempaa safaristeilla
tuntui olevan. Vaikeuksien voittaminen ja reitin läpikäyminen olikin
tapahtuman juju.
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KAIKKI HALUAVAT ROVERCHAIR'IN
Ruotsalaisessa lehdessä pisti sil- Arad”in luomus. Hän aloitti vanhomään uutinen, joka tarkemmin luet- jen Roverin istuinten keräämisen jo
tuna sivusi Rovereita ja osoitti, että vuonna 1981.
Tuoli on osoittautunut myyntiRoverin ajaton hyvä design on
menestykseksi, mutta nyt alkavat
sananmukaisesti salonkikelpöista.
Auton istuin olohuoneeseen ja tärkeimmät osat eli kuluneet mutta
hintaan ”vain 9000 Ruotsin kruu- aidot Rover-istuimet olla lopussa.
Vielä viime vuonna myyntiin saatiin
nua”?
määrä näitä design tuotVähäinen
tuoli
hintainen
on
Totta, sen
nimeltään ROVERCHAIR. Tämä teita, mutta nyt taitaa loppu olla
nahkalla verhottu nojatuoli on yk- edessä.
Ehken tulevaisuudessa ruotsasinkertaisesti Rover 2000 TC:n etuistuin, jolle on jälkikäteen rakennet- laisten on tyytyminen johonkin
tavanomaisempaan, olisiko Volvotu yksinkertainen aluskehikko olochair tai SAABchair riittävä kor—
huoneessa käyttöä varten.
KARITT
Roverchair on englantilaisen Ron vike?

Bilstolen alla vill ha
Ett bilsäte hemma i vardagsrummet till en kostnad av
9000 kronor?
Ja, det är vad det kostar
att köpa en Roverchair.
Skinnstolen är helt enkelt ett
framsäte frän en Rover
2000 TC.
'
Roverchair 'är desginad
Ron
engelsmannen
av
Arad. Han började leta upp

'

gamla Roversäten 1981.
Stolen har varit en dun—
dersuccé, men de slitna
gmla originalsätena böjar ta
slut. De finns ett fätal kvar,
men efter 1990 lär det inte
tillverkas fler exemplar.
Dä kanske det blir dags
för en Volvochair eller
SAAB-Chair?

Roverchair är ett gammalt
ji'amsätefrän eri Rover 2000
TC. 9.000 kronor tingar

Autoharrastajien aseman paranta—
miseksi perustettiin Suomen Har-

rasteajoneuvoliitto 14. heinäkuuta
1990. Liittohallitus on kokoontunut kaksi kertaa. Liittohallituksessa
ovat toimineet Jukka Selenius (pj),
Juha Liukkonen (vpj), Arto Kylmänen (siht), Henry Saarinen, Vexi
Virtanen, Kari Salomaa, Antero
Lähteenmäki, Ritva Romppanen,
Kari Löfberg, Arto Rantala ja Timo
Linnama.
Liitto on lähettänyt alustavan liittymistarjouskirjeen 24.7.-90 n. 160
kerholle jäsenyyskäsittelyä varten.
Tiedote liiton perustamisesta lähetettiin STT:n kautta ja se julkaistiin
useissa lehdissä eri puolilla maata.
SI—LAL on ollut esillä Mobilistissa
ja muutamissa alan lehdissä ja liiton
edustajat ovat olleet radiossa esittelemässä liittoa. Liiton pankki- ja
postiyhteydet on avattu. Liitto on
ollut yhteydessä valtion viranomaisiin ja liikennevakuutusyhdistyk—
seen etujen valvomiseksi. Liiton
rekisteröinti yhdistysrekisteriin on
ollut käynnissä.
Tarmokas jäsenhankinta onjätet—
ty alkavan vuoden puolelle, vuoden
1990 lopussa jäsenyhdistystensä
kautta liitolla oli 1168 harrastajaa
jäsenenä.
Rover Ystävät on mukana liitossa,
yhdyshenkilö on Juha Liukkonen.
SHALG toimintasuunnitelma
vuodelle 1991
Jäsenmäärää pyritään lisäämään
niin, että jäsenjärjestöjen yhteinen
harrastajamäärä olisi yli 10.000
henkilöä.
Liittohallitus nimeää edunvalvonnan tehostamiseksi vastuuhenkilöt eri lohkoille.
Tiedotustoiminta jäsenille hoide—
taan kirjein ja puhelimella.
Kevään aikana järjestetään ajoneuvoalan lehdissä tiedotuskam—
panja ja samalla pyritään saamaan
liitto entistä tunnetummaksi viranomaisten piirissä.
Suhteet eri viranomaisiin, esim.
katsastusviranomaisiin, luodaan tiiviiksi.

Liitto etsii aktiivisesti niitä harrastusalan tehtäviä, jotka sopivat
liiton rooliin katto- ja etujärjestönä.
Osallistutaan harrasteajoneuvokalenterin tekemiseen.
Vuoden aikana aloitetaan perustamisessa avustava toiminta alkaville ajoneuvoharrastekerhoille.

skapelsen, menxdetfinns ba-

ra ett fätal kvar,
Roverchair on itse asiassa vanha Rover 2000 TC etuistuin. Nojatuolilla on
hintaa 9000 kruunua, mutta silläkään hinnalla niitä ei pian saa. Vähiin
käyvät ennen loppua.
,

RoverYsttivät
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HAPPAMIA OVAT PIHLAJ ANMARJ AT
TUUMAA KARI KETTUNEN
Keltainen Pörssi -nimiSessä lehdessä oli
tänä keväänä oheinen ”autotesti”. Siinä
nimimerkki Kari Kettunen ottaa kantaa
Roveriin pieni hapan maku suussaan.
Mielenkiintoisen näkökulman hän saa
esille vertaillessaan tämän päivän Ladaa
ja 40 vuotta vanhaa Roveria. Melkoinen
kunnianosoitus Roverille, että vuoden 52

mallinen Solihullin tuote tuo nimimerkille
mieleen tämän päivän auton ominaisuuksia. Toivottavasti Kettusen jälkipolvi kokee tämän päivän Roverit yhtä edistyksellisiksi sukupolven taas vaihduttua. Toivottavasti heitä ei närästä sellainen mihin ei
ylety yhtä pahasti kuin Kari Kettusta nyt.

KL

Suomalaisia autoerikoisuuksia.

ROVER 75
Rover Ystävät Fty on yksi
Suomen suurimmista merkkiautokerhoista ja erilaisia
Rover-malleja on kerholaisilla sankoin joukoin. Yksi suosikkimalleista on Rover 75,
joka esiteltiin suurelle yleisölle vuonna 1949. Uutuutta

pidettiin edistyksellisenä,

sillä siihen oli asennettu kolmas ajovalo etusäleikön keskelle.

Kuitenkin, vaikka kolmas
ajovalo oli liikenneturvalli—
suutta sisäävä pointti, keskimmäisestä valosta luovuttiin pian.
Vuosina 1952-53 Rover 75malleja tuotiin melkoisen paljon maahammeja niinpä niitä
onkin nähtävissä kesäaikana

kien ystävät ovat toista miel-

harrasteautotapahtu'missa

'

,

sankoin joukoin. Osalla autoista ajetaan. osa seisoo talleissaja osa ihailtavana automuseoiden näyttelykalustona. Ja vaikka täötä mallia
onkin paljon, mitenkään kauniiksi autoksi sitä ei voida kutSUa. Ainakin se on paljon
huonompi auto, kuin maine

tä.

;
,

väittää. Boyer-kerholaiset

[

ylistävät ja kiittävät Rover 75malieja,,muttamuiden merk-

'

Kun ensimmäiset Rover 75-.
maliit tulivat uutena Suomeen Oy SAT-Myynti ABfn'
kautta, uuden Roverin omistajaksi pääsl 800 000, maikalla; Se oli siis jonkin verran
kalliimpi auto-kuin keskihin"täiset. Kalliimpi hinta antoi
sille tiettyä statusta ja E—šyiirii
terinen, ,75-hevosvoimainen

moottori lisäsi sitä edelleen.
Mutta vaikka Rover 75:n olisi
pitänyt olla näin ollen muita
malleja parempi autofsei ei'
sitässuinka'an ollut. Koeajotu- :
lokset kyllä kehuivat Roveria,
mutta itse'koeajettuani yhtä';
tällaista yksilöä, 'ei' autoa voinutylistää. Jotenkin koeajosi'
sa tuli enemmänkin mieleen

Flovet 75 oli jotenkin jäykkä
ajettava ja se tuntui olevan
muinaisjäänne autoilun kehi-

tyksassä. Jotain hyvääkin
koeajossa löytyi - Se nimittäin.
kesti vain muutamankilometiin.
.

'

Ladan vastaavat
suudet

,

.

orhfmai—

KARI KETTUNEN,

.

18

—

RWYSM

KELTAINEN ROVER
Ensimmäinen Roverimme oli väriltään keltainen ja vuosimallia 1978.
Rover tehtiin Helsingissä ja se ostettiin uutena Kuopioon. Se oli ver—
hoiltu kauttaaltaan leijonanvärisellä
turkiksella. Teknisistä ominaisuuksista voi mainita jatkuvan nelive—
don, mahtavan kiihtyvyyden (0—80
km/h n. 5,5 sek), pienen kulutuksen
(n. 2 l/vrk) ja ihmisystävällisyyden.
Turussa se saavutti v. 1981 päivän
parhaan ajan Suomen siihen asti
suurimmissa ratakilpailuissa. Seisovalla lähdöllä 480 m matkalla
hiekkapohjaisella 400 m ovaalira—
dalla loppuaika oli 29,81 huolimatta
yhdestä pahasta törmäyksestä ja

poikittaisluisusta Charaden kanssa
kolmoskaarteessa.
Kiinnyimme Silpakka Roveriin
niin, että sen jälkeen olemme hank—
kineet ajopeleiksi pelkkiä Rovereita. Tälläkin hetkellä niitä on
kaksi, valkoinen taka- ja punainen
nelivetoinen. Ihan kaikilta ominaisuuksiltaan ne eivät kuitenkaan vastaa tätä ensimmäistä keltaista menijää. Siksi pidämme niissä aina mukana lisävarusteena greyhoundeja
ja/tai saksanseisojia.
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Kertomus British Trans-Americas Expedition'in'
matkasta läpi Amerikan mantereen
majuri J. N. Blashford-Snell”in kertomana

Täydellisen menestyksen saavutti British Trans-Americas Expedition kesäkuun 9. päivänä 1972, kun
kapteeni Jeremy Groves lähetti Kap Hornin alueelta sanoman 'tehtävä suoritettu loppuun'.
Range Rovereilla oli ajettu kaiken tyyppisissä maastoissa, Alaskan jäisissä autiomaissa, Kalliovuorten
vaarallisilla teillä, joiden tuhansien metrien pystysuorat seinämät putosivat alas vyöryviin jokiin.
Meksikossa he kohtasivat erämaan-olosuhteet ja Guatemalassa Pan-American'in valtatie muuttui
kuoppaiseksi poluksi. He tallasivat viidakot ja Darien'in suot ja kiipesivät ylös korkeille Andeille.
Toukokuussa 1972 he matkasivat edelleen läpi Etelä-Amerikan, ylittäen lisää vuoria ja kohdaten jälleen
kerran autiomaan Chilessä. Täällä he taivalsivat 3 800 kilometriä neljässä päivässä -—- yhdessä päivässä
1 300 kilometriä
145:n kilometrin tuntinopeudella matkaten. Darien Gap'issa he pääsivät vain noin
5 kilometriä päivässä.
Lähestyessään määränpäätänsä he jälleen kohtasivat lunta ja jäätä. Monet vuoristosolat olivat tukkeutuneet ja kesti viisi pitkää päivää murtautua läpi näiden viimeisten esteiden.
Voi vain kuvitella sen voitonriemun tunteen, kun ajajat kokoontuivat Kap Horniin ja sammuttivat
autojensa moottorit 7 kuukauden ja 25 000 kilometrin jälkeen.
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((Retkikunnan

tarkoituksena oli kiinnittää huomio
miten tärkeätä olisi rakentaa loppuun 25 000 kilometrin pituinen Pan—American valtatie, joka yhdistää
Pohjois— ja Etelä-Amerikan, tuomalla autoja Alaskasta
Tierra del Fuegoon. Toistaiseksi sen estää kuuluisa
'Tapon del Darien' — Darien”in viidakko.
siihen,

,,

Ylhää ä. Rover- tehtaalla asennetaan retkikunnan Range
Rovereihin erikoisvarustus (katso luetteloa takakannassa).
Ylhäällä, oikealla. Ensimmäinen kosketus viidakkoon.

Kauhukseni huomasin kumiveneen nousevan pystyyn,
yritin varoittaa miehistöä, mutta sanat pettivät ja
yht'äkkiä kuulin erään ruorimiehen huutavan: 'Se
menee ympäri kaverit, menkää pois, menkää pois'.
Piraguani hinausköysi löystyi kun lautta ja siinä heiluva
Range Rover pyörsivät pois hallinnasta kuohuvassa
vedessä. Vesi ryöppysi sisään erään ponttoonin
rungossa olevasta repeytymästä.
Yht'äkkiä piragua, eli intiaanikanootti, jolla olimme
vetäneet lautan nopeasti virtaavan joen yli, kiskoutui
taaksepäin. Yksi mies oli vielä kannella, lautan komentaja, majuri David Wright, laiva-asiantuntija ja aikaisemmin ruorimies Blue Nile'lla. Panamalainen laivapoikani
Canito tajusi välittömästi mitä piti tehdä ja viilsi
vetoköyden poikki terävällä viidakkoveitsellään. Jostain
syystä lautta oli edelleenkin ylöspäin. Miehet kamppailivat vedessä punaiset pelastusliivit selvästi näkyen.
Suuri lautta kiisi alas jokea, mutta jostain käsittämättömästä syystä vakavakasvoinen lautan komentaja oli
voittamassa hallinnan ja pakoitti hylyn sorakiviselle
matalikolle. Useimmat olivat saavuttaneet rannan ja
takertuivat kiinni puihin, Harvalla oli voimaa kiivetä
ylös. He olivat työskennelleet useita tunteja kohoavassa
kuumuudessa ja joillekin jokainen askel oli tuskallista.
Tavanomaisella taidollaan pyöräytti Canito 30 jalkaa
pitkän veneen ympäri ja nostimme miehet yl"
Jotkut nauroivat hermostuneesti, toiset näyttivät järkyttyneiltä ja huolimatta yli 40”C:n lämpötilasta he
vapisivat. Jumalan kiitos, kaikki olivat turvassa, jopa
autot oli pelastettu. Mutta kiven puhkaisema lautta oli
kärsinyt vaurioita ja vaatisi paljon työtä ennenkuin se
pystyisi jatkamaan.
Tutkimusretken päättyessä, kolmen kuukauden tap—
pavan taistelun jälkeen maailman pahimpia vastuksia
vastaan, tämä tapaus tuntui tapahtuneen vuosia sitten
ja oli todellakin eräs niistä sattumanvaraisista pelastumisista, joita olimme kohdanneet niiden 99 päivän
aikana, kun British Trans-Americas Expedition oli
kamppaillut saadakseen autot ja retkikunnan läpi
huonomaineisen Darien Gap'in, joka ulottuu Canitasta
Panamassa Barranquillitoon Kolumbiassa. Tutkimusretken tarkoituksena oli kiinnittää huomio siihen, miten
tärkeätä olisi rakentaa loppuun 25000 kilometrin
pituinen Pan—American valtatie, joka yhdistää Pohjoisja Etelä-Amerikan, viemällä autot Alaskasta Tierra del
Fuegoon. Toistaiseksi sen estää kuuluisa 'Tapon del
Darien', joka aikaisemmin oli torjunut kaikki yritykset
saada autoja Gap'in läpi ja yli suuren Atrato-suon.
Tutkimusretkikunnan
jäseniin kuului englantilaisia,
amerikkalaisiaja panamalaisia luonnontieteilijöitä, jotka
tutkivat alueen kasvillisuutta, biologiaa, geologiaa,
maantietoa, hyönteisiä ja eläimistöä, Lääketieteellisiä
ja eläinlääketieteellisiä aiheita sekä myös intiaanien
elintapoja tutkittiin.
Alunperin idean tutkimusretkestä pani alulle 'Darien
Action Committee' Amerikassa ja vuonna 1970
perustettiin 'British Trans-Americas Expedition Comeverstiluutnantti
mittee' energisen
puheenjohtajan,
Julian du Parc Brahamin toimesta, Ammattimaisilta
tutkijoilta ja matkailijoilta tässä laajassa maassa
tiedusteltiin mahdollisuutta projektin toteuttamiseen,
Monet pitivät sitä mahdottomana, varsinkin koska useat
muut hyvin valmistellut tutkimusretket olivat epäonnistuneet.
Vuonna 1970 komite , pyysi neuvoani. Olin myös
pitänyt ajatusta mielett' "nä, mutta nuoren tutkimusmatkailijan, Brendan O'Brienin suorittaman tiedustelun
johdosta uskoin sen onnistuvan, tosin sen pitäisi olla
valtava yritys, suurten tappioiden mahdollisuudella ja
suurien hankaluuksien varmuudella, Joka tapauksessa

Oikealla. Alumiinitikkaista oli korvaamaton apu siltoina
pahimpien paikkojen yli. Jokaisen ajoneuvon katolla
oli kahdet tällaiset tikkaat.
Alla. Etuvintturi ja vahvistettu puskuri olivat tuiki
tarpeelliset lisävarusteet

projekti lähti käyntiin ja pian kannattajiin kuului
Englannin armeija ja Panaman ja Kolumbian hallitukset,
Englannin museo (luonnonhistoria), Iuonnontieteellinen
tutkimusseura ja lukemattomia yhtiöitä ja yksityisiä
henkilöitä Englannissa ja Amerikoissa. Armeijan tuke—
mana tutkimusretkikunta saavutti sotavoimien laa—
juuden; 59 miestä ja 5 naista Englannista ja Amerikasta
liittyivät noin 40:een panamalaiseen sotilaaseen ja
30 :een kolumbialaiseen palvelusmieheen Keski-Amerikassa aikaisin tammikuussa 1972. Operaatio Darien,
kuten se tunnetuin, oli alkanut. Lentoavustus käsitti
Englannin armeijan Beaver-lentokoneen, helikopterit
Yhdysvaltain ilmavoimista ja Panaman ja Kolumbian
ilmavoimista, sekä myös keskiraskaita kuljetuskoneita
ja kevyitä tiedustelukoneita.
Autot, jotka tähän pitkään vaativaan ajoon valittiin,
olivat kaksi Range Roveria, joilla British Leyland oli
ystävällisesti meidät varustanut, ja myöhemmin Panamasta ostamamme Land Rover. Range Roverit, kuuden
hengen miehistöllä, jatkoivat matkaa Alaskaan, josta
he lähtivätaikaisinjoulukuussa 1971 Tierra del Fuegoon

saapuen sinne kesäkuussa 1972. Land Rover, suoritettuaan tehtävänsä väylan etsijänä, on nyt lennätetty
takaisin Panamaan ja lahjoitettu Guardia Nacionalille,
Muonavarojen kuljetukseen Kolumbian rajalle, armei»
jan eläinlääkintäupseeri, majuri Keith Morgan-Jones
toi 28 kuormaponia, jotka korvattaisiin rajalla sikäläisillä
muuleilla. Vaikkakin vain viisi ponia pääsi perille, oli se
erittäin suuri saavutus eläinlääkärillemme ja hänen
kahdelle naisavustajalleen, neiti Carolyn Oxtonille ja
neiti Rosemary Allheusenille. Joskus ponit juuttuivat
kiinni mutaan, jotkut kuolivat sairauteen, toiset tulivat
melkein mielipuolisiksi vampyyrilepakkojen ja erilaisten
hyönteisten puremista, mutta vahvimmat jatkoivat
matkaa ja mahdollistivat tutkimusretken onnistumisen,
Tienraivaajat, joiden varustuksen suurimmalta osalta
kantoivat hevoset, kiintyivät kovasti niihin, Kerrankin
eräs joukko insinöörejä taisteli 19 tuntia pelastaakseen
ponin syvästä rämeiköstä. Hevosemme olivat elintärkeä
osa joukostamme.
Sateet päättyvät
Panamassa yleensä joulukuun
puolivälissä, joten oli kolme kuukautta suhteellisen
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Olimme toivoneet löytävämme ylityspaikan mahdol—
lisimman nopeasti, mutta olimme pian eksyksissä suuren
vesiväylän suuntaisessa matalassa vuorijonossa.

,,

mäisen kerran Darien Gap'in, vaikeimman ja vaarallisimman paikan maailmassa. Kääntyessämme kaakkoon
päin oli allamme Chepon kaupunki vesitornineen sekä
ruskea Bayano joki. Käännyimme vielä kerran ja
alapuolellamme näytti maaston vihreys tummuvan ja
puiden latvojen korkeudella oleva pilviverho alkoi
harventua.
Vihollisemme todelliset kasvot olivat nyt edessämme,
mutta 150: n metrin korkeudelta se näytti oudon
nousivat
vaarattomalta.
Vuorenharjanteet,
jotka
jyrkästi alapuolellamme, olivat puuttomia, mutta niiden
välissä olevan ylätasangon peitti korkeat suorarunkoiset
puut, toiset lehtevinä, toiset kuivuneen näköisinä,
Laskeuduimme alemmaksi nähdäksemme tarkemmin
n metrin korkeudessa.
maastoa. Olimme vielä 120
Katsoin vihreätä viidakkoa allamme ja tajusin, että
todellinen ongelma oli vasta sen alla. Kaikkein korkeima
malle ulottuvatpuutolivatainakin 45 :n metrin korkuisia
ja niiden joukossa oli matalampaa puustoa, jota ensin
luulimme tiheäksi pensastoksi.
Ainoastaan Bayano joki rikkoi viidakon tasaisen
rehevyyden. Nousimme 450
een metriin ja suunta—
simme reittimme kohti pohjoisinta vuorijonoa, joka
:

kuivaa aikaa ylittää Gap, mutta vuonna 1972 olimme
huono—onnisia,
Sateet loppuivat vasta tammikuun
puolessa välissä ja sen seurauksena maa oli muta—
merenä matkamme ensimmäisellä osalla, Ensimmäisenä
tehtävänäni oli suorittaa säätiedustelut. Eräänä viileänä
kesäaamuna, lentokapteeni' David Reidin ohjaaman
Beaverin lentäessä säätiedustelulennolle, näin ensim-

:

Ylhäällä.
Jokien ollessa liian syviä kahlattavaksi,
käytettiin kuvan esittämää kumi/auttaa ylityksiin.
sananmukaisesti
Vasemmalla. Paikoitta/n jouduttiin
hakkaamaan autoille tie läpi viidakon.

Oikealla. Sateitten tultua käytettiin vintturia ahkeraan
pohjattomassa mudassa.
Alla. Virkistävä kylpy teki välil/ä hyvää koko joukolle.
Alla oikea/Ia. Tässä ovat neliveto, lukittava tasauspyo 'sitä ja voimakas moottori tarpeen.

sivusi Darien Gap'ia, Kuvasin Polaroid-kamerallani
maastoa ja lentokoneen takaosassa tiedustelu—upseeri
Peter Marett otti filmit pois kamerasta ja teki muistiin—
Etsimme
erikoisella
Tandberg-nauhurilla.
panoja
katseillamme mahdollista kulkureittiä. Sellaista ei ollut.
"
Vuoret eivät ylhäältä käsin näyttäneet kovin jyrkil
mutta matalammalta katsottaessa näki, että niiden
ylittäminen ei tulisi olemaan helppo tehtävä.
Tärkeimpiä tehtäviäni tiedustelulennolla oli löytää
helpoin ylityspaikka Bayano joesta. Lensimme pitkään
jokea seuraten kunnes polttoaine melkein loppui.
Näin useita mahdollisia ylityskohtia, mutta jokaisessa
niissä pitäisi käyttää lauttaa.
Tammikuun 17. päivänä David Bromhead ja hänen
tiedusteluryhmansä siirtyivät Gap'iin. Olimme toivoneet
loytavämme ylityspaikan mahdollisimman nopeasti,
mutta olimme pian eksyksissä suuren vesiväylän
Beaver—lentosuuntaisessa matalassa vuorijonossa,
konetta käyttäen ohjasimme raivausryhmän oikealle
väylälle. Tämän väylän päässä oli joki vihdoin heidän
edessään. Sillävälin suurin osa retkikunnasta keräsi
kokoon hevosia, autoja ja muonavarastoja. Satoi
edelleenkin, kun tammikuun 19. päivänä kuormasimme
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(Cl-lien kostuttamat vaatteet lahosivat
päällemme.
Nahkavarusteisiin kasvoi sammalta, jopa parhaat saata—
vissa olevat viidakkosaappaat alkoivat hajota.
Hyönteisistä tuli alituinen vitsaus . . .

,,

hevosemme. Raivausryhmä oli varoittanut meitä radiopuhelimella, että väylä edessäpäin oli paksun mudan
peittämä ja syvän kuilun kahtia jakama, mutta emme
voineet odottaa kauempaa, sillä kolme kuukautta oli
tosiaan lyhyt aika saavuttaa Gap'in kaukaisin kohta.
Joten ensimmäisinä päivinä marssimme hirvittävissä
olosuhteissa läpi autiomaan kuumuuden ja mudan.
Yöllä Ieiriydyimme ja jouduimme sytyttämään nuotiot
kosteilla puilla. Vaikkakaan hyönteiset eivät vielä olleet
kiusana, ripustimme verkot puiden väliin ripustettujan
riippumattojen yläpuolelle.
Bayano joki ei ollut ylipääsemätön este; 136 metriä
leveä ruskea joki, joka virtasi yli neljän solmun nopeudella. Taitavat ja luotettavat tienraivaajat saivat kol—
messa tunnissa miehet, hevoset, autot ja tarvikkeet
turvallisesti toiselle puolelle. Avon M650, puhallettava
lautta, oli osoittanut
tarpeellisuutensa.
Seisoimme
rannalla, olimme ylittäneet
ensimmäisen
esteen.
Katsoimme eteenpäin pimentyvään Bayano laakson
viidakkoon, tie oli vielä suhteellisen selvä vaikkakin
sitkeän mustan mudan peittämä.
Joka päivä etenimme kauemmaksi viidakkoon. Si ä
välin Gap'in ulkopuolella teki tieteellinen ryhmä
tutkimuksiaan omalla alueellaan, muutamien pistäytyessä päivittäin meitä tervehtimässä.
Kuljimme viidakon läpi pitkänä kiemurtelevanajonona
Vankilaamme, joka se tosiaan oli, valaisi himmeä
vihreä valo, vihreät puut nousivat korkeuksiin kuin
aurinkoa tavoittelevat pilarit, Iiaanit ja köynnökset
riippuivat tiheinä alaspäin kohdaten vihreän lehtiin
peittyneen maan. Paksu musta muta, rotkot, uomat ja
tiheä viidakko olivat ongelmia jotka olivat meitä
vastassa. Oli helppo kuvitella miten eräs huonoonninen Skotti-yhdyskunta, joka oli asettunut Darienin
rannalle vuonna 1699, oli menehtynyt sairauteen ja
nälkään.
Hien kostuttamat vaatteet Iahosivat päällemme.
Nahkavarusteisiin kasvoi sammalta, jopa parhaat saatavissa olevat viidakkosaappaat alkoivat hajota. Hyönteisistä tuli jatkuva vitsaus. Kuumuus oli painostavaa,
eivätkä yötkään tuoneet kuin pienen helpotuksen.
En ole koskaan nähnyt niin paljon ja niin äkäisiä
hyönteisiä. Tuuman pituiset tuhatjalkaiset, mustat
skorpionit ja lautasen kokoiset hämähäkit olivat
suorastaan pelottavia. Toisaalta käärmeet, vaikkakin
niitä oli paljon, olivat useimmiten arkoja ja vasta
myöhemmin kohtasimme agressiivisempia yksilöitä.
lsommat eläimet, kuten musta pantteri, otselotti ja
tiikeri
olivat harvemmin vaarallisia. Valkohuulinen
kauluspekari, pieni villisika, oli toisin kuin sen serkku,
valkokauluspekari, erittäin pelätty ja sitä kartettiin
silloin kuin se suinkin oli mahdollista. Ne liikkuivat Öisin
jolloin niiden läsnäolon ilmaisi vain niiden ääntelyt.
Kerran ne hajoittivat täydellisesti erään leirin ja ajoivat
pelästyneet hevoset viidakkoon.
Ryhmämme 25 :ttä Royal Engineer'iä johti kapteeni
Jim Masters. Hän oli ollut eräs niistä tärkeimmistä
henkilöistä, jotka vuonna 1968 valloittivat Blue Nile'n
ja oli myöskin johtamassa Dahlak Quest tutkimusretkeä
kahta vuotta myöhemmin. Armeijan vuoristokiipeilijä,
kapteeni Richard Summerton, joka vuonna 1970
kiipesi Annapurnaan, oli eräs tiedustelijoistamme ja
hankintaupseereistamme.
Royal Engineer'it oli erikoisesti valittu kokemuksensa
ja kestävyytensä ansiosta. Monet olivat jo tottuneita
viidakossa kulkijoita. mutta oli joukossa myös kaksi
17-vuotiasta. Kumpikaan ei ollut aikaisemmin ollut
Englannin ulkopuolella, mutta kuten kaikki nuoret
retkellä, he pitivät huumoria yllä. insinöörinä toimi
myös eräs 18»vuotias siviili, Simon Wilson, joka oli

Y/hää/lä.
Meni-metriltä eteni kulku viidakkoesteistä
huolimatta.
Vasemmalla. Kekselia'isyyde/Iä ja hyvällä insinööritai—
do/la selvittiin kaikista esteistä.

Alla. Väylänetsääryhmän Land Rover joutui kokemaan
kovia kamppaillessaan viidakkoa vastaan.

juuri lopettanut koulun käynnin. Hän aivan ilmeisesti
nautti työskennellä sotilaiden kanssa, sillä palatessaan
Englantiin hän aikoi liittyä armeijaan.

masta. Sillä aikaa tutkijat liikkuivat erillisissä ryhmissä
tutkimusretkikunnan alueella, liittyen toisinaan jonoon
ja häviten jälleen viidakkoon.

Etenimme tiiviissä rhymässä johtavan rhymän kanssa,
joka työskenteli muutaman kymmenen kilometrin
päässä edessäpäin. Toinen tiedusteluryhmä työskenteli
noin kolme kilometriä edessäpäin merkiten reittiä.
Näiden takana tuli ensimmäinen insinööriryhmä raivaten
väylää noin kolmen metrin leveydeltä, käyttäen apunaan
viidakkoveitsiä,
moottorisahoja ja dynamiittia. He
joutuivat kaatamaan tuhansia puita. Kohdatessaan
rotkon he kokosivat sillan eräänlaisista alumiinitikkaista,
joita oli kuljetettu kaksi kappaletta joka auton katolla.
Nämä tikkaat voitiin yhdistää ja niitä käytettiin useisiin
eri tarkoituksiin silloista lauttoihin. Arvioni mukaan
niitä käytettiin 400 kertaa tutkimusretkemme aikana.
Toinen insinööriryhmä käytti Tirtor-vinttureita, väkipyöriä, taljoja ja autojen käsivinttureita. Lopuksi
tulivat eläinkulkuneuvot ja tutkimusretken päämaja
viimeisenä. Elintarvikkeet, polttoaineet, radiolaitteet ja
Iääkevarastot olivat pääosana kuormahevosten kuor-

Mutta aika oli meitä vastaan ja joka päivä piti
tarkasti laskea, jotta huhtikuun puolivälissä alkavat
sateet eivät yllättäisi meitä. Ostimme käytetyn Land
Roverin Panamasta käytettäväksi väylän etsintä autona
ja se lennätettiin meille jättimäisellä Yhdysvaltojen
ilmavoimien helikopterilla. Se oli tarkoitettu täydennykseksi ensimmäisessä rhymässä oleville insin oreille,
jotka etenivät tiiviissä tahdissa kapteeni Ernie Dureyn
johdolla.
Ilmasto ja vauhti alkoivat tuntua. Koko tutkimusretken
aikana yli 30 jäsentä piti kuljettaa pois sairauden takia
helikoptereilla,
kevyillä
lentokoneilla ja veneellä.
Lääkärimme ja hänen tarmokas vaimonsa Suzie
taistelivat taukoamatta pitääkseen meidät kunnossa,
Ylläpitääksemme joukkomme vahvuuden paikkasimme
useita paikallisia intiaaneja, lisäten näin huomattavasti
kustannuksia. Pitkillä viidakkoveitsillään nämä ahkera!
miehet jatkoivat raivaamista viidakon läpi. Suunnan

Kolumbiassa sattui hirveä onnettomuus. Aikoessaan
tutkimusretkuntaan, käyttivät kuusi kolumbialaista palvelusmiestä ja meidän yhdysupseerimme, kapteeni Groves, pientä alumiinivenettä.
Lähdettyään
Turbo Harbourista, vene kaatui ja upposi 15 minuutissa.
Ainoat pelastuneet olivat kolumbialainen upseeri ja
Jeremy Groves. Kauhuksemme kuulimme, että viisi
muuta kolumbialaista olivat joko hukkuneet tai vajonneet Mangrove-suon
mutaan. Kaikesta huolimatta
kolumbialaiset ystävämme kokosivat uuden joukon
muutamassa päivässä ja avustivat meitä täysin sydämin
retken loppuun saakka. Siis huhtikiin 10. päivänä
vahvistettiin retkikunnan päämajaa viimeisen kerran.
Olimme kaksi viikkoa myöhässä aikataulustamme ja
luvatut sateet tulivat. Tuntui toivottomalta suoriutua
niistä jäljellä olevasta 60 kilometristä, jota mikään
ajoneuvo ei ollut kulkenut aikaisemmin.
Edellämme muutamia viikkoja työskennellyt kapteeni
Richard Summerton oli löytänyt mahdollisen reitin läpi.
Suurin osa alueesta oli erilaisten vesikasvien peitossa
olevaa vettä, ja näiden kasvien joukossa oli lukemattomia hyönteisi" useita käärmeitä sekä satunnainen
Päästäksemme läpi päätimme käyttää
alligaattori,
Iauttaamme, joka epäilemättä oli onnistunein insinööritaidon näyte jonka omistimme. Lautan olivat meille
erikoisesti suunnitelleet ja valmistaneet Avon Rubber
Company ja Royal Engineers. Tien raivaaminen
vesikasvien läpi oli vaikea ongelma.
Jouduimme
leikkaamaan viidakkoveitsillämme, työnt'
n haroillamme ja teena saimme muutamia mainioita kalaaterioita.
Lopulta saimme autot tukevalle alustalle, Tämä
liukas kasvien peittämä multainen alusta uppoaisi heti
kun sateet tulisivat sen korkeudelle, Nyt se oli kuitenkin
noin metrin paksuinen ja kestäisi erikoisen leveillä
Firestone—renkailla
varustettujen autojemme painon.
Alue oli jättimäisen sienen muotoinen lukuisine
reikineen, jotka johtivat maan pinnalta mutaan —
ilmeisesti näiden reikien kautta pääsi vesi tunkeutumaan
ylös ja tulvimaan alueella. Eräät ryhmämme jäsenistä
pudottivat mutaan vaijerin päässä olevan painavan
painon, eikä se vielä 300 metrissä ottanut pohjaan.
Toukokuun 23. päivänä laski aurinko tavanomaisen
oranssin hohtoisena, kun joukko resuisia, likaisia
miehiä ja naisia, muuleja ja autoja ilmestyi näkyviin
aavan rämeen reunasta. Mutta huolimatta surkeasta
kunnostaan, he jopa onnistuivat hymyilemään.
99 päivän jälkeen viidakossa ja Darien'in suossa,
olimme onnistuneet pääsemään läpi. Oli pyhän Yrjön
päivä.
Meidät vastaanotettiin Kolumbiassa suurin juhlallisuuksin, paikallisessa kylässä Chigorodossa meistä
tehtiin kunniakansalaisia ja lopuksi muodostimme
kulkueen läpi Bogotan katujen. Onnitteluja tuli valtavasti ja ensimmäisten joukossa oli onnittelu Englannin
kuningattarelta. Darien Action Committee'lta sai tut—
kimusretkikunta kultaisen mitalin palveluksistaan ja
Gap'in ylittämisestä. Apunani ollut opas, majuri Kelvin
Kent, sanoi : 'Verratessani tätä vuoden 1970Annapurnan
valldittamiseen Himalajan eleläiselläsivulla,on Darien'in
ylitys autolla ollut yhtä vaikeata — monessa suhteessa
jopa vaikeampaa. Jos vertaan tätä Borneon ja Malajan
viidakkoon totean, että Darien'in viidakko on ääret—
tömän paljon pahempi'. Tehtävä on ollut vaikeampi
kuin mikään aikaisempi tutkimusretki jonka Englannin
armeija on suorittanut, ja jouduimme monta kertaa
retken aikana epäilemään onnistumisen mahdollisuuksiamme, mutta silti jatkoimme eteenpäin.
Se oli tosiaan uskomaton seikkailu, jossa toteutui
ratkaisuja, vaativaa kuntoa, loistavaa varustusta ja
hyvää käytännöllistä insinööritaitoa yritysten ja valtioiden ystäväisellä avustuksella.
Reittimme on jo nyt tunnettu intiaanien keskuudessa
'Carretera Inglese' — englantilaismiehen tienä ja he
käyttävät sitä osittain kauppamatkoillaan ja vieraillessaan kaukaisten sukulaistensa luona. Kuulimmejälkeenpäin, että Pan-Ameriganin valtatie on saanut 150
miljoonaa dollaria ja se rakennetaan meidän reittiämme
seuraten. Jonain päivänä haluaisin palata takaisin ja
ajaa kaikessa rauhassa Gap'in läpi, mutta toivon
sydämestäni, että tien rakentajat suovat ajatuksen
tämän oudon maan ihmisille, eläimille ja kasvistolle,
joiden elinympäristö saattaa nyt muuttua ikuisiksi
ajoiksi.
liittyä
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Olimme kaksi viikkoa aikataulusta jäljessä ja
luvatut sateet alkoivat. Oli suorastaan toivotonta matkata
ne jäljellä olevat 60 kilometriä, joita mikään ajoneuvo ei
ollut ennen kulkenut.

,,

pitaminen oli usein vaikeata ja silloin tällöin eksyimme
kokeneista intiaanioppaista huolimatta.
Pysyäksemme elossa tuotiin elintarvikkeita veneellä,
helikopterilla, laskuvarjolla, kuormaponeilla sekä kantajien mukana, Kaiken kaikkiaan yli 1 Otonnia muonavaroja
60000 litraa polttoainetta, 2400 tölkkiä olutta ja
80000 savuketta sekä säkeittäin hevosten rehua ja
laatikoittain dynamiittia. Nämä elintärkeät tarvikkeet
saatiin päävarastostamme Pacificin rannikkokylästä La
Palmasta.
Vaikkakin retkikunnan jäsenet oli erittäin huolellisesti
valittu, alkoi ärtyneisyyttä ja hermostuneisuutta ilmetä
lisääntyvien vaikeuksien myötä. Tytöt nousivat korkealle
ärvostelussamme. Vaikka hejoutuivat elämään samoissa
koettelevissa olosuhteissa kuin miehet, säilyttivät he
hyvän huumorinsa, harvoin valittivat ja näyttivät aina
reippailta.
Oli lukuisia täpäriä pelastumisia. Eräs niistä oli, kun
kapteeni David Bromheadiä puri saappaaseen kahden
metrin
kuolettava
pituinen
Bushmaster-käärme.
Tuntiessaän matelijan iskevän, hän veti 45—kaliberisen
Smith & Wesson revolverinsa ja ampui käärmeeltä
irti nopeudella,]oka olisi saanut villin lännen nopeimmat
asesankarit kalpenemaan,
Vaikkakaan British Trans-Americas Expedition'ia ei
voida kutsua uhkarohkeimmaksi yritykseksi, oli vaara
kuitenkin aina olemassa. Ja viimeisenä päivänä olimme
menettää kaksi miestä, jotka olivat palaamassa Turboon
kolumbialaisella aseveneellä, He olivat työskentelee
mässä lautalla, joka oli sidottu aseveneen kylkeen, kun
jostain syystä puhallettavan veneen kaari painui kokoon
ja vesi vyöryi koko rakennelman ylitse. Molemmat
miehet vierivät jokeen ja painuivat veneen alle. He
huomasivat törmäilevänsä ruosteista, metallista veneen
runkoa päin ja joutuivat äkkiä valtavan potkurin pyörteeseen. Onneksi veneestä oli edellisellä viikolla pudonnut toinen potkuri, joten heidän pelastumismahdollisuutensa paranivat huomattavasti. Joka tapauksessa
heillä oli erittäin hyvää onnea joutuessaan
veneen
vanaveteen. Kärsittyään vain vähäiset kolhiintumiset
ja naarmut, heidät vedettiin veneen kannelle ja onnitel—
tiin täpärästä pelastumisestä,
Tutkimusretken ateriat, jotka olivat erittäin maukkaita,
oli erikoisesti suunnitellut tähän tarkoitukseen puolustusministeriö. Muu elintarvike oli saatu lukemattomilta
eri yrityksiltä. Aterioiden
monipuolistamiseksi, sekä

Kuvassa toinen retkikunnan Range Rovereista
täysissä varusteissaan y/ileveine suokrenkaineen. Autan
kunnosta pääte/ien kuva on otettu retken alkumetreiltä,

Alla.

Y/innä. Alumiinitikkaat jälleen kerran tienkorvikkeena.
Yllä. Löytyi viidakosta välil/ä suoranaista 'va/tatietäkin'.

myös taloudellisista syistä, söimme paikallisia ruokia
joihin kuului viidakon hedelmiä, leguaania, kalaa,
apinaa, käärmettä ja villiä kalkkunaä. Ilmasto, joka
tavallisesti oli 40—50"C :n välillä, sai kaipaamaan
tuoretta, raikasta salaattia, mutta kuivattu ruoka, etenkin
viipaloitu omena, oli mainio korvike.
Vaikka vesi oli tuottanut vaikeuksia paljon matkan
aikana, alkoi sen puuttuminen olla ongelma. Jouduimme
suodattamaan matalien lammikoiden vettä ja käyttämään erilaisten kasvien nesteitä. Olimme kulkeneet
läpi kaikkein vaikeimanm alueen. Tämä oli vuoristoista
seutua, joka tunnettiin nimellä 'Devil's Switchback'.
Yrittäessämme nopeuttaa kulkuamme kärsimme vakavan
takaiskun johtaessamme retkikunnan läpipääsemättämän vuoriston sulkemaan väylään ja koska Beaver oli
korjattavana, emme pystyneet näkemään vaaraa ilmatiedustelun avulla. Siten jouduimme 10 päivää kamppailemaan saavuttaaksemme Pucurun huiput. Lopuksi
teimme uhkarohkean yrityksen ja ajoimme autolla
Tuira—jokea pitkin. Tämän teki mahdolliseksi veden
mataluus. Syvien paikkojen kohdalla autot lastattiin
lauttaan, joka kuljetti ne seuraavaan matalikkoon.
Tällä tavalla kolme autoa saavuttivat vanhan salakuljettajan tien Tuira—laakson itäpuolella.
Lopulta saavutimme Palo de la Letras'n, viidakkoisen
vuorenhuipen rosoisen tasanteen. Tämä oli korkein
kohta ja nyt olimme menossa alamäkeä. Puoli mailia
täsanteesta, Panaman puolella, löysimme surullisen
muiston, erään epännokkaan tutkimusretken Chevrolet
auton. Siinä se oli, ruosteinen hylky, moottoritila puita
kasvaen, muurahaisten pesiessä tayarasäilössä, myrkyllisen korallik ärmeen kiemurrellessa takapenkin jäännöksissä ja ison mustan hämähäkin lojuessa kojelaudalla.

Tästä lähtien maasto muuttui vetisemmäksi, mutta
nyt oli ryhmällämme uutta intoa, eikä enää mikään
pystyisi estäm' n jatkamista, ei edes Walesin kokoinen
suo, joka oli edessäpäin.
Yhdysvaltojen ilmavoimien lisäksi Kolumbian ilmavoimien, armeijan ja laivaston apu oli suurenmoista
Canal Zonessa ja ylittäessämme AItrato-suota kolumbialaisesta aseveneestämme tuli kelluva päämaja.
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ROVER JA MINÄ
”Vaeltaja” ja
Prikaatinpunainen
minä tutustuimme toisiimme pitkään kestäneen tarjousajan ja mietiskelyn jälkeen huhtikuun 23 päi—
vänä 1982.
Kyseisen päivän aamuna siis
suuntasimme Triumphin keulan
kohti Naantalia. Mukana oli hyvä
ystäväni jäsen n:o 145, joka myöskin sai matkallamme kovan Rover
”kuumeen”.

Ja siellähän Rover jo odottikin
meitä, vasta kolarin jälkeen oiottuna ja maalattuna. Tuskinpa se
muuten myynnissä olisi ollutkaan,
sillä sisustukseltaan se oli kuin uusi,
ajettu silloin hiukan yli 100.000 km.
Nyt Roverini on kyydittänyt mi—
nua ja perhettäni n. 200.000 km eli
kulkenut maailman teitä jo vähintäänkin yhden vaatimattoman tari-

Barösundin siltatyömaa kevät-kesä 1982.

nan verran, eli yhteensä hiukan yli

300.000 km.

Monenlaisia muistoja Roveriin ja

sillä kulkemiseen liittyykin. Lähes

yksinomaan miellyttäviä ja muka-

Via.

Suurin osa pitkistä taipaleista
liittyy työhöni asentajana. Silloin
eräänä yönä Oulusta ajellessamme
jossain Jyväskylän paikkeilla putosi
toinen perän runkoon kiinnittävistä
pulteista. Varovasti ajaen pääsim—
me kuitenkin perille. Se oli vakavin
häiriö mitä matkoilla on Roverin
takia sattunut.
Ruotsissa Varbergin maakaasu—
putkityömaalla olimme kesän 1987.
4 kk n. 25000 km, ei ongelmia.
Englantilaiset hitsaajat olivat ihas—
tuneita Roveriin. Meidän piti Roverin kanssa antaa heille takapenkkikyytiä.
Kärjetön sytytys asennettiin; tähän mennessä n. 4 v. ei minkäänlai—
sia sytytyshäiriöitä.
1988 keväällä kun saimme hommat Kirkkoniemessä vahniiksi oli
sitten jo aika uusia maalaus. Samalla
kesälomalla uusittiin myös nokkaakseli ja nostinkupit sekä hiottiin
venttiilit. Taisipa tulla uusintaan
myös jakopään ketju ja hammaspyörät. Sekä uudet takasiivet, helmapellit ja toinen etusuoja.
Syksyllä sitten rupesi moottorin
takapään nauhatiiviste (stefa) vuotamaan niin kovasti että se oli vaihdettava ja samalla aukaisulla asennettiin uudet laakeriliuskat (stan—
dardit) ja takajouset. Kyydit taas
kuin uudessa, ihanaa.
Näinä vuosina Rover on toiminut
suorastaan loistavasti ja antanut
ihanan pehmeitä kyytejä. Miinuk—
sena ehkä raskaahko ohjaus ja ehkä
sivutuuliherkkyys, tosin vain kovilla
puuskittaisilla tuulilla.
Plussaa tietenkin (kaikki Rove—
ristithan sen tietää) perinteinen
englantilainen hillitty muotoilu ja
upea sisustus, jossa ei lakkaa viih—
tymästä.
Terveisiä kaikille Rover ystäville
täältä pohjoisesta, ehkäpä tapaam-

mejossain.

Hienoja kesäkyytejä on taas
lossa, toivoo

Jäsen n:o 145 ADK-65 matkalla Maisansaloon kevätajoihin 1983.

tu—

JÄSEN 144
PERHEINEEN

RoverYstävä

—

”?

Lietveden isoa siltaa asentamassa 1984—1985.

Falkenberg— Göteborg

maakaasuputkityömaalla

Varbergissa kesällä 198 2

Keväällä 1988 tuli
Roverin maalaus
ajankohtaiseksi.

Rover on antanut meille
hyvät kyydit kesät talve;
jo yli 200.000 km.

25

Replica of JET

1

* 2-palkkalnen roadster
* lähtöautona ollut Rover P4 75 -51
* varustettu Rover 90 - moottorilla
* tehostetut Jarrut
* sisustus: punainen nahkaverhous
* maalaus: metallinhohto musta
* ruosteeton. alkuperämaa Uusi-Seelanti,

"excellent condition"

HINTA: P.O.A
Rover -kerhon 10-vuotisjuhlatarjouksena pudotimme pakoputkistojen hinnat todella alas. Suoraan varastosta Rover P6, SD1 ja Range-Rover (myös efi). Tilauksesta Rover P4, P5 ja Land-Rover.

] AG- AUTO OY
.
.
Rover speelahst

tel: (90) 2245518, Pekka Leino (varaosat)
(90) 2245517, Ari Hirvonen (huollot ja korjaukset)
faxz<90)2245516

HAPPY
ROVERING

10v

OFF ROAD CENTER OY

Puh. 90-520 062, Fax. 90-520 036, Mankkaanpuro

19

02180 Espoo

HISTORIC RACING
,3/

.. ..
Vanhoilla autoilla kilvan ajo nostaa paatänsä
myös Suomessa.
Asiaa varten on perustettu yhdistys, jossa Roveristeja edustaa jo
toinen bensasuoni Juha ”Stirling” Liukkonen. Ohessa hänen toimittamaansa materiaalia tulevista tapahtumista. Lisätietoja siitä
miten pääsee mukaan saa J uhalta.
Ihan vaan kimmokkeeksi pari kuvaa Rovereista, joilla ajettiin
silloin ja jollaisella voisi ajaa taas . . .

Th. 2nd rooo

ALASTAROSSA
KILPAILLAAN
Ensimmäinen historic, modsport ja
roadsport autoille tarkoitettu kilpailu ajetaan West Coast Racen

yhteydessä Alastarossa 21. heinäkuuta. Mukaan toivotaan mahdollisimman suurta osanottoa.
Kyseessä on todellinen kilpailu,
joten mukanaolo edellyttää lisenssiä ja rataleimatutkintoa. Katsastus
tapahtuu kilpailupäivän aamuna,
jolloin on aika varattu myös vapaal—
le harjoittelulle ja aika-ajoille.
Osanottomaksu on 200 mk ja
ilmoittautumisia voi alkaa tehdä
kaikille kerhon hallituksen jäsenille.
Kilpailusta kerrotaan tarkemmin
kesän ratatapahtumien yhteydessä.

MW

LAKES VHERAN RALLYE 1991

Jyväskylän Suuralot r.y. ja Suomen Automobili! - Historiallisen Klubin Keski-Suomen
kerho r.y. järjestävät kansainvälisen rallin ajoneuvoille, jotka on valmistettu 1966
tai sitä ennen.
osallistujat lähtevät Jyväskylästä lauantaina 17.8.1991 ja saapuvat maaliin
Jyväskylään sunnuntaina 18.8.1991. Reitin pituus on noin 400 - 500 km, Reitti
koostuu erikols- ja erityiskokelsta, erityistehtävlstä sekä matkaosuukslsta.
Ralliin

KlLPAIUJAt
1990 ralliin osallistui 52 kilpailijaa viidestä
OHJELMA
1.3.
17.8.
18.8.
Rallissa

Sarja

maasta.

Säännöt julkaistaan
Rallin lähtö
Rallin maali

-

-

Jyväskylä
Jyväskylä

on kaksi sarjaa:

A

ennen 1966 valmistetut museoojoneuvot tai vastaavat,
jaetaan ikä- ja moottoritilavuusluokklln.

joilla on FlVA—passl, sarja

Sarja A:n relttl koostuu ensimmäisten Jyväskylän Suurajojen kaltaisista erityistehtä—
vlstä ja matkaosuukslsta.
Sarja B
muut 1966 tai sitä ennen valmistetut FIA:n luokituksen mukaiset ajoneuvot, saria
jaetaan ikä- ja moottoritilavuusluokkln.
SOiiO B:n reitti koostuu erikoiskokelsta ja erityistehtävlstä sekä matkaosuuksista.
Sarja B:ssä tulee ajoneuvoissa olla turvakaaret ja ohjaajiila tulelta suojaavat
oloasut.

Osallistujamäärä rajoitetaan 100 ajoneuvoon.
Raiiissa

jaetaan rahapalkintoja ja kunniapalkintoja molempien luokkien

Lisätietoja saatte:
The 1000 Lakes Veteran Rallye
Else Hydén-Nurminen
Kellonkankaantle 14 "
SF-40530 JYVASKYLA
puh. (941) 722 214
fax. (941) 722 214

tai oheisella kotiiilo.

voittajille.
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Kahden vuoden projekti:

Range Rover uusiksi
Forssalainen Ilkka Tuominen ei
tiennyt vielä kaksi vuotta sitten autojen korjaamisesta juuri mitään.
Nyt hän voisi vaikka toimia konsulttina, miten vanha ruostevaurioinen Range Rover kunnostetaan lähes uudenveroiseksi.
—Ostin heinäkuussa -88 Riihimäeltä Range Roverin, vm. —76.
Auto oli aika heikossa kunnossa ja
siihen piti tehdä vain normaali ruos-

tevauriokorjaus, mutta lopulta

sii-

tä paisui vähän vajaat kaksi vuotta kestänyt projekti. Auto purettiin kokonaan osiin ja joka paikka
korjattiin tai uusittiin pikkutarkasti, Ilkka kertoo.
Työtunteja Ilkka arvioi kerty—
neen pelkästään itselleen
noin
3 000.
Hitsauksessa, pintamaalauk-

?
šf

'?

af

sessa ja verhoilussa hän sai apua
ammatti-ihmisiltä.

Kunnostus
vaihe vaiheelta
Kun Ilkan Range Rover oli purettu osiin, alusta, teräskori ja ovien

rungot hiekkapuhallettiin puhtaik—
si, korjattiin ruostevauriot ja maa—
lattiin erikseen ympäri. Seuraavaksi auton erikseen irroitetut
kyljet
hitsattiin kuntoon ja ne maalattiin.
Tämän jälkeen kunnostettiin auton tekniikka. Joka paikka käytiin
perusteellisesti läpi, ettei autoon
varmasti jää mitään vikoja. Muun
muassa jarrut uusittiin ja sähköjoh—
dot sukitettiin uudestaan.
Kokonaan uusina peltiosina autoon jouduttiin laittamaan taka-

luukku, yksi lokasuoja sekä

lit.

ovipel—

Oikomisen, kittauksen ja pohjamaalauksenkin Ilkka teki itse. Maalarin täytyi vain vetää väri päälle.
Auton alkuperäinen väri oli keltainen. Ilkan mielestä maastoauton ai-

noa oikea väri Suomessa on vih—
reä, niinpä auto maalattiin värillä
nimeltä ”Deep Bronze Green”.
Sitten kun auto oli maalattu, Ilkka maalasi itse kaikki mustat osat,
kuten maskit, puskurit ym., himmennetyllä mustalla,
Loppusilaus autolle annettiin verhoilemalla se täysin uudestaan. Samalla verhoilun väri muuttui beiges-

tä harmaaksi.
Oheinen kuvasarja kertoo ura—
kan edistymisestä vaihe vaiheelta.

RoverYstävät
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Englanti tunnetaan monista asioista — lordeista ja

Tarja Nenonen

Quinnesin omituisen makuisesta oluesta, muun
Rover on myös aina ollut
muassa ja — aivan oikein, laadukkaista
hyvän auton maineessa. Enloistoautoistaan.
Takavuosien Englannin matkalta
simmäisen Roverin valmistumieleen
muistuu
näkymä Surreystä erään
misesta on jo yli 75 vuotta.
omakotitalon
pihalta. Perheen ykkösautona oli
Nykyiset Roverit rakennetaan
uudella Solihullin tehtaalla. Rolls Royce ja kakkosautona Bentley. — Vai oliko
Tehtaan lippulaiva on Rover
se numerojärjestys päinvastainen?
3500. Nyt oli ajossa sen
pikkuveii Rover 2600, joka on
kuutoskoneella
varustettu
isomman V8:n sijasta.
Jos en nyt aivan väärin
maisen, Rover oli lapsuusvuo:. aani aiio yleinen laatuluokan
auto Helsingissä. Olisiko tuo
muistissa oleva malli ollut
"75” — se, jossa oli neliön
muotoinen Säleikkö ja jonka
sisään varsinkin pikkupojat

Noista ajoista on ainakin auton
eteenpäin.

Tyylikäshän se vanha Roverikin oli, ja näkeehän sitä joskus
vieläkin, mutta tämä nykyinen

Ajajan
auto
Rover 2600 on ajajan auto. Itse

en suorastaan malttaisi istua
takapenkillä tai olisin ainakin
kateellinen kuljettajalle. Kyllähän takapenkillä mukavaa

pahemmin

kaahailla.

tuntoni mukaan se on kaarteissa neutraali tai hieman alioh—
jautuva lähinnä kaasupolki—
men asennosta riippuen. Maavaraa on meikäläisiin olosuhteisiin riittävästi ja pohja on
tasainen eikä siellä roiku mitään johtoja tai vaijereita. —
Tunnen muuten henkilön, joka
on onistunut hirttämään käsijarrun vaijerin kannon nokkaan mökkitiellä — auto ei
ollut Rover.
Pysäköitäessä, yllätys, yllätys. Auto kääntyy näppärästi
ja on helppo taivutella ahtaaseenkin tilaan. Syytä muistaa,
että nokka jatkuu vielä pidemmän kuin mitä ”horisontti” osoittaa. Taakse näkyvyys
on viistosta perästä huolimatta
hyvä. Ei tullut sitä isossa
autossa kehittyvää pysäköintifrustraatiota. Pikkuautoksihan ei Roveria voi sanoa.

Uutta
muotoilua

on kerrassaan vietävän upea.
llmanvastuskertoimista en uskalla mitään sanoa, mutta kori
lienee aerodynaaminen. Aerodynaamisuuden syytä lienee
sekin, että tehdas lupaa autolle
varsinkin maantieajossa erittäin kohtuulliset kulutuslukemat. Roveria voi siis omistaa
muukin kuin öljysheikki.
Rahassa
pysyäksemme,
Rover 2600 maksaa 119.000
markkaa. Auton hintaan on
viime aikoina luonut painetta
Englannin punnan kohonnut
arvo, joka tietysti vaikuttaa
muihinkin maan vientituottei—
siin -— on on onneksi meikäläisille paperinviejille. Rover
sijoittuu korkeimpaan autoedun veroluokkaan, joka nykyisin on l 190 markkaa kuukaudessa vapaasta autoedusta ja
870 markkaa
käyttöedusta.
Kilpailu tässä luokassa on
tietysti kova, mutta ajettuani
Roverilla, olisin itse kyllä
valmis — pomomies/nainen
jos olisin —— valitsemaan Roverin.

Osoit-

Meikäläisillä nopeuksilla auto
kulkee kuin kiskoilla ja oman

tirkistelivät.

mennyt

sesti tuli moottorista.

tautui myös, että kuljettajan ei
Roverin kanssa todellakaan
tarvitse kiihtyä. — Auto kyllä
kiihtyy, voisi Rolls-Roycen
termiä käyttäen sanoa ”riittävästi”. Varsinkin 2600:n isoveli 3500 on eräs nopeimmista
markkinoilla.
vakioautoista
Pulmana on vain se, miksi
”vakioauto” määritellään.
Mutta Suomessahan ei onneksi

'

muotoilu

kaasti. Enemmän kaasua painettaessa kuului edestäpäin
matalaa murinaa, joka ilmei-

Kaiken

kaikkiaan
Halvaksihan ei Roveria voi
sanoa, mutta se halpuus ja

on, mutta kun siellä kuljettajan
paikalla on hauskaa.
Roveria saa kahdella eri

vaihteistolla. Kaaharit voivat
valita viisiportaisen käsivalin—
taisen vaihteiston ja me muut
köröttelijät automaattisen laatikon. Kumpi sopii auton luonteelle, se on makuasia. Automaattivaihteistolla saa varautua hivenen suurempaan polttoaineen kulutukseen, mutta
muuten huolettomaan matkan
tekoon.
Roverissa on ohjaustehostin, tuntuma on sama miellyttävän kevyt ja silti tarkka kuin
esimerkiksi uusimmissa Ran-

ge-Rovereissa. Tuntoa on tien
pintaan mukavasti ja kaarteiden jälkeen palautuskin sujuu
kutakuinkin samoin kuin tehostamattomassa ohjauksessa.
Penkki on erittäin mukava ja
hallintalaitteiden sijoittelu pa-

Ilmastoinnin
ras näkemäni.
säätöön on monta vaihtoehtoa,
joihin kannattaa perehtyä.

Kuljettajan

ei tarvitse

kiihtyä
Sitten liikkeelle. Auton käyntiääni ja tien pinnan monet
melut on vaimennettu tehok-

kalleus on suhteellista. Roveria voi lämpimästi suositella
yrityksen edustusautoksi tai
johtajalle tai johtajistolle autoeduksi. Kannattaa miettiä,
mitä yrityksen imagoon vaikuttaa se, että entisen kantti
kertaa kantin tilalla onkin tyylikäs ja ajattoman kauniisti
suunniteltu Rover. Kinaa tulee
korkeintaan siitä ajaako autoa
johtaja itse vai kuljettaja.
Niille yksityisille, jotka haluavat edustavan auton
valinta on varmasti oikeaan
osunut. Pienempää 2600:a on
tällä hetkellä varastossakin,
mutta isompaa joutuu jonkin
aikaa odottamaan. Kysyntä
kun on ollut hyvä.
Itse täyttelen lottokuponkia.

RMVSM

VJ C-942 TÄNÄÄN
VJC-942 on auto, joka tuli Rover-

perheeseemme noin puolitoista
vuotta sitten kuten aikaisemmin
muistaakseni olen kirjoittanut. Tilanne oli se, että perheeseen tuli
kolmas ajokortti ja oli varsin ilmeis—
tä, että kilometrejä alkaisi tulla mittariin. Toinen sovittu asia oli, että
vanhaa rouvaa eli Ethä ei annettaisi ”rikottavaksi” vasta-alkajalle.
Sattui niin, että Kirnmolle tuli vaihtoautoksi SD-l, minkä tekninen
puoli piti olla varsin hyvässä kun—
nossa, vaikka sillä hetkellä ei autossa ollutkaan toimivaa lämmityslai—
tetta. Korikin oli hiukan täydelli—
semmän ”pesun” tarpeessa, minkä
jälkeen se kuulemma sopisi hyvin
tulevan Roveristin käyttöön. Lämmityslaitteen suhteen tehtiin vahva
parannus asentamalla lisäkenno
tuloilman eteen. Tällä tavalla autosta tuli varsin lämmin jopa kyl—
minä pakkaspäivinä.
Auto on toiminut hyvin, vaikka
minkäänlaista käsitystä ei ole omis—
tajien lukumäärästä eikä ajetuista
kilometreistä. Parit renkaat on kulutettu nuoruuden innolla ja kilo—
metrejä on kertynyt noin 40.000.

Vain kerran auto on jättänyt pulaan,
kun jarrut hävisivät Forssassa jarrunesteen vähyyteen. Asia oli hiukan hoitajan syytä, koska jarrupa-

lat olivat päässeet edestä loppumaan ja mäntä oli tullut niin ulos,
että jarruneste pääsi vapaasti lorisemaan tielle. Asian selvittyä tilan—
ne saatiin autettua ja auto ajettua
kotiin.
Yleisesti ottaen SD-l 2600 on
aivan mukava auto, vaikka meidän
naisväki ei täysin miellä sitä ilmei—
sesti osittain sen karuuden vuoksi
ja toiseksi se poikkeaa ajettavuu—
deltaan aika paljon vanhasta P6:sta
ja Rangesta. SD-l on varsin urheilullinen sekä kulkemisen että ohj attavuuden kannalta. Pienenä hankaluutena on ollut sytytyksen vael—
taminen, mikä tuntuu varsinkin talviaikana kulutuksessa. Ohjaus on
ilmeisen Fl-tyyppinen eli todella
nopea. Ollin ollessa liukkaankelin
harjoituksissa, jotta sai 80—lätkän
pois, olivat valvojat todella hämmästyneitä auton ohjattavuudesta
ja käyttäytymisestä liukkaalla kelillä. Talvikelillä perä tuntuu kyllä
varsin kevyeltä ja liukkaalta Ran-

MAASTURI SEN "orii—.A PITÄÄ
— VAI PITAAKO?
Kun ei tahdo mökillä päästä oikein
perille saakka, ja on tuota vedettä—
vääkin aina perässä... Niin niin,
kyllähän sitä aina kaikenlaisia selit—
telyjä löytyy, miksi joku värkki on
pitänyt hankkia. Mutta oikeasti,
miksi autotyypin pitää olla juuri
maasturi?
Maasturin valintaa puoltaa sen
monikäyttöisyys. Varsinainen moni—
käyttöautohan on vasta sellainen
kulkuväline, joka sopii mahdolli—
simman moneen erilaiseen tilan—
teeseen. Hyvätasoinen maastohen—
kilöauto käy yhtälailla edustusautosta, jolla voi mennä lentoken—
tälle ulkomaisia vieraita vastaan
kuin perheautosta, jonne mahtuvat
kyyristelemättä kaikki perheenjä—
senet sekä heidän matkatavaransa.
asettaa
vapaa—aika
Lisääntynyt
omat vaatimuksensa myös liikkumavälineille, eikä pelkästään tilojen suhteen. Maasturin monikäyttöisyys tulee esille pyrittäessä sellaisen harrastuksen tai miksei työnkin ääreen, joka on vaikeakulkuisen
reitin päässä. Monikäyttöinen auto

on myös sellainen, jota ei välttämättä tarvitse rengastaa erikseen

eri vuodenaikojen mukaan.
Auton monikäyttöisyyteen kuu—
luu osana myös moniulotteinen turvallisuus. Liikennetapahtumat on
helpompi havaita ennakkoon, kun
istuu hieman korkeammalla tavalli—
sesta henkilöautoliikenteestä. Pitkälläkään matkalla ei rasitu, kun
ajajan näkökenttä on laaja ja ajaminen sujuu rennommin. Maastu—
rilla ajamisen luonne on myös hyvin
herrasmiesmäinen, jolloin tarpee—
ton kaahailu jää pois. Osa turvallisuutta on tietysti koon ja massan
mukanaan tuoma passiivinen tur—
vallisuus, joka tosin joissain tilanteissa voi olla yksipuolista.
Maasturi on usein myös elämäntyyliauto, jolla viestitetään omaa,
yksilöllistä tapaa elää ja suhtautua
liikkumisen asettamiin vaatimuksiin.

Niin, miksi niin harvat ajavatkaan maasturilla?

PETTERI TOIVONEN
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geen verrattuna, mutta pieni lisäpaino takakontissa auttaa yllättävän paljon.
VJC-942 on ollut erittäin luotettava ja käyttövarma ja yllätyksekseni kuulin keväällä Kirnmolta,
että se on varsin kuuluisa auto sikäli, että se on aikoinaan ollut testiautona maahantuojan lehdessä 12
vuotta sitten. Testituloksista en kyl—
läkään tiedä, mutta luulisin sen
tulokset varsin hyviksi, koska kes—
totesti todistaa sen varsin luotettavaksi ja edulliseksi autoksi, sillä
onhan se Rover.
Todistus Rovereiden hyvyydestä
tuli Hämeenlinnassa jälleen kerran
kuultua noin kuukausi sitten, kun
siellä oli Syöpäpotilaiden 20-vuotisjuhlat ja eräs 82—vuotias Oili, jol—
la oli ollut kolme eri syöpää, tokaisi
autoista puhuttaessa, että Rover
sehän on oikea auto varsinkin 50luvulla tehdyt, jolloin heilläkin oli
ollut Rover. Voi sen penkkejä ja
jousitusta sekä pähkinäpuista sisustusta. Poliisitkin kuulemma tuijottivat ihmeissään Mikkelissä päin
hienoa autoa. Nykyiset japanilaiset
olivat hänen mielestään aivan kop—
peroita Roverien rinnalla.
Toivotan kaikille hyviä Rover—
kilometrejä kesän aikana.
Jäsen n:o 13

(Dawdxx

RANGE

poven

ALKUPERÄISOSAT,
VARUSTEET, TARVIKKEET
Uudet ja käytetyt
Range Roverit ja Land Roverit.
Huollot ja korjaukset merkki—

korjaamossa ammattitaidolla.
NNNYLKOTE
Onko nahkapenkkien kuluneisuus ongelma?
Onko väri kulunut pois tai haalistunut?
Ei hätää, osta uusi nahkan pinnoitusaine VlNYLKOTE.
Vinylkote imeytyy suoraan nahan molekyyleihin ja tekee
penkkisi jälleen uuden näköisiksi. Voit jopa vaihtaa
nahan väriä, jos vanha väri ei miellytä.

girl,-š
t—..—

LVIÄNYLKOTE

BUMPERCOÄT

mummun

Onko aurinko tai liuotin haalistanut autosi muoviosat?
BUMPERCOAT pinnoittaa autosi muoviosat ja antaa kestävämmän pinnan kuin alkuperäinen muovi. Bumpercoatilla
voit pinnoittaa autosi puskurin, kojelaudan yms. uuden—
veroisiksi. Voit halutessasi vaihtaa jopa osien värin.
SOITA JA KYSY LISÄÄ!!!

AUSTIN-ROVER/UNIPART VARAOSAT SUORAAN ENGLANNISTA
HUOM! Rajoitettu erä edullisesti ROVER varaosia.
SD1 OSAT:

2600 sylinterinkansia .......................................

3500/2600 TH180 automaattivaihteistoja

3000:6500:—

Alkuperäisiä takaiskunvaimentimia ............... 1800:Takajarrukenkäsarja (UNIPART) ................... 250:100:Etujarrupalat ......................................................
2600 täydellisiä virranjakajia .......................... 500:Etujousia ja McPherson putkia

%

Etulokasuojia ..............................
Vas. takaovia ..............................
Keulapeltejä ................................
Sar. 1 umpiot ..............................
Valoviiksisarja täyd. ...................
Hammastankoja .........................
2600 Puolimoottoreita ..............

1300:2200:200:2000:- pari
700:3800:7000:-

600:ROVER P6 tuulilaseja ..........................................................................
ROVER V8 täyd. kärjettömiä virranjakajia ....................................... 1000:2000:-- pari
ROVER V8 SU-kaasuttimia .................................................................
alumiinivanteita
ROVER SD1 uusia ja käytettyjä 14"/15”
ROVER SD1 tehdaskorjattuja BW65 automaattivaihteistoja ........ 5500:300:DISCOVERY peltivanteita, käy myös RANGEEN ...........................
Peruskorjattu RANGEN 4-vaiht. ZF automaatti jakovaihteistolla

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

HUOM! OLEMME KESÄLOMALLA 26.6.—14.7.-91

lAND,

fROVER

PALJON ONNEA
KYMMENVUOTIAALLE!
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Kymmenvuotisjuhla on meneillään
ja onniteltavaa riittää; onhan jäseniä kertynyt jo melkoinen määrä ja
toivottavastijoukkommekasvaayhä
entisestään. Eli paljon onnea jokaiselle ystävälle ja moikataan kun
kohdataan!
Itse asiassa onhan meille arkikin
yhtä juhlaa, kun kuljemme Rovereilla. Naapurimme kuusivuotias
poika arvostaa Roveria suuresti ja
muistaa mainita jokaisen kerran
kun hänet on haettu päiväkodista
Range Roverilla. Tällainen erikoi—
suus toi hänelle voiton myös kiistassa ikätoverin kanssa, kun oli mietitty, kenellä on mitä ja kuinka paljon. Ei ollut ikätoverilta löytynyt
vastinetta Roverille ja siihen naapuripoikamme totesi vain eräänä päivänä, että on tämä Roverilla ajo yhtä
juhlaa. Niin, että on sitä aihetta juhlaan meistä itsekullakin. Juhlitaan
nyt kunnolla ja onnitellaan toinen
toisiamme. Jospa se kesäkin sitten
vielä löytyisi jostakin.
Hauskaa juhannusta ja hyvää kesän jatkoa t. Doctofs daughter.

ROVER
VANDEN PLAS -9l?
Vanden Plas Roverin huippumallin
lisänimenä jäi pois 800-sarjan tul—
tua markkinoille. Viimeinen SD—l,
joka kantoi VDP—nimeä oli 2600
Vanden Plas, jota tehtiin jonkin aikaa rinnakkain 800—sarjan kanssa.
Auto oli vain kotimarkkinoille.
1987 oli ainoa mallivuosi, jolloin
2600zsta sai VDP-varustein. Cole—
man—limusiinitehdas, joka jatkaa ja
muuttelee mm. Fordin Scorpio-mal—
leja, on tehnyt Rover Sterlingiin
perustuvan ”limusiinin”, jolle on
otettu nimeksi Vandenplas. Auto on
noin 30 cm alkuperäistä pidempi.
— KL

'
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ROVEREITA
ROSVOILLA!

Viimeisen vuoden parin aikana on
muutama Roverikin varastettu. Löytymättä on edellen ainakin sininen
Range Rover Efi Aut -87, hopea
Range Rover Efi Aut -89, sekä hopea Rover 820 SI -89. Ranget on
viety Lahden seudulta ja 820 Helsingistä. Autot on joko viety maasta
tai purettu täällä. Jos joku kauppaa
ao. autojen osia tai muuten korviisi
kantautuu
jotain asiaan liittyvää,
Rover Ystävät on vuokrannut kerpoliisiin. — KL
yhteys
otapa
hotilan arkistonsa ja tavaroittensa
säilyttämiseen sekä kokousten pitämiseen. Tila sijaitsee Espoon Kalajärvellä Kortestien päässä. Kyseessä
on teollisuushallista erotettu nurk—
kaus. Ko. tilaa kunnosteaan talkoil- Roverin 820—mallista on tehty 500
la. Tilan toivotaan antavan lisäpot— kplzn erikoispainos Englannin kotikua väen saamiseksi postitus— ym. markkinoille varustettuna turbolla.
talkoisiin, sekä mahdollistavan mm. Auton teho on 180 hv ja suoritusesite-, valokuva—, video— ja kirjalli- kyky sen mukainen. Ko. erä antasuusarkiston keräämisen ja lainaa- nee viitteitä mitä on odotettavissa,
misen. Vuokrauksella on vuosiko- kun 800-sartjaa uudistellaan tule—
vaisuudessa. -— KL
kouksen siunaus. — KL

KERHOTILA

AMMATTIMIEHEN
VALINTA

Erästä japanilaismaasturia myyvä
maahantuoja on lähestynyt mm.
Discoveryn käyttäjiä kirjeellä, jonka
päälle on painettu: ”Olet tehnyt hy-

)(

vän valinnan.” Olen samaa mieltä.
Kirjeen sisältöä en kommentoi,
mutta mukana olleen arpajaiskortin
ajattelin täyttää ja palauttaa.
Aikaisemmin samaista ihan hy—
vää japanilaismaasturia toi maahan
toinen liike. Toukokuussa herra X
kävi sopimassa liisatun edellisen
autonsa palauttamisesta. Myyjän
udeltua mikäköhän olisi seuraava
valinta, kertoi herra X ajatelleensa
maasturia. Koska myyjällä oli vielä
autoja varastossa, tarjosi hän tietysti
ko. vaihtoehtoa X:lle. Herra X ei kuitenkaan syttynyt tarjoukselle ja tämän todettuaan myyjä ammattimiehenä puheli niitä näitä ja totesi, että
jos voisi itse valita, hän haluaisi
Land Rover Discoveryn. Ammattimiehen valinta ajatteli herra X, joka
oli jo sopinut omasta Discokaupas—
taan. — KL

TURBOJA
BRITEILLE

RITTVYYS RAUHOITTAA.
UUSI ROVEROO.

Rover
velvoittavat
luvulle.

on onnistunut jalostamaan
vaativalle

perinteensä

Koeaja

Roverin

ja ihastu laadukkaan

uusi

1990—

800-sarja

herrasmiesautoilun

hillittyyn charmiin.
Se

IE]

HELKAMA-AUTD

ROVER 800 SERIES
MATKANTEKIJÄ

Roverin 800—sarja. Hinnat 187.500-362.000 mk.
Veroluokat III—V.

rauhoittaa.

Maahantuoja:

ROV ER

ov

MYStäVäl

—

37

RANGE ROVERIN KORIN NOSTOSTA

43;
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Tämän vuoden alusta ovat katsastusmiehet puuttuneet korin korotuksiin vuosikatsastuksissa.
Käytännössä koria on nostettu jollain sopivalla putkenpätkällä tai lätkäkiekoilla asentamalla
tällaisia korin rungon kiinnityspisteitten väliin. Juuri siksi on asiasta tehty luvanvarainen. Lupa
pitää hakea katsastuskonttoriltaja se on autokohtainen. Autorekisterikeskus ei lupaa myönnä,
se voi hyväksyä auton osan tai varusteen jälkiasennettavaksi, mutta korotus on työvaltainen
toimenpide, joka vaatii katsastuksen. Autorekisterikeskus on suhtautunut asiaan positiivisesti,
mutta kuten sanottua ei voi myöntää lupaa (asia tarkastettu 11.6.-91 ins. Nandelstad). Noin
50 mm:n korin korotus menee lupahakemuksella läpi ja rakennemuutos hyväksytään edellyt—
täen, että se on tehty terveeseen autoon ja asiallisesti. J ousituksen korottaminen on eri asia ja
siitä joskus tuonnempana. Koska nostetut autot ovat maastotapahtumissa puheenaihe, oheisKL
tan hyväksytyn lupahakemuksen vapaasti kopioitavaksi.
HELSINGIN

KATSASTUSKONTTORI
AINOH'ISASTUSKONTTORI
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kantopinta—ala suurempi kuin rungon

kiinnityspisteissä. Läpimenevän pultin reikä on ao pultille tiukka
Korotuspaloja on 10 kpl,
3/8 tuumaa. Pultit ovat 8.8 lujuusluokkua.
kaikissa korin kiinnityspisteissä. Etummmset Ja takimmaiset palat
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ovat tuetut vahvikkeilla auton pituus— ja poikittaissuunnassa.
Tavaratilan alla olevat tukipislevl ovat jaLketut RHS-putkenpaloilla.
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RWEI'YSM

VEROT JA LAIT NUJERTAVAT
SUOMEN LAND-ROVERIT
Olemmeko Rovereiden ystäviä?
Olemmeko roveristien ystäviä?
Olemmeko jopa kumpaakin?
Olemmeko yhtä joukkoa vai
kahtena joukkona? Onko maastojoukko irtoamassa edustusautoilijoitten ryhmästä?
Lukija, älä säikähdä kysymyksiä.

En toki riitaa haasta. Tärkeintä on,

että olemme ystäviä. Vihaa on maailmassa muutenkin riittämiin asti.
— Kuinka voit? kysyi roveristi
minulta viime vuonna lentokone—
museon ovella. En kehuttavasti
voinut, mutta jo kysymys paransi
oloani. — Uskollinen Lantikkasikin
vielä kulkee, totesi kysyjä ikäänkuin
varovasti kysyen. Orpo oli autoni
yksinäinenolo nuorempienjakomeampien joukon hännillä. Kuitenkin
näytti siltä kuin sen ryhti olisi
kohentunut, kun uskolliseksi nimitettiin.
Nyt elämme jo vuoden 1991 ke—
vättä. Noista Vääksyn ajoista on vasta alle vuoden verran aikaa, mutta
meitä lantikisteja on koko ajan lyöty
oikein olan takaa. Kesäkuussa käsittääkseni tapettiin umpipaku-Lanti—
kan Suomeen tuonti. Dieselveroksi
kutsuttu ajoneuvovero kohosi vuo—
den vaihtuessa mahdottomuuksiin.
Vakuutukset eivät ole laskeneet,
vaikka bonuksia kertyy joka vuosi.
Markkoja menee yhä enemmän
myöskin polttoaineen ostoon. Ei
ollut ennen nykyisen lain maasturiVeroakaan. Nyt on.

Voisiko veroja välttää?

Minä en keksinyt muuta keinoa kuin
rekisteristä poiston ja siis samalla
ajelun lopettamisen. Olisiko ollut
mahdollista katsastaa henkilölantikat pakettilantikoiksi ja siten alentaa veroa?
Maasturiveroa ei peritä paketti—
autoista. Ryhdymmekö ajan myötä
ajelemaan avolavaisilla? Minä aina—
kin harkitsen, kun perhe on kutistunut lasten muutettua maailmalle.
Pitäisikö 110, tai mikä Defender se
nykyisin on, umpipakettiauton kat—
toa nostaa 10 cm, jotta siitä saataisiin hyväksytty pakettiauto? Laskes—
kelin, että korkeus ja kuutiot riittäisivät. Kuka tietää?

Museorekisteriin
On sääli kirjaimellisesti romuttaa
ajokuntoista kalustoa. Kuulin äsken
mobilisteilta, että museokatsastettujen (eli 25-vuotiaitten tai vanhem—
pien) autojen dieselveroa ei enää
peritä. Tänä kesänä palautamme
rakkaan entisen TRV 78:n vuoden
1964 tasolle. Sillä sitten kesäisin
käydään maastossa ja mobiilitapahturnissa. Millaiset saunatuikut silloin olivat ajovaloina? Halovalot
taitavat olla liian nykyaikaiset.
Oliko vuonna 1964 vyörenkaita
Lantikoissa? On meillä pinnoitettuja rättikumejakin.
Kauppa ei käy,
vai käykö se sittenkin?

Kun meillä nyt on pari ylimääräistä
harraste—Lantikkaa, olemme yrittäneet myydä niitä. Bensapätkät kel—
paisivat. Dieselpitkä ei tunnu ketään
kiinnostavan. Joku joskus lämpi—
Diesel-vero
mäkseen soittaa vastauksena ilmoitOstin Lantikan vuonna 1976. Die- teluumme, mutta edes käymään ei
sel—vero oli tuolloin 420 mk. Nyt se
tule kukaan.
on 3.108 mk. On siinä iso indeksi.
Teimme pahan virheen, kun uuHarkitsen vakavasti auton poistoa simme ja kunnostimme autot perekisteristä, vaikka vasta 1989 rusteellisesti, jolloin autojen hinta
teinune täyskunno stuksen.
nousi kunnon mukaiseksi. Ostaja
Viime syksynä poistui kilvistä tahtoo katsastetun, hyväkuntoisen
ensin täysin voimin NJX 90 Lantik- auton viidellä tonnilla .
kamme. Sitä seurasi TRV 78. MelKun Land-Roverissa on kunnos—
kein itkin, kun luovutin mustapoh- sa kaikki, diesel-kone, vaihteisto,
jaiset kilvet postiin. Kun NHL 38 ylivaihde, vapaanavat jne., niin mivietiin sekin puimalaan ajamalla ja hin hintaan se nykyisin lahjoitetaan
tunnukset irrotettiin, tuli puimala käteisostajalle?
lantikoista täyteen. Tuleeko parempi
aika? En usko. On meillä nyt vara— Diesel Land—Rovereitten muistoa
osia ja renkaita. Kyllä, kaikki myy- kunnioittaen,
Jaakko Pohj antuli, puh. 9 5 2—24 342
dään.
.
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LINNAVUORI
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ROVER

RANGE RDVER

VARAOSIA
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AUTOJA
Karaasi on parempiin englantilaisiin erikoistunut
autoliike. Meiltä saat uudet 800-sarjan Roverit,
Range Roverit ja Land Roveiit tai käytetyn
englantilaisen arvoauton.
Vaihtoautovarastossamme
nyt mm.
ROVer 820 Si
ROVef Sterling

Rover 3500 Aut
Rover 3500 Man
Rover 3500 P6 Man

2233 3833

"90
"89
-80
-7 9
"69

olemmekin erityisen iloisia ja ylpeitä
VOldessamme kertoa sopimuksesta, Joka.
tehtlm Helkama-Auton, Umpart-/Rover1n
Ja Karaasm valilla vuoden vaihteessa.
Karaasi tuo nyt Umpart-Rover osat Suomeen
valtuutettuna ja ilman ulko- tai kotimaisia
välikäsiä. Meiltä saat Unipart, Rover,
Range Rover, Land Rover ja Jaguar osat.
Noutaen tai lähetettynä.
Sil—(Si

"

KESATARJOUKSIA:
2200 TC kansi, uusi

1500,-

—

ää? ;;

Rover 3L MKI
Range Rover V8
Range Rover V8
Range ROVef V8
Jaguar XJ'6 2,8 A'”
J aguar XJ-12 5,3 A u t

Laatu on meille tärkeä asia.

2000 TC - mäntäsarja + 10, + 20,
3500 etujarrujen korjaussalja
2600 VCSiPumppu
SD- 1 jarrukengät
90 mäntäsaija + 20,
100-3L pakoventtiili
..
Umpart oljyt ym. ym.

-60
-79
-7 7
”74

"69
-74

.

1200,-

.

PS.

Onnea ] 0-vuotiaalle
yhdistykselle!
PSS.

Olemme IOmalla
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KORJAUS- JA
HUOLTOPALVELUA
KATU- JA POSTIOSOITE:
JUVAN TEOLLISUUSKATU
02920 ESPOO

10

8.7 .—22.7 .

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

MYYMÄLÄ AVOINNA:
ARKISIN KLO 9—17
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un Rover nyt näyttää saa—
neen kipeästi kaipaamansa
piristysruiskeen, ei tässä
yhteydessä ote syytä kovin
syvätšisesti pöyhiä Eng!annin auto—
teollisuuden heikkoša hetkiä. Jokai—

sessa maassa, 30536 autoteollisuut—
ta on ollut yhtä pitkään kuin Englan—
nissa, samantapaiset angalmat ovat
tumia. Misgä ninä ei vielä ole onm,
ne tuultavasti ava! tulossa; Syystä
tai toisesta.
*

Uneliaisuudesta joutuu tavallisesti
maksamaan oppirahat. Kun ikävät
tosiasiat on mailattu, niin kavaatakšn
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Suuren valtionyhtiön omiatuksessa Roverkin
joutui haukkaamaan lamauttavan upalan
'
tuottamattomuuden omenasta. Heraamcseen
" "
!öytyi kuitenkin taake. Tarvittiin japanitaista
tuotantotekniikkagš ia yksityinen omistaja. Ja
tänne saakka pääsemiseksi myös rohkea
maahantuoja.
.»

JARMO $UNAVA
MATT! VUGRiMAA, kuvat
JAR! PSTKÄJÄRVE, tekninen avusiua

,
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automerkšstä Makua garam pah—
meyttä kuin työhaaiarešata miun
mäntysunpapewn šäškwn.
Rawršn nauravan cm mania täynä.
Kelme mefkitiävintä šianavät ;<; 3973
antanut yhteistyö iapaniiaésan Hana
dan kanasa, pääsy šapuštakin yksi"
tyisomigtukswn (British Aamspacfaš
ga yleinen
&aenmamuums brittšah
työmoraaiigsa tyyliin ”jotain zaniiz;

tehrä'l

Hondan mukaan tuma ai pidä näh—
liian yksisšimäiwäi vaikka se oli—
sikin hcukuttalwa razkašsu, Hamia
tarvita
aišianpääaseman
Euroa.):

dä

6

Helkamawmma ai wš syyäää mh»
kwdefa puutieeatav Hawa jää vaimia
yhtään awwppalašsw amamerxm
Mami??? Mää; Bawean aiirryäyä muu,—
aššg ga %%iašwšcsi valittaa Väriä?” waa
mega 3223523423 mnnšgtwa Rmm

Jea WW 740
vielä jatkoksi! niin tämä
5011sz pitää hanasaaan markkincita
!äišä heikéšlä Vašwn ollessa Whicpaikašia, Yhfšenšä tässä kakašuc»
kassa myyäänee 500&6000 kappaa
teen vzwsaivaušadina autoia. Rover ei
ainakaan
alaimkaesw
iätšsytä
myymškäyrää min 280 myydyn auton
tavaitteeišal
Kmimanaja on Zarjcšša kaksi, mrin!
teman penaaperäšnen sedan išman
iavarašššan
muuntelumahdošišswtta
ia viismperäšnen Fastback mankäyt—
šömuunneššawukam. Kumpi mäet—3
rmnaašymään markkšnvišta paramu
min, Se jää nähiäväksš, mutta amie
cn 89523 geäanin eduksi,

Ksokkaasafšn iuckkaan

Vähän entistä

pään, Minä en kehittynyt maatammtaknomgšaja !aadtmvašwma mutta
heiliäkša cm apiššavaa Engšamšlgigilw
Ea w; magmasta saarten
autaien
watmisiuksézšta, komtuakšsaax missa
japanilaiset (wat myöntäneet eu”
etevämmšksi; Kenttää
5423333333?th
;mzain päiväää maaäatuetamaamow
šan varmistus šiiršyy väsää Jaganiakm
eduiššaampim mammia sššlom fm hy—
vä Qšša &aršššä myös; mgšsša sakky
r&iaxax

award—3133335301?
kuušuu kaikkiaan
14 eri varaista Piensmmäagä pääisM
Ezagšaw
Eä (wat Rave: 2:36 naamat
nigga vaimiašetmga Marttia Civšasšgä w
fšššfäikä me kuulu Hakamawäawn
t&wmšahggšmaan, Meišzä äinmštaštczja
maššgia cm viisi 551 m; huutava? BGL?»
ääriään" Edulaigšn (fm Rasvat %& El
Räkšäišfäišéšššä
naššgytmiwséaä
mwttmiiša 30333 cm && wmzššišä ja
gumšautu&
ywšpiatawittöašwwn
”3945353”! mään WWW ymtää ga
kunnšaiwtavan 33% %%.w taian: %—
maamjršiša varusšesz Stafišng wi yi»
penää, ššmaätaintiiaxttšwšša; migmaat—
šivašhtfaiswääa ga vamiššieizäkšr; ara pev—
rätä 34 kapgalstta, %&ašaiw %:»er
aza 33 maksaa 23 (3 5813,” 325 se (33%
hinnaišaan varsa”; šarkasšš 3336132?!”
kaan tasaa sen iuvnnaišfgšmmaz kii.
pašäššmäm !öyfwät Alfa ämmeo 164,
Audi miä, &MW 5293, Farmi chpm,
Mazda 929, Mercedes, Oma? mm!?"

ga, Saab 9000, Taymz Camry (wat
tätä häärää imgm vaalista ?šczxwriiša

ei wie puuttumaan.
%%sätäéšn

Jaiku? mzšzaiavaz Pic—verin vielä 39333—
59355 km 58 oli kamašmmiifaank Kiši—
ššäväi ääk—satut maatipinnat, aitaa naša»
kaa, ampuma %& nikiattufa metaitih
0353 rungaasši, Raver sit faskaan
maantievaman maineegsa ia amistamiseen tawšäim ainakin keskisuuri
33%";sz

Všimgšgämmiaaä
muistikavšasa
(Jamaikaa lienee SD ? %&šäši, missa
amerikkalaisia ašksperää alava V&mmtzmš zarjasi mahäaššiaaudai aina
kššpaišuwšmšmaan saakka. Uudmasa
%wriasa cm 35,3!an kaikkea, mutta
vain vähän tai ei alienkaan viilteizä
mannešawäaäiäq Ošisš hauaxa tietää
iänvan—Ystävät—merkkimme?
maan

se

3533

Reagan

(

vaimisšetaan chtayssä,
Oxšcrdm Räminä Engfannšssa. autat
tuievaš sieštä šumczppaam Lähi—
Mie—
izään ia PahjcziswAmefiäi—zaanö
iankšmwiwn tieta Gm että Haver
8503 rinnakkaismallia, Huntia Le—
genöiäx valmiatava tehdas SayaFäcwerit

KRTÄMME

'

.

Hidastuvuutta
Jatkaiiloja
takana

MOVHMME
&

0

Tavaratilan
kuormattavuutta
Ohiausta ia
suuntavakavuutta

massa Japanissa 'fuottaa myös Ro—
vereita Japanin ja sen šähšalueiden
tarpeisim. Japanissahan tuontiautot

wat

tavattoman kalliina, imen vai olla
ylväatä aješla perinteisenä bršttšmerä
killäv

Vawstefuetteio Rox/et 820 85:3sä
cn yhtä pitkä kuin vaataavšlla kišpaili—
jošiiakm. Listaanhan kuvina/eg! päät"
iimmäšsmä Ohjauksentehostin, keskugiukizus

šnfrapuna—avaimelfa,

mc)—

nipucliaet Gäädöi kuišettajan istui—
mesaaä äämmšmmet etuistuimisaa,
sävylasit, kevytmetaššivanteet, palijon
mkemšta pikkutavarešlie, ohjauspyöa
rän korkeudan säätö eli kaikkea sek
taista fania tämän luokan auta—iita (>sa—
iaan vaatiakšn, mutta ei yhtään ylik
Varuatešussa on aešvä japanilainen
korvatus, periengiamnaista siitä aaa
hakea. Vaikka on sentään jotakin
Kejeramaa ja Dvša koristavat aidot
Kynnyksien
pähkinäpuupaneiit,
päättä kiišiaievät ruastumattomasta
teräkseatä pzässätyt ševyt, edessä
perinteisin Raver—tekstein. Nahka—
pääilysteinen vhjauspyörä Misi tuon—
tevagn iatkanut samaa sarjaa, mutta
geišainen kuušuu vain Roverin huippumauešhin.
Meikcingn varusteišsta takaa, että
suurempia puutteita ei !öytynyt kirjat—
tavaksh valemuisti un kuitenkin yksi,
toinen on tavaratišan mcnikäytšö—
mahäalfšauuden puuttuminen Pei—
kästään takakyynämojan kamalaa
avautuva suksšaukkokin oligi parantanuä titannatta, väšiseinä on Wiima
kin umpinainen.

—

Melko tilava
varusteisiin kuušui
Testiautomme
myös minen kaitcšuukku. Mainio
varuste; vaatii kuitenkin tšianaa efi
pääntšia edessä ei enää riitä kaik—
kein pšaimmiile. Takana pääntiia riit—
tää keskellä, mutta niukkenee taimia
!ähestyttäessä. Ehkä tästä ayystä istuin on pakaroštten kohdaita mataia,
korkeutta ort haeštu sitä kautta tisää.
Muuten takaistuin on maiko mukava,
mutta jälfeen kerran vain kahdešie.
Keskeuä kupera istuin välttää vain
lyhyiltä matkcštia.
Vahvimmiliaan Rover on kun tarkasteltaan takatiioja pituussuunnas—
sa. Polvitiiaa en tadena miinat? ja
jalkoja voi pitää muutenkin melko
suorina. Myös jaikaterme on kahta'
taisesti tilaa etuistuimen aita. Pitkä—
jalkaisene reisituki jää puutteemseksi
materian istuimen takia, mutta seikänojan suhteen ei moitteita kuulunut
Ei edessäkään tarvitse puhua ah—
taudesta kuin mainitun kattoluukun
aseita. Pari muuta seikkaa toki huomattiin. Kytkinpoljšnta
käytellessä
kengän kärki tarttui tosinaan jonne—
kin kojelaudan mapintaan kiinni Toi—
mankin seikka liittyi kytkinpaäkšmeenx
Vaikka ajoasento muuten onkin
moitteešon. etäiäyyttä saa riitiävästi
ja kaikkiin tarpeešlisišn kohteisiin ylettyy vaivattomasši, niin pcikimen pitkä
Mikea pakottaa siirtämään istuinta lä—
hemmäksi kofeiautaa.
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on kokoa ja näköä ja selkäno-

1. ETUISTUIMILLA

jat tuntuvat suorastaan
mukaviita. Istulnosa ei
sovi kaikille vartalotyypellie.

2. TAKANA tilanpuute el
vaivaa kesklmlttalsla,
mutta pitkä huomaa

pääntilan rilttämättömäk-

si. Jalkatlla riittää kaikille. Säädettävät pääntuet
ja taitettava kyynärnoja
parantavat viihtyvyyttä.

3. NOPEUSMITTARISSA
on outo numerointi asteikolla. Muuten selkeä luettavuus kärsii vaikka

tietysti tähänkin tottuu.

4. KESKUSLUKITUS ja
lnirapunasäteellä toimiva kaukoavain kuuluvat
Roverin vakiovarusteisiin.
5. TAVARATlLA on malliltaan pitkä ja matalahko
ja sellaisenaan varsin
toimiva. Pohjalevyn pols-

tamalla on mahdollisuus
saada lisää syvyyttä.
Kuitenkin tavaratilankansi aukeaa vain rajoitetusti eli Iastaamlnen päätään ja selkäänsä kolhimatta vaatii akrobaatin
notkeutta. Huomaa tyokalukasetti varapyörän
takana.
6. MOOTTORITI LASSA

on hyvä järjestys ja aito
englantilainen moottori.
Konepeilin kaasunostlmissa on järkevä lukitussysteeml. Ainakaan ensimmäinen tuulenpuuska ei lyö peltiä niskaan.
7. PIRSKA'iTl, noi nykyaikaiset lakat saavat aldon päkinäpuunkin näyttämään aidolta muovllta

tuskaili tuttu puuseppä.
Roverissa on radionasennus valmius kuusine
kaiuttimlneen.
B.

KOLIKKOLOKERIKKO

on Helsingin keskustassa liikkuvalle yhtä tärkeä
ja paljon käytetty kuin
tikkuaski tupakkamiehelle.

9. JAPANILAlSTYVLlSTÄ
sommittelua. Tavarati-

iankannen saa avatuksi
sisältä, mutta sen voi
myös lukita erityisellä
avaimella istuimen vlerestä. Kätevä mahdolllsuus esimerkiksi pysä-

köintihalleja käyttävälle.
Virta-avaimella tavaratila
ei aukea.
10. KOJELAUTA on toimiva, samoin tavarahyily

matkustajan puolella.
Plkkuharmina ne piirtyvät varsin selvästi tuulilasin heijastuksena.
Lämmityslaitteen puhaliinnopeuksla on kolme
mutta kakkos- ja kolmosnopauden ero saisi olla
suurempi.

Etuistuimissa

muotoja

on

klassisen säätötyön huoltojen yhtey-

run-

saasti. Toisaalta ne tukevat toivotul-

destä historiaan.

la tavalla, toisaalta alkavat vaivata.
Tukipisteet aistii liian selvästi
asentoa vaihtamalla kosketuspistekin muuttuu mutta tuntuu taas toisessa kohdassa. Erityisesti reisituen
olemassa olon huomaa lilan selvästi. Kovan reisituen vastakohtana on
istumalihasten kohdalla oleva pehmeä potero. Selkänojat saivat edessäkin istuimia paremman arvo-

-—

El

sanan.

Roverin yleispiirteenä on kuitenkin
tietty väljyys, jota reilusti aukeavat
ovat vielä tukevat. Takaovet eivät
tosin aukea täyttä 90 astetta, mutta
niistä kulkeminen on vaivatonta. Lyhytjalkaisten mielestä kynnyskotelot
vain saisivat olla pienemmät.

Venttiilit peliin

-

Rover 800 -sarjan moottorit nelisylinteriset perustuvat Austin Roverin
O-sarjaan. Englantilaiset tuntevat
sen Austin Montegon ja esimerkiksi
MG Turbon voimanlähteenä ja aitona brittiläisenä tuotteena. Kuusisylinteriset ovat Hondan valmistamia.
Brittimoottorilla varustettujen Rovereitten kotimaisuusaste on 90 %, japanilaisella noin 80 %.
Lähtökohdastaan Rover—moottorit
poikkeavat kuitenkin melkoisesti.
Ylimpänä komeilee merkittävin ero,
16—venttiilinen sylinterinkansi. Si-tyypissä polttoaineen suihkutus on toteutettu niin sanotulla moinipistesuihkutuksella. Yksinkertaisesti se
merkitsee, että jokaisella neljällä
imukanavalla on oma suihkusuuttimensa. Laitteiston merkiksi ilmoitetaan Lucas, mutta lukuisat komponentit näyttivät identtisiltä Boschin
tuotteiden kanssa.
Tehoa useampi suutin lisää melkoisesti. Kun 820e-mallissa yhdellä
suuttimella, joka on sijoitettu kaasuttimen-tilalla olevan läppärungon yhteyteen, saadaan 1993 cm3 moottorista 120 hv, niin 'Si-mallista tehoa on
mitattu 140 hv (103 kW). Moottorin
vääntömositkeyttä kuvaavasta
menttikäyrästä nähdään, että 3500
r/min käyntinopeuden kohdalla on
loiva notkelma. Muuten käyrä on esimerkillisen laakea. Silti vanhoista
tuttua
englantilaismoottoreista
"vääntävyyttä" ei numeroarvoistakaan näy. Suurimman tehon käyntinopeus on 6000 r/min ja vääntömomentin huippuarvo, 178 Nm (18,2,
kpm) asettuu 4500 r/min käyntinopeudelle. Arvot viittaat varsin ylävireiseen moottoriin.
Selvyyden vuoksi: Rover-moottori
ja Hondan vastaava 16-venttiilinen
kaksilitarainen ovat tykkänään eri
moottoreita. Periaatteellisia yhtäläisyyksiä tietenkin löytyy, mutta tuskin
ainoatakaan keskenään vaihtokelpoista osaa. Vaihteistot ovat myös
englantilaisten valmistamia, mutta
suunnittelussa näkyy japanilaisten
kynän jälki.
Moottorin runkomateriaalina on
valurauta, sylinterinkansi on kevytmetallia ja nokka-akselit ovat ham—
mashihnavetoisia. Hydrauliset venttiilinvälystentasaimet ovat siirtäneet

-

.

yllatyksrä

huolimatta
Eurooppalaisuudestaan
Roverin moottorissa on tyypillinen
japanilainen luonne. Sitkeyttä riittää
aina joutokäyntikierroksllta lähtien,
mutta tehoa ei missään vaiheessa
tunnu olevan luvattua määrää. Tai
sitten hevoset ovat tavallista pienikokoisempia.
Aluksi epäilimme säätövirhettä —
tarkistus kertoi kaiken olevan kohdallaan. Seuraava epäily koski mahdollisesti ylipitkiä välityksiä. Nopeudet eri vaihteilla ovat kuitenkin samaa luokkaa kuin muissakin tämän
luokan autoissa.
Jutut vähän muuttuivat, kun olimme mitanneet Roverin suorituskyvyn; ei se sittenkään ollut niin hidas
kuin takapuolituntumalla uskoimme.
Paikaltaan 100 km/h nopeuteen Rover tarvitsi aikaa 10,3 sekuntia, 400
metriä taittui ajassa 17,4 sekuntia ja
kilometri 32 sekunnissa. On vain
niin, että samanvertaisiin suoritusarvoihin päästään tuskatta perinteisellä kaksiventtiilirakenteellakin — ja parempiinkin. Ilmeisesti moniventtiilirakenteet ovat useimmilla valmistajilla
vasta sisäänajovaiheessa ja mainospuolen ilona. Tehoa kaipaavat
saavat vielä odottaa.
Toinen alue jossa venttiilimäärä
joskus näkyy nykyistä tehokkaammin on polttoainetaloudellisuus. Rover kulki testilenkkimme varsin kohtuullisella annoksella 96-oktaanista
myös lyijytön kelpaa. Koeajon keskikulutukseksi mittasimme 9 |/100
km, joten ei moitteen sijaa, mutta
ehkä juuri auton rauhallisen luonteen takia odotuksissa väikkyi uusi
talousihme. Tässäkin Rover tyytyi
varsin yllätyksettömään tasoon.
-—

Ylimääräistä keveyttä
Roverin kokoluokassa vetävien pyörien paikasta ei ole päästy yksimielisyyteen. Takapyöräveto on edelleen
vahvasti mukana, mutta Rover on
Etuakselisto
etuvedon.
valinnut
muistuttaa vahvasti Hondan päällekkäistukivarsiratkaisua, ja uutta oli se,
että tämän kerrottiinkin olevan englantilaisten suunnittelema ja sitä
kautta Hondan käyttöön ottama. Siis
Rover-Honda-yhteistyön varhaisimpia tuloksia.
Takajousitus näyttää erilaiselta
kuin missään Hondassa. Ytimenä on
poikittaisella ja pitkittäisellä tukivarrella tuettu iskunvaimennintuki. Kierrejousi on iskunvaimentimesta erillään poikittaistuen ja korin välissä.
Jousi on Opelin lanseeraamaa tynnyrityyppiä, tosin vain toisesta päästään. Jousikiepit menevät puristettaessa sisäkkäin jolloin lyhyellä jousella saadaan enemmän jousiomatkaa.
Kun vertaa Roverin ja Hondan
ajokäyttäytymistä, niin niissä on monia yhteneväisiä piirteitä. Kummatkaan eivät ole parhaimmillaan suomalaisella tiestöllä.
Roverin ohjaus on riittävän nopea
ja tehostettuna kevyt pysäköitäessä-

kin. Kuitenkin palautusvoima on lä-

hes olematon hitailla nopeuksilla ja
ohjaustuntumaa vaivaa tasapaksuus hieman nopeamassakin ajossa. Keskellä ja äärialueilla ei ole tunnokkuuden
kannalta
tarpeellista
eroa. Tasapaksuus ei merkitse tukevuutta ohjaustunnossa, paremminkin ohjaus on liian kevyt. Sonnen—
pääote ohjauspyörästä riittää vaikka
esimerkiksi nopeus ja tilanteet vaatisivat jo tukevampaa tartuntaa. Totiumus varmasti auttaa ajan myötä;
Suuntavakavuuskaan ei saa oh-

jausta parempaa arvosanaa. Joten-

Roverissa on ylikevyt tuntuma
maantiehen — vaikutelma on sama
kuin luokkaa kevyemmissä autoissa.
Jousitusta voi luonnehtia yleishyväksi meikäläiseen tiestöön. Pikkukuopat tuntuvat ja kuuluvat kumahduksina ja nimismiehenkiharat se
*laskee suuresta pyöräkoosta huolimatta tarkasti, mutta varsinkin kuormattuna Rover parantaa otettaan.
Paino rauhoittaa myös korin kallistelua.
Kaarteissa Rover käyttäytyy pinnan mukaan. Asfaltilla keula puskee,
aliohjautuu melko selvästi. Soralla
sama ilmiö muuttuu kaarteen lopussa yliohjautuvuudeksi. Roverin ajopuolessa ei näissä asioissa ole kuitenkaan moittimista. Hallittavuus
säilyi nopeassakin ajossa. Kuitenkin
Roverin alustainsinööreiltä olisi toivonut päättäväisempää otetta. Nyt
lopputuloksesta paistaa halu olla
mahdollisimman monille mieliksi.
Jarruissa jatkuu sama linja. Käyttömukavuus on kiistaton ja hidastuvuus kokeissa huippuluokkaa. Tehostusta on paniikkitilanteita ajatellen kuitenkin Iiikaa. Etupyörät lukkiutuvat ennen aikojaan jo vähäisellä
poljinvoimalla. Jarrujakaan ei pääse
varauksetta kehumaan.
Melut on Roverissa määritelty ilman suurempaa selittelyä. Melu pysytteli sivistyneellä tasolla kaikissa
mittausnopeuksissa ja moottoritienopeuksilla Rover on luokkansa äänettömimpiä. Pikku kitinät ja natinat
oli ainakin testiautostamme kitketty
myös lähes tyystin pois.
kin

.

ROVERISSA on kaikki mitä kun—
non autolta vaaditaankin. Se on siisti, näyttävä ja sivistynyt ja hyvää sukua. Varmasti mieluinen sulhaskandldaatti perheeseen monen vanhemman mielestä. Mutta jos tytär
vilkuilee muualle, ei pidä kummeksua. — "Vaikka sillä suu jo nauraakin
niin silmistä puuttuu pilke".

m
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NAULAN KANTAAN
Nyt kun Etelä-Afrikkakin on saamassa muutakin kuin kielteistä jul—
kisuutta, on paikallaan kertoa tositapaus sikäläisestä mainosmaailmasta:
Sattuipa eräälle paikalliselle, että
hänen kuljettamansa auto syöksyi
tieltä erittäin vaikeaksi tunnetulla
vuoristotiellä ja yhtäkaikki 300
jalkaa (90 m) jyrkännettä alas.
Koska ajokki sattui olemaan Mersu
ja kuljettaja selviytyi hengissä

ja ilmeisen vähin vammoin, tehtiin

asiasta aidossa ympäristössä kuvat—
tu tv—mainos. Kuvaus suoritettiin
dramaattisesti auton sisään sijoitetulla kameralla ja Mersu ajettiin
ulos täsmälleen samassa paikassa
kuin onnettomuusauto. Sanomana
oli tietysti, että onnettomuudesta
voi selvitä hengissä vain Mersussa.
No, eipä aikaakaan, kun televisiossa esitettiin BMW-mainos, jossa ajettiin samaa tietä vauhdikkaasti

mutta kuitenkin vaikeuksitta tiellä
pysyen. Sanoma? On tietysti turvallisempaa ajaa autoa, joka ei syöksy

tieltä heti tilaisuuden tullen.
Nyt joku jo arvaakin loput; viimeisin näytös tässä epätasaisessa
taistelussa on tv-mainos, jossa 3,9
Efi Range, kipuaa ajamalla samaisen jyrkänteen pohjalta tielle ja mainosteksti toteaa kuivasti; all the
thrills without the spills. (Land
Rover Owner Magazine, Jan 1991)

9

Toisilla pääsee takaisin tielle!

Ting Rover'gutiplied rendering of the forthcoming Coupé model
shows & pretty bm rather Maid—looking car. on sale mid-next
year. America wm be the major market . Originally Rover planned
fm it to Rock mišar to the lovely CCV prototype - which did the
motor show reunas in the late
'80s > but. apparently. this
hold Ghana did not
clinic well

ROVER 800
COUPESTA
on nähty useampia prototyyppikuvia. Tämä on julkaistu CAR-lehdessä tänä keväänä. Lehden mukaan
800 Coupe tullee myyntiin 1992
keväällä. Se tulee kantamaan Rover
nimeä myös USA:ssa, jonne malli
on ensisijaisesti tarkoitettu. Nythän
Roverit on myyty siellä Sterlingnimellä.
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MARKKINAT

ROMULUS

LAND ROVER 109 pakettiauto,
bensa -7l. Juuri kats. -91. Off road
varustus. Hinta 9000—13000; tai
tarj. perust. varustuksesta riippuen
sop. mukaan.
Tom Hellén
puh. (90) 804 3786
auto 949 508 270

ROMULUS

P 5zstä se alkoi
Se oli siihen aikaan kun Romulus
P sten sai. Harrastuksilla voi olla

monenlaiset alut, mutta minun kohdallani käynnistyspotku oli nimen—
omaan auton saaminen. Asuin sii—
hen aikaan sivistyksen kehdossa,
kun eräs entinen kollega soitti ja
sanoi ”Haluatko auton? — saat sen
jos korjaat sen talteen Matinkylän
keskusaukion parkkipaikalta ennen
klo 12.00 huomenna, se on muuten
Rover”. Oli iltapäivä ja syksy. Sain
tyttöromiksen omistajan kiinni ja
Oili lupasi tuoda Roverin Kaarinaan.
Tulihan se auto Samperin Pekan
pihaan — ja minä rakastuin nahan ja
puun tuoksuun. Hieman homettakin
taisi olla tuoksujen joukossa. Siitä
alkoi pikaprojekti, joka valmistui
puolen vuoden sisällä. Parasta kaikessa oli se, että minä, konttorirotta,
opin koko ajan tekemään asioita
käsilläni. Opin myös teoriaa, UNF,
UNC, Whitworth, ysikuustoista,
kolmekasi ja monet muut asiat tuli—
vat käsitteiksi.
Hommattiin sarja tuulilaseja, tein
hammasharjan varresta solenoidin
työntötangon — opin säätämään
Norman DeLaycockviilen ylivaihteen oikein ja koin silloin todellista
oivaltamisen ja osaamisen iloa.
Olihan vastoinkäymisiä — tuli
tehtyä sutta ja sekulia, mutta jokaisesta virheestäni opin jotain uutta.
Opin myös tuntemaan muita samanlaisia. Innostuneita ammattilaisia ja
haltioituneita amatöörejä, kuten
minä. Sain ystäviä ja tuttuja sekä
siteitä jotka ovat kestäneet tähän
päivään asti.

P 6:sta jatkui SD I:een
Suoran F-tyyppisen kutoskoneen
seuraajaksi tuli 2000 TC. SU-kaasareita kaksi kappaletta, hieno imuääni ja urheilullinen mörinä. Halli—
tuksen silloin hyvin pieni veljenpoi—
ka käski tasaisin välein ”pane se

murisemaan taas”. Ja tein mielelläni
työtä käskettyä.
Eräänä kauniina päivänä sain
viestin ”pelasta uskomattomien kä—
sistä hieno 3500”. Niin tein, ja tulin
sinisen P6:n omistajaksi. V8, hieno
käyntiääni, automaattilaatikko ja
vaikka mitä. Se on auto, joka on
jättänyt syvimmän jäljen minuun.
Hienostunut konstruktio, loistavat
ajo—ominaisuudet ja menevyyttä
kerrakseen. Jollain lailla se oli britti—
läisyyden huipentuma. Kallis valmistaa, hyvin tehty insinööritaidon
näyte — mutta niin epäkaupallinen.
SD I:stä voi sanoa, että se on kaupallisempi. Näköä, tilaa, voimaa,
mutta kuitenkin askel taaksepäin
valmistus- ja huoltoystävällisyydessään. Onneksi siitäkin löytyy taresimerkiksi
peeksi kotkotuksia,
lämmityslaitteen kennoasennuksen
suunnittelija olisi Nobelin tarpeessa.
Roverista Roveriin
Näin vuodet ovat vierineet autosta
autoon. Itse olen henkilöautoroveristi — mutta mikään ei estä sitä, että
minäkin siirtyisin maastoautopuolelle. On kivaa, että meillä on monta
vaihtoehtoa jo oman yhdistyksen
piirissä. Minusta on hieno saavutus,
että yhdistyksemme täyttää 10 vuotta. Olen ollut mukana hengessä, ja
myös hieman työssäkin näiden paki—
noiden muodossa. Aion olla sitä
myös tulevaisuudessa. Kun kerran
on löytänyt hienon harrastuksen,
niin miksi luopus siitä?

Onnea ja menestystä toivottaa
ROMULUS
yhdistykselle ja itselleen!
MYYDÄÄN
Range Roverin vm -71 runko
akseleineen,
kori, pelti + muita osia.
llkka Tuominen
puh. työ (916) 155 701

ROVER 3500 P6 vm 71. Projekti,
kaikki osat löytyy. Korissa jonkin
verran ruostevikoja, mutta ei mah—
doton korjata. Vihreä. Hintapyyntö
13000 mk/paras tarjous.
Tied. puh (931) 162 150 Taskinen,
työaikana.
Myydään itse teetettyjä Land Roverja Range Rover -LIPPALAKKEJA,
baseball-tyyppisiä, mustia ja vih—
reitä. Logot toteutettu korkealuokkaisena silkkipainotyönä. Hinta on
vain 40,—/ kpl + postikulut (yli 3 kpl
postivapaasti).
DIGITUS OY / Matti Kestilä, Kajanuksenkatu 10 A 5 , 00250 Helsinki,
puh. iltaisin (90) 499 404.
RANGE ROVER -82, taivaansini—
nen, 4—ovinen, karjapuskuri, bensalämmitin, kuppi—istuimet, hyväkunt.
Yht. Seppo Iso-Pellinen, Annalantie 2 A 8, 36200 Kangasala, puh.
(931) 771 210.
LAND ROVER 109 dsl vm -77
(paku). Jatkuvassa käytössä ollut.
Katsastettu, vero maksettu.
Hp. 18000,—. Puh. (961) 268 278.

Huippuluokan rata-auto asialliseen
hintaan! Saksan mestaruussarjaan
rakennettu alusta! Englannin mestaruussarjaan rakennettu moottori!
Sääntömuutoksen ansiosta ehdottoman kilpailukykyinen!
(Imu- ja pakopuoli vapaat.)
A-RYHMÄN
ROVER VITESSE 3,5 V8

EX Team-Walkingshaw moottori,

n. 320 hv
S-nopeuksinen Gr—A Getrag vaihteisto
(sama kuin BMW M3)
— Täydelliset alustansäädöt; jouset, iskarit,
vakaajat, korkeus
—
Titaani/Magnesium-pyörännavat
— 12 uutta koottavaa 16-tuumaista Revolution vannetta keskimutterikiinnityksellä,
6 käytettyä
— Varamoottori
— Varataka-akseli
(4,5 perä, pyör. kulm.
säädettävissä!)
— Renkaita
ym.
VALMIINA VIIVALLE! Sopii sekä ylei—
seen että juniorluokkaan. Huom! KilpaTiedustelut:
autoksi tullattu.
JARMO
SUKAVA, (90) 682 6322, 949-411 375.
HUOM. Kaupanpäälle rata-ajon tehokurssi
ja säätö- ja testiapua mahdollisuuksien
mukaan. NYT MUKAAN, ALA EMMI!
Sopii hyvin myös kimppa-autoksi herrasmiehille.
—
—

