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ROVER YSTÄVÄT N:o 3/ 1991

Julkaisija: ROVER YSTÄVÄT RY

Toimituskunta: A. Aittola ja S. Kraatz. Tämän lehden sisältöön on lisäksi vaikuttanut joukko
Rover Ystäviä; K. T. Tossavainen, P. Husgafvel, J. Pohjantuli, T. Toivonen, K. Linnavuori, 729,
Romulus.
Sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tekevät aina parhaansa, mutta sokerina pohjalla on jäsenten oma posti oma juttu, tosi tai vähemmän tosi, mielipide, kannanotto, kysymys, vastaus tms.
asia, jossa Rover on aiheena tai osana. Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia jäsenten
välisenä tiedonvälittäjänä — tehkäämme Siitä mielenkiintoinen yhdessä.
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Pääkirjoitus

Kerhopalsta

Land—Roveritko kaikki museoon tai romuiksi?
Rover urheiluautot
Uusi Rover 820
Off Road Trial -kausi 1 991
Honda ja Rover, Rover ja Honda. Erään avioliiton anatomiaa
Rover Ystävät ry ja maastoajokilpailut
Salon haasteet

Range-Rover ST-autona
Tutkimustiedote
Rover matkoj en varrelta
Ulkomaisten klubien osoitteita

Uudet kerhotilat
Romulus

Markkinat

Rover kaavailee tehdasta Venäjälle
Kansikuva: Uusi Rover 820

Takakansi: The Best of Pete”s Land Rover Laughs

ROVER YSTÄVÄT ry ROVER FRIENDS FINLAND
HALLITUS

Puh. koti
(90) 268 487
;

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsen
Varajäsen

Raimo Kinnaslampi
Kimmo Linnavuori
Stefan Kraatz
Mikko Heikkinen
Matti Kestilä
Juha Liukkonen

Palopolku 2
Kustaanmäki C 1 5
Humisevanportti 4 C
Koulutie 43 B
Kajanuksenk. 10 A 5

Voudintie/PL

2

02880 Veikkola
01730 Vantaa
02710 Espoo
01260 Vantaa
00250 Helsinki

Puh. työ
(90) 459 4279
(90) 845 6 17

599 104
876 7324 (90) 876 5011

01671 Vantaa

(90)
(90)
(90)
(90)

499 404
893 049

00750 Helsinki
02680 Espoo
00700 Helsinki
02210 Espoo

(90)
90
90
(90)

386
546
345
803

(90) 520 062

YHDYSHENKILÖT
Materiaalisihteeri
Museoajoneuvot
Maastoajot

Manjit Singh
Pekka Kastemaa

Jaakko Putkonen
Jari Keinänen

Mehiläisentie 16 D 45
Ruutisarvi 8
Kujanen 4 B 24
Maapallonkatu 2 C 45

269
418
2081
8171

(90) 345 3824
(90) 772 7472
(90) 424 020

Kaksivuotiskausi yhdistyksemme puheenjohtajana on kohdaltani päättymässä, yhdistyksemme kevätkokous valitsee uuden. On siis aika
tarkastella mennyttä.
Pari vuotta sitten tuskin kukaan osasi kuvitella, kuinka paljon
Imaailman kartta tulisi muuttumaan. Tulevasta lamasta näkyi silloin
ennusmerkkejä, sen syvyydestä ja työttömien määrästä ei ollut aavis—'
tustakaan. Autokaupan toteutuneet luvut järkyttivät.
Positiivinen uutinen tammikuussa 1992 oli teollisuuden tulevaisuuden uskon kääntyminen nollakasvuun, miinusmerkin muuttuminen
plusmiinukseksi. Ehkä autokauppakin alkaneena vuotena piristyy —
toivotaan.
Kerhon toiminnassa maastoharrastajat ovat olleet aktiivisia, on
järjestetty ajoja vaikka ajat ovat ankeita. Jäsenistä puolitoistasataa on
maksanut pari vuotta sitten perustetun Suomen Off Roadliiton jäsenmaksun. Se kuvaa jäsenistön kokevan kattojärjestön tarpeelliseksi.
Sen liikkeellelähtö on tosin ollut ilmeisen kivuliasta — toivottavasti
lama saa aikaan yksimielisyyttä.
Henkilöautojen harrastajat sen sijaan kaipaavat piristäjää, enemmän
osallistujia kaivataan. Siinä uudelle hallitukselle haastetta! Mutta muistettakoon, ettei hallitus yksin voi aikaansaada toimintaa. Siihen tarvitaan koko jäsenistön panosta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot jul—
kaistaan jokaisen lehden sisäkannella — annetaan palautetta suoraan.
Yhdistyksen jäsenmäärä on yllättävän hyvin kestänyt ajan paineet
säilyen suurinpiirtein ennallaan yli viidessäsadassa. Vuonna 1991 liittyi
45 uutta ja erosi 60. Tosin jäsenmaksuja on vielä luvattoman paljon
rästissä viime vuodelta, lehden liitteenä on pankkisiirtolomake jolla
unohduksen voi korjata.

Nähdään vuosikokouksessa

PS. Kerhon tilille on tullut muutama jäsenmaksusuoritus joista puuttuu

osoite. Mikäli olet maksanut muttet ole saanut postia ota-yhteys
allekiljoittaneeseen.
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KERHOSOPPI
KERHOVIIRI

LEHDET
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

JÄSENASIAA

1/81

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

3/ 83

loppuunmyyty
loppuunmyyty
4 kpl
loppuunmyyty
1 kpl

4/83
1/ 84 loppuunmyyty
2/84 7 kpl
3/84
4/84
1/ 85
2/85

13.
14.
15.
16.
17.—18. 3—4/85
19.
1/86

20.
2/86
21.
3/ 86
22.
1/ 87
23.
2/87
24.
3/87
25.
1/88
26.
2/ 88
3/88
27.
1/89
28.
29.
2/ 89
30.
3/ 89
1/90
31.
2/90
32.
3/90
33.
34.
1/ 91
35.
2/ 91
Lehtien hinta on 20 mk/kpl.
TARRAT

Tarrojen hinta on 5 mk/ kpl.
Tilatessasi muista merkitä TARRATYYPPI. Tarratyypit ovat:
a) Loppuunmyyty
b) ROVER YSTÄVÄT
ulkopuolinen tarra

ROVER FRIENDS
lasin sisäpuolinen tarra
d) ROVER YSTÄVÄT
lasin sisäpuolinen tarra

c)

VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.
KANGASMERKIT
Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai—
sesti, mutta olisi lähes välttämätöntä,
että tilauksia tulisi lisää, jotta merkit
eivät asettaisi kerholle turhan suurta
rasitetta. Merkit ovat varsin korkealuokkaisia: pohjakangas on verkaa ja
ommel siisti.
Merkkien hinta on 35 mk/kpl. Jos
et ole vielä merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumai—
nen, jossa Rover Friends Finland
-merkki on vaaleanharmaalla pohjalla. Viiri on kiinnitetty kromattuun
tankoon, joka seisoo marmorijalustalla.
Voit tilata Viirin hintaan 100,4/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 tulkintavajkeuksien johdosta pois
postituslistaltamme! Saat myöhemmin jäsen—
lomakkeen täytettäväksesi. Nopeimmin pääset postituslistallemme lähettämällä kopion
suoraan puheenpankkisiirtolomakkeesta
johtajalle.
Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tietosi ovat ajantasalla. Kätevimmin ilmoitat
muutoksista postista ilmaiseksi saatavilla
korteilla.

HUOM!
Nyt kaikki kirjoittamaan seuraavan lehden materiaalia.

La 29.2.1992 klo 13.00

ROVERYSTÄVÄT

VUOSIKOKOUS

pidetään Kortestien päässä olevassa hallissa,
jossa Rover Ystävien kerhotila on.
Nyt kaikki mukaan päättämään tulevista asioista.
Katso HPY kartta sivu 42
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RANGE ROVER

ALKUPERÄISOSAT,
VARUST EET TARVIKKEET
Uudet ja käytetyt
Range Roverit ja Land Roverit.

&

Huollot ja korjaukset

merkki—

korjaamossa ammattitaidolla.

AUSTlN-ROVER/UNIPART VARAOSAT SUORAAN ENGLANNISTA

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

Tariouksia, erikoista:
LR 109 uusi galvanoitu runko
. V8
. Efi-laitteisto, uuttaisovastaava iso
Warn/ RR,
Fairey/ LR
Käytettyjä vinssejä:
. SD
2600 uusi puolimoottori, uusia sylinterikansia
.
1

HUOM!

QUAIFE-Iukkoperiä SD 1:een

HUOM!

ARB-Iukko + paksummat vetoakselit
RR etu/taka, LR taka

HUOM!

QUAIFE-lukot + paksummat vetoakselit RR

HUOM!

VALOMASKIT: RR, Discovery

RAMSEY WINCI'I

&

i
i
! ;£
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PAINEILMAKÄYTTÖISET
TASAUSPYÖRÄSTÖJEN LUKOT
- napinpainalluksella 1oo % lukko

Alkuperäisiä valurautaisia

m-urr-

tunkkeja taas varastossa.

MAASTOVALOT ja VALOTELINEET

HUOM!
Rover Ystäville

RENKAAT ja VANTEET

isompiin varustehankintoihin

rahoitusmahdollisuus.

KYSY!

OFF ROAD CENTER OY
Puh. 90-520 062, 502 2562, Fax 90-520 036

*

Mankkåahpuro 19 02180 Espoo
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LAND-ROVERITKO
KAIKKI MUSEOON TAI ROMUIKSI?
Eikö uusia Lantikoita enää

tuoda Suomeen?

On siinä kaksi kovaa kysymystä.

On aihettakin kysyä. Jo vuosien
ajan on ollut havaittavissa vanhojen
Lantikoiden katoaminen katuku—
vasta ja uusien disco-kavereitten

varsin harvalukuinen esiintyminen
liikenteessä. Orpo on olo, ei voi
muuta sanoa .
Rover Ystävät numerossa 34 eli
sivulla 40 olleeseen kirjoi1991
1/
tukseeni ei tullut mitään vastausta
tai minkäänlaista palautetta lukuisista kysymysmerkeistä huolimatta.
Rover Ystävät ryzn Rover Ystävät
—lehden sisältö on riippuvainen Rover Ystävän omasta aktiivisuudesta.
Olenko minä poikkeuksellisen aktii—
.

.

vinenkysyjävaiRoverYstävänäniin
merkityksetön, että kysymyksiini
halutaan suhtautua välinpitämättömän passiivisesti?

Verot paketoivat.
Mussalossa tapasin Jouko Hynnisen, joka oli muuttanut pätkän Lan—
tikkansa henkilöautosta pakettiautoksi ihan yksistään veron vuoksi.
Takaikkunassa, vai ovessako se oli,
näkyi iso 80-lätkä.
18.6.1991 muuttui RBU 668 pakettiautoksi muutoskatsastuksessa.
Välipenkki irrotettiin, samoin pienet taka-sivupenkit ja vaneripenkit
kiinnitettiin sivuseinille. Etupenkkien taakse tehtiin vanerista poikkitankoon asti ulottuva pysty väliseinämä. Lattia olisi saanut jäädä tasoittamatta, mutta kiinnitimme väliseinämään saranoidun kannen, jolla

alaslaskettuna peitämme entisen
jalkatilan lokeron. Sinne muuten
sopii hyvin hi—lifti ja käsitalja. Etupenkkien välijn heitimme paikalta
uutena poistetun penkin ja niin
muuttui RBU 668 yhdeksälle rekis—
teröidystä henkilöautosta yhdeksäl—
le rekisteröidyksi pakettiautoksi.
Vero putosi roimasti. Vuosikatsas—
tus lykkäytyi marraskuulle, sillä
verolappua piti ihan hätyytellä autorekisterikeskuksesta. Taitaapa ny—
kyisin olla harvinaista muutos hen—
kilöstä pakettiin .

Englannista saamani tiedon perusteella tiedän katon noston onnistuvan siellä noin tuhannella punnalla
ja työ on siistiä, viimeisteltyä sekä tu—
los tyylikäs. Onko ostohalua? Onko
tuohta tai oravannahkoja? Tilataan—
ko yksi kokeeksi? Onhan Defender
sentään Land—Rover!

Rölli-peikon yståvä vei Lantikan.
Edellisessä kirjoituksessani epäilin
Land-Rovereitten kaupan loppuneen. Ei ihan sentään. Ensimmäinen
ostoaikeissa Lantikkaa katsomaan
tullut teki samalla reissulla myös
ostopäätöksen. Kauppahinta painui
minimiin, mutta Lantikka pääsi hy—
viin töihin. Nykyisin se palvelee
Rölli-peikon ystävää kuljetustehtä—
visså. Toinen varasto—Lantikkamme
menetti kesällä ylivaihteen, mutta
on yhä ajokuntoisena odottamassa
liikkeellelähtöä tai ikävä kyllä mahdollista purkua. Entinen TRV 78
odottaa ajokuntoisena entisöintiä
yhä vielä, sillä vieläkään en tiedä,
mitä Sille tekisin.

betoni ja propsit sekä polttopuut

. .

Nostetaan kattoa.

tunnu
Hiljaisuudesta
kukaan tietävän Defenderin katon
korottamisesta ja verottomuudesta
pakettiautona. Minulla ei ole rahaa
eikä tarvetta uuden, korkeakattoi—
Defenderin

tössä olleet renkaat. Sora, sepeli,

kuljetan ketterästi yhdistelmälläni
RBU 668 + PR 533. Rekisteriotteessa on peräkärri merkitty omavalmisteeksi, mutta väitän, että se on
varta vasten Lantikalle tehty. Halu—
aisin selvyyttä asiaan. Onko toisilla
ystävillä peräkärrej ä, jotka käyttävät
Lantikan pyöriä? Ottakaa minuun
yhteyttä! Kertokaa epäkuntoisista—
kin. Olisin kiitollinen tiedoista.
Ajatelmia lopuksi . . .
Jos jäsen ei saa yhdistykseltään tietoa, on yhdistys tarpeeton. Jos jäsen—
lehti ei tietoa välitä, on lehti tarpee—
ton. Jos minä en saa Rover Ystäviltä
tietoa, olen minä Rover Ystäville tar—
peeton. Kiitän tähänastisesta ystävyydestä, jonka toivon jatkuvan .

. .

päätellen ei

sen

Brockhouse-peräkärri?
Minulla on peräkärri PR 533, jota
en myy. Kärri on kätevä ja kestävä.
Vuosirnalli on 1951. Kärrissä on
Lantikan vanteet ja Lantikan käy-

maahantuontiin.

Jaakko Pohjantuli
Poppelipolku 7
48410 KOTKA
puh. 952-284 342

RWCTYStäVäl
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ROVER URHEILUAUTOT
Rover saavutti koko autoilun historiaakin ajatellen varhaisena aikana
TT-ajoissa voiton v. 1907. Menestystä kilpailuissa ei haettu sen jälkeen kovinkaan kerkeästi, sillä tehdas keskittyi jatkossa paremminkin
turvallisen tukeviin perheautoihin
kuin *urheilullisiin malleihin. Joitakin poikkeuksia vuosien saatossa on
kuitenkin ollut. Vuonna 1925 ilmestyi Roverilta erinomaisen mutkikas konstruktio, malli 14/45. Tässä
P. A. Poppe”n suunnittelemassa au—
tossa oli 2,1 litrainen nelisylinterinen moottori. nSiinä oli Viistoon
asennetut kansiventtiilit ja niiden
käyttökoneisto oli nerokkaasti rakennettu siten, että nokka—akseli oli
sylinterikannessa, sen toisella sivul—
la ja venttiilejä liikuteltiin ristik—
k"'sillä
Auton
työntötangoilla.
kiisi
kuuluisalla
”sport”versio
Brooklandin radalla kierroksen 13 5
kilometrin tuntinopeudella -ja sen
nopeudeksi mitattiin lentävällä maililla 137,5 km/h. Saadakseen mai—
netta tämän Rover 14/ 45 mallin
henkilöauton korilla varustetulle
versiolle, se pantiin kiipeämään 50
peräkkäistä nousua Bwlchzy Groes
vuorelle, joka yleensä jo yhdellä
yrittämälläkin oli tiukka paikka sen
ajan autoj en suorituskyvylle. Roveryhtiölle suotiinkin suorituksesta
Dewar Trophy -palkinto vuonna
1926.
Miltei samaan aikaan edellämainitun mallin kanssa oli tuotannossa
myös runsaan litran sylinteritila-

vuuksinen tyyppi 9/20. Siihen oli
rakennettu tuolloin muodikas ja
urheilullinen kori, joka suippeni perästään kuin soutuvene konsanaan.
Myöhemmin, kolmekymmenlu—
vulle tultaessa, tuotannossa oli useita nopeita kuusisylinterisiä Rovermalleja, kuten Speed Fourteen ja
Speed Twenty sekä kolmella kaasuttimella varustettu Meteor Twenty.
Näistä Viimeinen yhdistetään Dudley Noble”n mainetta saaneeseen
ajoon, jossa hän löi Nizzan Blue
Train pikajunan. Auton runsaan 2,5
litran kansiventtiilikuutonen kuljetti
sitä runsaat 135 km/h ja neljännesmailin kiihdytys sujui alle 21 sakun—
nissa.
Toisen maailmansodan jälkeen
Roverin kaasuturbiinikokeilut herättivät toivon uusista urheiluautoista, mutta vaikka eräät kokeilut, kuten kaksipaikkainen ja mielenkiin—
toisella
varustettu
jousituksella
nelipyörävetoinen T4 esiteltiinkin
1956, se jäi vain prototyypiksi. Tehtaan palkkalistoilla olleet suunnittelijat rakensivat yksityisesti P4:n
osiin perustuneen ”monoposton”
ratakilpailuihin, joka kilpaili koh—
tuullisella menestyksellä, ja kerää
voittoja yhä, nyt iältään nelikymp—
pisenä historiallisille autoille järjestettävissä kilpailuissa. J oukko Roverin päälliköitä perusti oman yrityksen myös P4:n osiin perustuvan
Marauder urheiluauton valmistamiseksi, mutta vain 15:n auton jälkeen
taloudelliset seikat pysäyttivät työt.

Viimeinen yn'tys urheiluauton tuottamiseksi oli miltei onnistua, kun
1966—68 tehdas sai tuotantovalmiiksi (jopa työkalut olivat valmiit!)
keskimoottorisen kaksipaikkaisen
P6 BS:n. Tämä V8-moottorilla varustettu auto olisi sitä ajaneiden
moottoritoimittajien mukaan ollut
täydellinen markkinamenestys. Sen
ominaisuudet olivat silloin maailman kärkeä ja silti hinta oli arvioitu
hyvin kohtuulliseksi ja selvästi hal—
vemmaksi kuin vastaavat kilpailevat
tuotteet. Englannissa tapahtuneiden
autotehtaiden yhtymisessä muut autonvalmistajat pääsivät vaikuttamaan ja estivät tämän markkinahäirikön menon tuotantoon. Opetus
tästä siis on, että ei saa olla päätä
pitempi muita.
Roverin pitkän historian aikana
myyntiin on tarjottu urheiluautoja
vain harvoin. Tehdas on määrätie—
toisesti pitäytynyt omintakeisten ja
ylempään luokkaan laskettavien
henkilöautojen tekoon. Ylellisyys ja
mukavuus ovat tavaramerkki. Silti
tällaisillakin autoilla voi henkilö—
autokuorensa ala olla varsin urheilullinen sydän, Euroopan mestaruudet radalla ovat todiste Siitä. Aivan
viimeaikoina on kuitenkin nähtävis—
sä merkkejä ”aitojen” urheilumallien tulosta. Huhunikkarit puhuvat
pienistä ja jopa avonaisista Rovereista. Toivossa on hyvä elää, Rover
urheiluautot olisivat ilo silmälle nykyajan tasaharmaassa katukuvassa.
Kari TT

_
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UUSI ROVER 820

Kansikuvassamme esiintyy uusi
Rover 820. Autoja on Englannissa
jo liikenteessäkin ja oikeanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitetut mallit
esitellään Genevessä maaliskuussa.
Roverin P6 ja SD- 1 mallien kohdalla
oli ns. Face-lift noin valmistuksen
puolessa välissä, noin Viiden vuoden
päästä valmistuksen aloittamisesta.
Näin on nytkin. Rover 800 —sarja
esiteltiin syksyllä -86. Auto sai silloin kovasti huomiota osakseen —sijoittuipa se vuoden autovalinnassakin neljänneksi. Se oli myös Rover-Honda yhteistyön ensimmäinen
Rover—nimeä kantanut tuote. Auton
englantilaisuusasteesta on esitetty
mielipiteitä arvostelijan ennakko—
asenteista ja intresseistä riippuen.
Oli miten oli, auto on sangen hyvä
ja ainakin vähemmän japanilainen
kuin moni tämän päivän ”jenkkirauta”.
Parannettu malli on kuitenkin
parempi. Ulkonäköön on saatu uutta potkua ottamalla käyttöön van—
han ajan maski ja lisää pyöreyttä.

Ainakin kuvissa auto on ”Roverinnäköisempi”. Auton pohjapelti ja
mitat ovat entiset. Moottorivaihto-

ehtojaonkolme.Tärkein onRoverin
oma kaksilitrainen neloskone, joka
kantaa nimeä T—moottori. Tehoa on
katalysaattorin kanssa 138 hv ja
parannusta entiseen on alakierros-

Lamasta huolimatta Roveristin ei
ehkä ole syytä rangaistaitseään käyt—
töauton suhteen vääränmerkkisellä
koska 820 autot ovat sangen edullisia käyttää ja nyt edullisia ostaa.
KL

lukualueen kasvanut vääntö. Siitä

on tulossa myös turboversio teho-

luokkaan 170—180 hv. 2,7-litrainen Hondan valrnistama V6 moot—
tori on entisellään. Lama—aikaan
dieselvaihtoehtokin
on.
sopiva
Moottorina on 2,5-litrainen turbonelonen, tehoa noin 120 hv. Suorituskyky ja kulutuslukemat ovat hy—
vää nykytasoa.
J ousitusta ja sisustuksen yksityiskohtia on hiottu ja parannettu. Ratti
on Airbag-valmiuden takia sangen
pullea. Muuten kuvista katsottuna
kokonaisuus näyttää hienolta. Maahantulon aikataulua ei vielä ole.
Uutta kasisatasta odotellessa
kannattaa huomioida edellisen mallin loppuvaraston erikoistarjoukset.

OFF ROAD TRIAL -KAUSI 1991
Vuosi 1991 on ollut ensimmäinen
yhteisin säännöin ajettu trialkilpailukausi. Se, että yhteisyyttä oli joskus huomattavankin vaikea havaita,
johtui sitten Siitä, että jokaisen kilpailun järjestäjät halusiva ”soveltuvin osin” poiketa säännöistä kokeilumielessä. Osoituksena oifroadihmisten kuuluisasta huumorintajusta toteutettiin kahdella sellainenkin kummajainen kuin VALTAKUNNALLINEN CUP, joka sinällään sisälsi hyvän ja viihteellisen
autourheilun ohella kaikki farssin
ainekset; nyt lienee jo selvää, ettei
uusia osakilpailuja enää tule eikä
jo pidettyjä CUPin ulkopuolisia kilpailuja yritetä houkutella taannehtivasti mukaan jaloon kilpaan. CUP
on joka tapauksessa täyttänyt tehtävänsä osoittamalla koko joukon
asioita, joita ei pidä tehdä ja vältettäviä tekotapoja.
Valtakunnallinen CUP käsitti lo'
pailua; Noormarpulta neljä os
kussa SatORY:n järjestämänä 29. 6.
1991, Paimiossa 31.8.—1.9.1991
Helsingin UA:n johdolla, Hanka-

salmella 28.9.1991 isäntänä Suomen ORY sekä kaikkien (iloiseksi?) yllätykseksi Merikarvialla 7.12.
1991 Noormarkun Off Road Teamin ”julldstamiskilpailuna”. Kustakin osakilpailusta saivat 15 ensimmäistä CUP-pisteitä, voittaja 20 ja
muut porrastetusti 14—1 pistettä.
Sen verran tämä CUP—sekoilu sekoitti minuakin, että Merikarvian
tuloksia minulla ei ole, ainoastaan
tieto siitä, että ryhmän 2 potin kor—
jasi Petri Mattson (Rover Ystävät)
repsikkanaan Ari Hirvonen ja jo
kertaalleen
voittajaksi julistettu
autokunta veljekset Keinänen (Rover Ystävät) taipui yhdellä pisteellä
hopealle. Eläköön ja sillä lailla!
Koska en ole itse ollut saapuvilla
kuin Paimion kilpailuissa ja koska
silminnäkijäin todistukset muista
osakilpailuista on luvattu aitoina,
en puutu mihin. Paimiosta sanottiin
Maailmankisat -televisio-ohjelmassa mielestäni kaikki, mitä ystävällisesti voi sanoa, kun todettiin, että
tapahtumassa kulminoituivat kaikki lajin tämänhetkiset ongelmat.

Meille kaikille niin tuttu ratamestari
oli laatinut itselleen tunnusomaisen
radan eli seitsemän kohtuuttoman
vaikeata pätkää, joita yksikään
autokunta ei selvittänyt itsensä tai
katsojan kannalta nautittavasti. Toi—
saalta ilmeisesti kaikki, jotka selvi—
sivät kahdesta ensimmäisestä pätkästä jollakin tavalla, sijoittuivat
hyvin. Positiivista oli tietysti sekin,
että yksikään suomalainen auto—
kunta ei kaatanut ajokkiaan ja se,
että vain toinen kaatuneista syttyi
tuleen.
Näillä ystävällisillä sanoilla koetan saada sanotuksi sen kaiken ur—
heilun perustotuuden, jota kaikki
harrastajat eivät ole oivaltaneet;
harjoittelun on aina oltava kovempaa kuin kilpailutilanne, ei päinvastoin. Safarilla voidaan ilman menestyspaineita koetella autojen ja
miehistöjen taitojen äärirajojakin,
mutta kilpailu on tehtävä sellaiseksi,
että se on läpiajettavissa ja mukavaa
tietysti olisi sekin, että maaliin päässeitä olisi sen verran, että CUP-pisteet saadaan jaettua.
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CUP-TULOKSIA

I OSAKILPAILU NOORMARKKU 29.6.1991
Ryhmä 2
1

2)
3)
4
5

6)
7)

Vp

*

Petri Mattson, HUA ............................
Jukka Vainikainen, Rover Ystävät
Tommi Pispala, Rover Ystävät ..........
Mika Levänen, Rover Ystävät ...........
Jukka Tuomisto, Rover Ystävät ........
Seppo Veittiranta, HUA .....................
Veljekset Keinänen, Rover Ystävät
Jorma Preede, SatORY .......................

8
9 Kari Salonen, Rover Ystävät ..............
10) Bengt Ingman, Mutakuonot ...............
11) Jari Stenholm, HUA ............................
12 Timo Eklund, HUA ............................
13; Timo
Lipponen, SatORY ...................
1 4) Jukka Nissinen, Rover Ystävät
..........
1 5) Henrik Fagerström, Rover Ystävät
16 Petri Takkula, Oulu Off Road ............
1 7) Klaus Lampinen, TamUA
..................
1 8) Esko Järvinen, SatORY
......................
1 9) Jussi Aaltonen, Rover Ystävät
...........
20) Markku Laitinen, Rover Ystävät .......
21) Timo Vanninen, Orivesi .....................
22) Mika Paavilainen, HUA .....................
23) Jorma Heikkinen, Oulu Off Road .....
24) Hermanni Koli, Rover Ystävät ..........
25) Matti Jokela, SORY ............................
26) Tommi Salminen, SatORY .................
27) Vesa Smeds, Rover Ystävät ...............
28) Timo Hynynen, Orivesi ......................
Ryhmä 3

5

28
32

49
50
51

58
62
79
85
86
96
100
103
1

31

32
1 33
1 35
142
152
163
1 80
1 85
226
298
318
361
421
1

1) Seppo Luukkanen, HUA .................... 10
2) Stefan Lindqvist, Tammisaari ............ 57
3) Jarmo Laakkonen, HUA .................... 7 1
4 Kari Vainio, SatORY .......................... 141
5) Ken
Nyman, HUA ............................... 285

II OSAKILPAILU HANKASALMI 28.9.1991
Cup
20 p
14 p
13

p
p
11
p
10 p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1
p
12

—

Ryhmä 2
Vp
9
1) Veljekset Keinänen, Rover Ystävät
2) Mika Pentti, SORY .............................. 39
3) Tommi Pispala, Rover Ystävät .......... 42
4 Juha Oksanen, Rover Ystävät ............ 60
5 Jukka Tuomisto, Rover Ystävät ......... 65
6) Petri Mattson, Rover Ystävät ............. 72
73
7) Jukka Vainikainen, Rover Ystävät
77
8) Pekka A. Helminen, Rover Ystävät
9) Jari Stenholm, HUA ............................ 78
10) Mika Lallukka, Servi ORT ................. 83
1 1) Kari Salonen, Lopen UA
.................... 85
1 2 Tero Raitala, Rover Ystävät
............... 97
13 Mika Levänen, Rover Ystävät ............ 1 01
14) Vesa Smeds, Mutakuonot ................... 109
1 5) Bengt Ingman, Mutakuonot
............... 1 10
1 6 Jukka Hyttinen, Rover Ystävät
.......... 1 1 2
1 7 Jorma Preede, SatORY
....................... 1 13
1 8) Timo Eklund, HUA
............................ 1 17
19) Harry Lindroos, Servi ORT ............... 119
20) Jussi Aaltonen, Rover Ystävät ........... 13 1
2 1) Mikael Friman, Rover Ystävät ........... 142
22) Rauli Paju, SORY ................................ 1 84
Ryhmä 3
1) Stefan Lindqvist, Junkyard Engin. .....
2 Seppo Luukkonen, HUA ...................
3) Fred Moliis, Rover Ystävät
................
4) Arto Salminen, HUA ..........................

Cup
20 p
14 p
13
p
12 p
11
p
10 p
9p
8p
7p
6p
5p

4p
3

p

2p
1

p

'

56
58
75
139

20 p
14 p
13 p
12 p

Vp
Ryhmä 3
1) Stefan Lindqvist, Junkyard Engin. ..... 56
2) Leif Ekberg ........................................... 6 1
3) Henrik Vesa .......................................... 92
4 Peuli Riepula, HUA ............................ 1 84
5 Tommi Salminen, SatORY ................. 2 1 8
6) Tomi Luhtasuo, Rover Ystävät .......... 238
7) Asko Salminen, SatORY .................... 304

Cup
20 p
14 p
13 p
12 p
11
p
10
p
9p

20 p
14 p
13 p
12
p
11 p

III OSAKILPAILU PAIMIO 31.8.—1.9.1991
'

Vp
Ryhmä 2
72
Ystävät
Rover
1) Veljekset Keinänen,
2) Jari Stenholm, HUA ............................ 98
3) Lassi Salminen ..................................... 138
4 Pekka A. Helminen, Rover Ystävät .. 194
5 Matti Jokela, SORY ............................ 233
6) Timo Eklund, HUA ............................ 248
7) Ali Kalke ............................................... 292
8) Jorma Laitinen ..................................... 1000
9) Kari Salonen, Rover Ystävät .............. 1000
10) Jussi Aaltonen, Rover Ystävät ........... 1000
1 1) Mika Levänen, Rover Ystävät ........... 1000
12) Mika Utriainen ..................................... 1000
13) Tommi Pispala, Rover Ystävät .......... 1000
14 Tero Raitala, Rover Ystävät ............... 1000
15) Asko Stolt
............................................. 1000
16

Pentti Haapamäki ................................

17 Jukka Tuomisto, Rover Ystävät ........

1000
1000

Cup
20 p
14 p
13 p
12 p
11
p
10 p
9p

8)

Harry Lindroos .................................... 344

9) Paul Nikander ......................................
10) Mikael Löquist ...................................
1 1) Seppo Luukkanen, HUA
....................
1 2) Jarmo Laakkonen
................................

1000
1000
1000
1000

8

p

,
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IV OSAKILPAILU MERIKIEVARI OFF ROAD TRIAL MERIKARVIA 7.12.]991
Ryhmä 2
Vp
1)_Petri Mattson, HUA ............................. 69
Kari Salonen, Rover Ystävät ............... 79
?) Tommi
Pis ala, Rover Ystävät ............ 100
4 Mika Lallukka, Servi ORT .................. 110
5 Jukka Vainikainen, Rover Ystävät ..... 11 1
6; Harry Lindroos, SerVi ORT
223
7) Kari Lindroos ........................................ 230
________________

Cup
20 p
14 p

Keskeyttäneet: Mika Levänen, Jari Vilppola,
Pekka Hehninen, Veliekset Keinänen-

12 E

VP
Ryhma 3
Stefan Lmdqust, Junkyard Engln- ------ 1 1
21; Jarmo Kuusmleml ................................. 135
Keskeyttäneet: Pentti Haapamäki.

13

11

p

10 p
9p

--

_

_

_

C"?

20 p
14 p

Viime lehdessämme oli jo kuva, jonka alla luki: Suomen mestari paijaa työkaluaan. Ei siinä
sitten niin käynytkään. Jollei sitten tulkita, että Harri Keinänen olisi ollut vaikka vuoden -88
tai -89 tai —90 epävirallinen mestari. Kuitenkin 4-osaki1pai1un jälkeen oikea Cup-mestari on
Petri Mattson Salosta. Onnea! Kuvaa miehestä toirnituksella ei ole, mutta vanttera 18 5-sent—
tinen tummakarvainen uros — siinä tuntomerkit.

Lopuksi vielä paljon puhuttaneiden ”valtakunnallisten trialosakilpailujen” tulokset yhteen—
laskettuina. Kummankin ryhmän kolmelle parhaalle jaetaan palkinnot 22. 2. Merikarvialla
pidettävän yösafarin yhteydessä Ravintola Merikievarissa n. klo 16.00.
Ryhmä 2
1)

Mattson Petri ................................................................

2) Keinänen Harri ............................................................
3) Pispala Tommi .............................................................
4) Vainikainen Jukka .......................................................
5) Stenholm Jari ................................................................
Salonen Kari .................................................................
6) Tuomisto Jukka ...........................................................
7) Helminen Pekka ...........................................................
8 Lallukka Mika ..............................................................
9; Levänen Mika
..............................................................
1 0) Eklund Timo
................................................................
Pentti Mika ...................................................................
1 1 Salminen Lassi
.............................................................
1 2; Oksanen Juha
...............................................................
1 3) Jokela Matti
..................................................................
14) Veittiranta Seppo .........................................................
Lindroos Harry ...........................................................
1 5) Lindroos Kari
...............................................................
16) Preede Jorma ...............................................................
1 7) Ingman Bengt
............................................
18 Raitala Tero .......................................................
1 9 Lipponen Timo
............................................................
20) Nissinen Jukka .............................................................
Smeds Vesa ..................................................................
2 1)

Fagerström Henrik ......................................................

Ryhmä 3
1 Lindqvist Stefan
...........................................................
2 Luukkanen Seppo
3) Riepula Pauli ................................................................
Kuusiniemi Jarmo ........................................................
4) Laakkonen Jarmo ........................................................
Salminen Tommi ..........................................................
Moliis Fred ...................................................................
5) Vainio Kari ...................................................................
Luhtasuo Tommi .........................................................
Salminen Arto
...........
6) Nyman Ken ...................................................................
Salminen Asko .............................................................
7) Lindroos Harry ............................................................

.........................

Range
Range
Range
Range

Rover
Rover
Rover
Rover

Toyota
Range Rover
Range Rover
Range Rover
Nissan Patrol
Range Rover

Toyota
Toyota

Unimoc
Range Rover
Gaz

Toyota
Toyota

Blazer
Range Rover
Range Rover
Range Rover

Toyota
Range Rover
Toyota
Land Rover
Range Rover

Toyota
Toyota

29.6.

31.8.

29.9.

20

—

10

9

20

13

—

14

——

7.12.
20

20
13

—
13

»

Yht.
50

49
39
34
26
26
22
20

11

14

9
7

—-

5

14

11

—

11

—

—

12

—
12

—

8
6
3

12

18

—

15
14

5
7

—

—

—

4

10

—

—

—

—

14

—

—

13

—

—

13

—

—

12

.—

12

—

11

—

11

—

10

—

—

—

—

—

-

-0

1

14

10
10

—

1

—

9
8
7

—

4

—

4

3
2

—

—

—

—

—

—-

—-

—

2

—

3
2
2

1

—

—

—

1

14
20

20

20
14

20

74
34
14
14

-—

—

—-

9

8
6

—

—

—

——

—

—

—

14

—

—

—

—

—

14

Dodge

13

—

—

—

13

—

13

—

—

13

Toyland
Range Rover

—

—

13

—

13

12

—

—

-—

12

—

12

—

—

12

—

—

12

—

12

11

—

—

—

11

—

11

—

—

11

—

10

—

—

10

Toyota

Land Rover
Lada Niva
Toyota
Toyota
Toyota

12

—

ROVCI'YStäVät
_

HONDA JA ROVER, ROVER JA HONDA

ERAAN AVIOLIITON ANATOMIAA

—

Euroopan talousasioita käsittelevä
julkaisu International Management
on syksyllä ilmestyneessä numerosSaan tutkiskellut Euroopan autoteollisuuden asioita. Yleisesti ottaen
huonosti tuntuvat asiat olevan.
Jopa autokaupan tukipylväs, Saksan markkinat näyttää rapistuvan
hyvää vauhtia ja koko autoteollisuuden osalta puhutaan jo törmäyskurssista. Pahin on eurooppalaisilla autontuottajilla vielä edessä, vuosikymmenen lopussa poistuvien kau—
pan rajoitusten päästäessäjapanilaiset autotehtaat vapaasti nyt vielä
suojatuille Euroopan markkinoille.
Eräs artikkeli keskittyi puimaan
Roverin ja Hondan yhteistyötä, joka
sinällään on poikkeuksellisen läheistä, ja ainutkertaista eurooppalaisen ja japanilaisen yhtiön välisissä
”avioliitoissa”.
Kun kyseiset yhtiöt viirne vuonna
tekivät 20 % osakevaihdon keske—
nään ja ilmoittivat suunnitelmistaan
tuottaa 1992 yhdessäkokonaan uusi
autosarja, sitä pidettiin osoituksena
poikkeuksellisen lujasta yhteistyöstä ja Siteistä. Nyt kuitenkin on Viitteitä Siitä, että yhtiöiden panokset
eivät ehkä enää olekaan tasavertaiset ja liiton pohja alkaa rakoilla.
Yhteistyö juontaa alkunsa jo
toissa vuosikymrneneltä kun 1979
Rover alkoi valmistaa lisenssillä
Hondan Ballad-mallia (Triumph
Acclaim). Vuosikymmenen ajan yh—
tiöt ovat keränneet kokemuksia yhteisestä tuotekehittelystä ja osien
valrnistuksesta ja toissa vuonna sovittiin yhteisestä kymmenvuotis—
suunnitelmasta maaihnanlaajuisten
liikestrategioiden kehittämiseksi.
Näistä sopimuksista huolirnatta
liikekumppaneiden tiet saattavat
erota nopeastikin, sillä Englannin
ilmailuteollisuuden
jätti British
Aerospace, joka osti ennen valtion
hallussa olleen Roverin joku vuosi
sitten, on tasan kahden vuoden
päästä vapaa myymään Roverin ilman hallituksen toistaiseksi myynnin jarruksi asettamaa huimaa 400
miljoonan punnan sakkoa. T ällä
Roverin
osakekannan
hetkellä
myyntiaikeet kielletään tyyten, mutta arvattavaksi jää, haluaako Honda
jatkossa toimia avioliitossa edelleenkin vain tasapäisenä Roverin
kanssa, jos se (tai joku muu) saa

tilaisuuden ostaa suuremman osuu-

den Roverista. Japanissa on rahaa,

millä ostaa.
Tähän mennessä yhteistyö on
tuonut Hondalle vain etua. Se sai tärkeän markkinointitien Euroopassa
juuri samaan aikaan kun se kotimarkkinoillaan joutui suurempien
Toyotan ja Nissanin puristukseen.
Rover tarjosi tuotantopaikan Euroopassa ja samalla pääsyn esteettä
Euroopan markkinoille ja kaiken
lisäksi Japanissa Roverin nimi on
varsin tunnettu.
Roverille Honda oli pelaStaja
mahdollisen kaatumjsen varalle.
Vuonna 1979 edellisen vuoden 71
miljoonan punnan voitot olivat romahtaneet 46 miljoonan tappioksi.
Kolmen seuraavan vuodenkin tulos
oli tappiollinen eikä yhteistyö merkinnyt Roverille nousua. Yhtiön
ongelmat, huono työilmapiin', lakot
ja kehno tuottavuus olivat edelleen
muuttumattomina niinkin myöhään
kuin 1985. Roverille oli tarjottu
parempi tilaisuus kuin millekään
muulle länsimaiselle yhtiölle oppia
japanilaista tuottavuutta ja teknologiaa, mutta Rover tuhlasi tätä tilai—
suutta kymmenen vuotta.
Rover ei hyödyntänyt yhteistyötä
lainkaan kaupallisesti, se teki jatkuvasti tappioita aina vuoteen 1987
asti, kunnes yhtiötä alkoi johtaa
uusi mies, Sir Graham Day. Vasta
hän nosti tuloksen plussan puolelle.
Honda sitävastoin voitti yhteistyön
aloittarnisessa välittömästi alkaen jo
valmistuslisenssin myynnistä 1979.
Vasta viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana molemminpuoliset edut ovat alkaneet tulla viimein
esiin. Rover on osoittanut honda—
maista innovaatiokykyä sekä laatuasioihin paneutumista ja samalla
vuorostaan Honda on päässyt jakamaan markkinoinnin kustannuksia
ja hyödyntämään yhteistä edustusverkkoa Roverin kanssa. Vuoden
1989 Hondan myynti, 141 tuhatta
autoa kasvoi yhdessä vuodessa 165
tuhanteen. Se auttoi vastavuoroi—
sesti Roveria nostamaan tuotantonsa 400 tuhannesta autosta puoleen
miljoonaan.
Nyt nähty menestys osoittaa jollain tavoin, että yhtiöt muodostavat
hyvän parin. Toisaalla kuitenkin joidenkin alkuperäisten hankkeiden

menestymättömyys uhkaa vesittää
myönteiset kokemukset. Liiton kul—
makiveksi aiottu yhteisten mallien
suunnittelu, jossa Hondan tuli saada
oppia Roverin erikoisalasta, paremman luokan autojen valmistuksesta
ja Roverin puolestaan oletettiin oppivan hallitsemaan laatuasioita, säröilee pahasti.
Yhteisen Projekti XX:n aikana,
jolloin suunniteltiin Rover 800 ja
Honda Legend, riidat syntyivät joh—
tamisesta ja tuotantoperinteistä, ja
kyseessä oli kirjaimellisesti kulttuurien yhteentörmäys. Luotettavat ta—
hot kertovat, että yhtiöitten suunnittelijat eivät voineet tavata kasvokkain ja moni suunnittelija pitäytyi
omjin tapoihinsa. Yhteydenpidossa
oli vaikeuksia ja Siitä aiheutui sekaannuksia ja
väärinkäsityksiä.
Kahden ja puolen vuoden aikana
mm. Japanissa suunniteltiin moot—
tori, joka oli liian suuri toisaalla
suunnitellun auton moottoritilaan.
Tästä aiheutui puolentoista vuoden
Viivästys. Kuitenkin jonkinlainen
selvyys töihin syntyi, eikä esimerkiksi koriin (moottoritilaan!) enää
vuoden 1983 jälkeen tarvinnut tehdä uusia muutoksia.
Yhteinen malli oli suuressa määrin kompromissien tulos, ja siltikään esimerkiksi Roveriin ei saatu
käytettyä Hondan Sähköjärjestelmää ja Roverille auto oli kapeutensa
vuoksi pettymys. Leveys piti rajata
Hondan vaatimuksesta, sillä Japanissa on edullista markkinoida kapeita autoja, koska sikäläiset veromääräykset suosivat sellaisia.
Välit kiristyivät entisestään tuo—
tannon alettua kun Honda joutui
tiheään ottamaan Roverin linjoilta
valmistuneita Legendejä jälkitarkastuksiin. Honda kieltää asian,
vaikka myöntääkin ”jonkun verran”
tehdyn säätämisiä, tarkistuksia ilmenneiden meluj en vuoksi tai ulko—
kuoren viimeistelyjä.
On selvää, että ajatus Roverista
rakentamassa Hondia ei täysin ole
ollut onnistunut. Rover 800:n vastaanotto kotimarkkinoillaan on 01lut vaisu, paras myyntivuosi oli
1989, jolloin autoa myytiin silloinkin vain alle 30.000 kappaletta.
Vaikka yhteismalliprojekti on toistaiseksi yhteistyön aallonpohja, on
Siitä silti koetettu ottaa opiksi, esi-
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merkiksi ponnistelut laadun kohottamiseksi on jälleen kaksinkertais—
tettu.
Yhdessä tuotetut Rover 200 ja
400 ovat tunnustettu paremman
laatuisiksi Rovereiksi ja yhtiöt ovatkin saavuttaneet näille autoille asetetut tavoitteensa eli myyneet Eu—
roopassa joka viikko 5000 autoa.
Ensi vuonna uudella Swindonin
tehtaalla aloitetaan uusien mallien
tuotanto ja partnerit laskevat valmistavansa siellä 1995 jo satatuhatta
autoa vuodessa. Tästä uudesta yhteishankkeesta huolimatta on merkkejä myös vähemmän optimistisista
mielialoista. Roverin hallituksen
puheenjohtaja Day on lausunut, että
yhteistyössä on ratkaisevaa etteivät
uudet erilliset tavoitteet millään tavoin halvenna alunperin sovittua
yhteistyötä. Näyttää siltä, että Hondan uusista erillisistä tavoitteista on
tulossa hallitsevia.
Honda tulee ohjaamaan asioita.
Se aikoo sijoittaa yli 300 miljoonaa
puntaa Swindonin tehtaaseen, josta
tällä rahalla tulee täysin uusi autotehdas. Rover ei sijoita hankkeeseen
,

penniäkäänjarajoittaaosallisuuten-

sa hankkeeseen olemalla osien, lähinnä koripeltien toimittaja uuteen
Hondan suunnittelemaan automalliin.

Teollisuuden sisäpiireissä arvellaan, että Rover saattaa kulkea samaa tietä kuin moni muu brittitehdas ja joutua ulkomaisen yrityksen
haltuun. Honda hallitsee pian niin
suunnittelua kuin tuotantoakin ja
siinä yhteydessä Roverista jää jäljelle vain nimikilpi jonkun vieraan
auton konepeltiin. Strategisen suun—
nittelun johtaja Bertodo Roverilla

sanoo näitä arvioita vaikeaksi uskoa,
sillä silloinhan pitäisi myös vankkojen Land Rover ja Range Rover
osastojen hävitä vaikka ne tuottavat
vakaasti 20 % osuuden Roverin lii—
kevaihdosta.

Hondan Euroopan johtaja Ha-

yashi torjuu myös puheet Siitä, että
Roverista ei jäisi jäljelle paljon
muuta kuin nimi. Hondan perimmäinen tavoite on saada Roverin
suosio laajemmaksi ja kohottaa
Roverin yrityskuvaa. Honda haluaa
pitää molemmat automerkit erilli—
sinä ja välttää liiallista sekoittelua
keskenään, jossa kummankin kuva
huonontuisi.
Jos silti kävisi niin, että Rover
olisi vain nimikyltti jossain Hondan
mallissa, ei muiden eurooppalaisten
autovalrnistajien tarvitse tästä esi—
merkistä kavahtaa yhteistyötä japanilaisten kanssa. Roverin kohdalla
jo lähtöasetelrna oli epäsuhtainen,
Rover oli taloudellisesti maassa
mutta Hondalla puolestaan oli ylivoimaisen hyvä asema useilla maail—
man markkina-alueista, erityisesti
USA:ssa. Liikevaihdon suuruus selvittää lisää asiaa, viime vuonna Hon—
dalla se oli 24 miljardia dollaria,
Roverilla vain 3,7.
Euroopassa varsinkin italialaiset
ja ranskalaiset ovat toistaiseksi pyr—
kineet estämään japanilaisten maihirmousun omille kotimarkkinoilleen. Kotimaisuusastetta mitaten
esimerkiksi Englannissa tuotetut
japanilaismarkkiset autot alkavat
olla niin eurooppalaisia, että niiden
maahantuonti johonkin muuhun
EC-maahan on pian vaikea estää.
Samanaikaisesti asenteet ovat muutoinkin muuttumassa ja esimerkiksi

—

Peugeotin johdon on ollut peräännyttävä jyrkimmistä protektionismiä edustavista kannoistaan. J apanilaisilla autotehtailla on ennen pit—
kää vaivaton pääsy koko Eurooppaan.
Roverille Euroopan muuttuvat
säädökset autotuonnissa ja lisääntyvät mahdollisuudet
(japanilais)autojen tuottamiseksi muuallakin
kuin Englannissa eivät ole paras
uutinen. Uudet tilanteet saattavat
hyvinkin johtaa Hondan johtopäätökseen, että on edullista kasvattaa
Euroopan tuotantoa jossain muualla kuin Englannissa. Se voisi merkitä
samalla Hondan ja Roverin yhteistyön loppua. Itse Englannissakin
Honda kasvaa koko ajan, mutta
Rover on kotimaassaan vain menettänyt otettaan, sen markkinaosuus
on laskenut kymmenessä vuodessa
18 %:sta 14 %:iin. Epäsuhta siis liittolaisten koossa kasvaa edelleen.
Roverin valmistamien autojen laatu
on myös yksi lisäkivi Hondan kengässä, se vahingoittaa Hondan kiillotettua kilpeä kiusallisella tavalla.
Ellei Rover pysty dramaattisesti
korjaamaan tuottavuuttaan ja parantamaan laatuaan, edessä voi pian
olla vakava tilanne, jossa Honda ottaa kaikki ohjat käsiinsä ja muokkaa
Roverista mieleisensä yhtiön ja tuot—
teen. Toinen vaihtoehto on, että
Honda arvioi yhteistyön eläneen aikansa, lopettaa sen ja päättää vahvistaa asemaansa jossain muualla

Euroopassa.

Millainen Rover on muutaman
vuoden päästä, sitä tuskin tietää
kukaan.

KARITT

ROVER YSTÄVÄT RY JA
MAASTOAJOKILPAILUT
Ymmärtääkseni edelleen on voimassa Rover Ystävät ryzn joskus
aikanaan tekemä päätös olla kerhona järjestämättä trialkilpailuja.
En enää muista, mitkä olivat tuon
päätöksen varmasti viisaat perustelut, mutta nyt olisi minusta kerhon
aika käsitellä asia uudelleen (ja
päättää toisin), koska
— Rover Ystävät on offroadkerhojen äiti, johon on keskittynyt
kaikki se maastoajossa, mihin ei tarvita (kirottua?) urheiluhenkeä. Nykyinen tilanne on johtanut siihen,
että tosiaktiivit ovat liittyneet mui-

hin(kin) kerhoihin saadakseen kaipaamaansa kilpailutoimintaa myös
kerhotoimintana. Nyt on roveris—
teilla paikoitellen loisen maine —ollaan kyllä valmiit osallistumaan
kisoihin ja arvostelemaan järjestelyjä, mutta itse ei tehdä mitään;
— ilman Rover Ystävät ryzn aktii—
vista panosta ei vakioautotrial milloinkaan pääse kilpailutoimintana
jaloilleen ja saavuta sille harrastajamäärien perusteella kuuluvaa suosiota. Kaikkihan me tiedämme, että
juuri Roverit ovat ehdottomasti parhaat vakiomaasturit, niitä on kilpai-
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lutoimintaa ajatellen riittävästi ja
niillä voidaan jo vakioina edetä sellaisessa maastossa ja radoilla, että
nuljukumit ja muut wok—pannut ja
kiinanraudat saavat nekin itselleen
kuuluvan aseman jälkipään johtajma.
Toivottavasti
mahdollisirnman
moni on valmis silloin tällöin vaihtamaan series Illznsa lappalaiset
750X 16 vakiopyöriinjanäyttämään
kiinanraudoille närhen munat!

729
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SALON HAASTEET

Monet Rover Ystävät ovat haikailleet vanhojen, alkuperäisten maastoajojen perään. Ajojen, missä vakiokuntoisellakin autolla voi nautiskella off roadista pelkäämättä

mittavia kalustovaurioita. Philip von
Knorringin 9—10. 11. 1991 järjestämät maastoajot Salon metsissä olivat suunnitellut tähän malliin.
Salon maastoajot ovat perinteisesti eräs suosituimpia Rover Ystävien järjestämiä off road -tapahtu—
mia. Eikä syyttä, maastoreitit on
suunniteltu huolella ja niiden toteutuksessa on otettu tarkasti huomioon mielenkiintoiselle reitille asete—
tut vaatimukset: vaihteleva, erityyp—
pisiä *maastoja sekä muotoja, kalliota sekä vesistöjä sopivassa suhteessa. Reitin suunnittelun vaativim—
piä haasteita on saada reitistä riit—
tävän vaativa, mutta samalla kuiten—
kin välttää paikkoj a, joissa aiheutuu
tarpeetonta riskiä kalustolle.
Tämänlaatuisen radan laatiminen
on useamman päivän urakka, Philip
kertoo. Lisävaikeutensa tekee vielä
se, että runsaat vesisateet tai kova
kuivuus voivat vielä viime hetkellä
muuttaa olosuhteita. Radan on
myös kestettävä kymmenien autokuntien ajosuoritukset.
Mukana olleet nelisenkymmentä
autokuntaa olivat reitistä innoissaan: se taijosi tuttuun Salon ajojen
tyyliin riittävästi mahdollisuuksia ja
haasteita jokaiselle. Toivottavasti
Philip kutsuu meidät Rover Ystävät
Saloon jatkossakin.

PETTERI TOIVONEN

Taskin ne mitään kyyneliä ovat mitä tässä silmäkulmasta pwhkäistään
vaan aitoa Salon seudun mutaa!

Tässä suossa ei itse ohvikaan auttanut, vaan naapurin
apu oli varsin tarpeen.

Peterin silmäterä, päivittäisessä käytössä oleva
kasi eteni reitillä mallikkaasti.

—

seiska—

NYT SAAT ROVER 820:N
TODELLA EDULLISESTI.
SOITA JA KYSY!

Myymme varastossamme olevat uudet Rover 820 -ma1]it nyt todella
edulh'sesti. Uusien autoj en lisäksi löytyy muutamia käytettyjä Rovereita.
Myös niiden hinnat ovat eurotasolla. Soita ja kysy!

ROVER 550 SERIES
Maahantuoja:

|E! HELKAMA-AUTD

ov

puh. 90—85 931

ROVER-piirimyyjät

»Kulkee maastossakin ia talvella so-aenttisessä
lumessakin kun tyhiä'a' vaan. ei sen parempaa autoa
ST-kilpailuihin voi toivoakaann. Lausuma, ionka

todenperäisyys pyrittiin arvioimaan kokemuksen
kautta. eli aiamalla muutama ST-kisa
pop-auto Rangella.

ANTI'I KIVIMAA

RANGE- ROVER ST- AUTONA
.

On todella polkkeukselllsta. ettei autoa tarvltse varustella muuten kun lisäämällä
kartanlukuvalo la asentamalla
Computriplt kitnni kojetauluun.
Onhan
selvää. ettel Range
panssarla kalpaa. sillä paikka.
jossa sen pohla ottaa maahan
on 100 prosenttlsen varmastl
våärauä reltlllä. Muutenkln rllttävåt auton vauhtlvarat malniostl ST:hen, ja renkaatkln
ovat valmllksl talvlplntaléet.
Alnoa selkka joka kåyttämässämme autossa lisäksi oll tavalllsuudesta polkkeavaa ollvat llsäkaukovalot, jotka nyt
kyllä kannattaa hankkia tavelllseenkln ajoon.
.

Talvlklsoissa

uselmmat
jo
kllpailijaparit
tarkkaan sovlttelivat omia autolaan. Syynä helppoon selviämlseen Rangella on sen ra—
kenne. joka takaa kuljettajan
palkalta erlttäin helpon arvloimlsen auton kunkin kulman ja
kylklen sljalnnlsta.
.
raskas ohjaus
Alnoastaan
klemurtelevilla
pikkupolullla
tuottl hlkeä kulJettajan otsalle. Kun on paljon puhuttu valkelsta Rangerin lulsto-omlnalsuukslsta. voltalslin ne melkein kumota. slllä auto käyttäytyy erlttäln rauhalllsesti.
joskin halllttu nellpyörälulsto
mahdottomuus,
on *melkein
mutta nopea ajo on slltl helppoa sekln.

mu. uk!

Kuninkaallinen
Alettlln Rangella lähes nas—
tattomllla (alla 200 alvan tavalllsta nupla) tenkallla. mut—
ta auton suorastaan posketto
mat menevälsyysomlnalsuudet
takaslvat vauhdlnpidon ja pääjoka paikkaan. Alnoana
syn
tuottlvat valkeutta pltkät ]arrutusmatkat, varslnkin kun on
tottunut aiamaan kunnon nas—
tollla.
Tolnen valkeus oli selvästl
auton leveä raldeväli. sillä auraamaton tie. iohon on syntyhenkllöautojen
aJamat
nyt
urat oli Ilian kapea, ja seurauksena oll jomman kumman
kyljen kulkeminen jatkuvastl
penkassa. Joka kävi pltkän
päälle raskaaksl. No kolmesta
kisasta' kaksl kolmossljaa ]a
yksl kakkossllaa lnnostl ]atkamaan varslnkln kun valkeudet
ollvat låhlnnä kartanlukljasta
]ohtunelta.

Kesäkaudella
Sltten alkol todella jytåtä.
slllä huollmatta radolsta. ]olsta pahlmmat ollvat todella plenlllå la hltalllatelllä. el klsaamlnen Rangella tuottanut hankaluuksla. Yllåttåvåå oll auton
mahtumlnon palkolsta, lolhln

On paras sana kuvaamaan
työskentelytilola
varalnalsia
ell auton slsäpuolta. Lukuunot—
tamatta tietysti muovlsla penko
kejä jotka ovat hiostavat. Ti—
Iaa on valkka kahteen keskikokolseen autoon ja kulku huonollakln tlellä on vakaata lal.vamaista la todella mukavaa.
olo oll myös
Kuninkaalllnen
aina asemille saavuttaessa. ja
olennettaessa kortti'alas asemamlehllle. Kalken kaikklaan
todella mukava nkartanluettag
va auto-. Sljoltukset kevään
kaplnoissa olivat kaksi voittoa. yksl kakkossija yksl kolja
kerran neljäs.
mosslja
Useimmiten oli vikaa vain
kartanlukllassa.

Kaiken kaikkiaan
Huoleton ajettava

huonollla—

kln telllä. ja klva joskus yllättää
aJamalla vaikka pelkkää
metsää. Pallon ketterämpi kuln
luullsl. mutta ST-autoksl luon-

nolllsestl melkolsen kallls.
kåll rahaa on Ja

Vlllttlvln ketter! ]- alvnn rllttävin nope- slott"-kal 81:33]. Obbnlsln
kln vokal-perl talvaltamuu kohti mull-. oll vellosplrl Karl I: Anm

Ml-

Range-Rover

ulottuvllla suoslttelen, alnakln
pysyy hymy huulessa herkemmln kuln- uselmmllla mullla klsailllollla.

Runco

LonKlvl-

Rover.
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JASENISTA
Oheinen jäsenkysely on toinen kerhon historiassa.
Koska edellisestä kyselystä on vierähtänyt jo 5 vuotta,
tämä kysely on pyritty tekemään mahdollisimman laajaksi ja kaikki vastaukset ovat tårkeitä. Viisi ensimmäistä kysymystä ovat autokohtaisia. Oletimme, että
4 Roveria per vastaaja on riittåvä måärä ja hän joka
useamman omistaa voi hyvin ottaa kopiot.
Kyselyn perusteella on tarkoitus laatia myös ns. help
booklet, jolla Rover Ystävä voisi auttaa toista hädän

hetkellä. Help booklet on yleinen ulkomaisissa Roverkerhoissa. Olisi hienoa, jos idea toimisi Suomessakin.
Apu tarkoittaa nimenomaan ilmaista apua.
Jäsenkyselyn kirjallisuutta koskeva osa tulee tutkielmaan ”Rover autokiljallisuudessa” käsitellen mm.
Roveristin tiedonlähteitä. Tutkielman, joka on samalla
lopputyö, laatija Kirsi Nissilä opiskelee Raision kauppaoppilaitoksessa kirjastolinjalla.
Jokainen vastaus on arvokas! Kyselyn tulokset julkaistaan seuraavassa kerholehdessä. Vastausaikaa on
helmikuun loppuun asti ja vastaamisen helpottamiseksi postimaksu on maksettu puolestasi. Vastaukset
käsitellään luottamuksellisesti eivätkä nimet ”vuoda”
kerhon käyttöä (help booklet) pitemmällef
— AM
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LAMA-AJAN ERIKOISTARJOUKSIA
HWIÄ AUTOJA

VARAOSATARJOUKSIA
SD-1 tarvike etuiskarit, pari ..............................
KONI takajousi-iskari sarja SD-1 ....................
Holley + imusarja V8 -b
V8 ”ratanenä” + kiint.nostajat —b ......................
P6 - PSB - vanha RANGE uusi sy|.ryhmä ......
V8 vanhan mallin kannet, uusia pari ...............

......................

Keskustaspyörästö Range 73-84 kunn. ........

...............

Range'n th. etuvetari, uusia
P4 nopeusmittari (75-90), uusi ........................
820e - Si levypyörä 14" ....................................
SD-1 alkuperäiset helmat, pari ........................
SD-1 - P6 alkuperäiset lokasuojat ..................

AUTOJA
VARAOSIA JA VARUSTEITA
KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA

450,—

1800,1500,1500,2500,2000,2500,500,500,250,700,1200,-

—

—

820 - ajamattomia ja vähänkäytettyjä Helkama—
auton Ieasing-palautumia ystävällisesti
Rover Ystäville.
Uudet Discoveryt ja Ranget. Uusi auto on tänään
lähempänä sinua kuin uskotkaan.

Hyviä vaihtoautoja
820 - 3500 P6 Aut 3500 P6 Man "8"
2000 TC - 3500 SD-1 - Range ym.

—

—

Projekteia
—

Range Rover V8 -76
2000 TC - 2200 TC

-

Rover 100

-

2000 SC -

Karaasi
Juvan teollisuuskatu

10

02920 ESPOO

ROV ER

Puhelin (90) 845 617
Myymälä avoinna arkisin klo 9—17

ROVER-MATKOJ EN VARRELTA
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ULKOMAISTEN ROVER-KLUBIEN OSOITTEITA
GB

ROVER CLUB OF SWEDEN
c/ 0 Löfströin, Mälargatan 2,
S - 742 00 OSTHAMMAR
GB

GB

,GB

GB

LAND ROVER CLUB HOLLAND
Postbus 1161,
11440 BD PURMEREND

THE LAND ROVER SERIES ONE CLUB
David Bowyer, East Folohay,
Zeal Monarchurum, Crediton,
DEVON, EX17 GD4

ROVER FREUNDESKREIS E.V.
H. D. Hope, Drosselweg 2,
D - 4811 ORLINGHAUSEN 3

THE P6 ROVER OWNER”s CLUB
Steven Evans, 4 Maypole Lane,

LI'ITLEOVER, DERBY DE3 7BQ

ROVER P4 DRIVERS GUILD
Colin Blowers, 32 Arundel Road,
LUTON BEDS LU4 8DY
THE LAND ROVER SERIES TWO CLUB
P.O. Box 1609, Yatton,

BRISTOL BS19 4QP

LAND ROVER REGISTER (1947—1951)
High House, Ladbrooke,
NR LEAMINGTON SPA C33 OBT

CH

ROVER CLUB SCHWEIZ
Postfach 385

CH - 8307 EFFRETIKON
GB

LAND ROVER OWNERS CLUB
OF SOUTHERN AFRICA
P.O. Box 23507,

JOUBERT PARK, 2044

ROVERISTEILLE KERHOTILA
Rover Ystävien kerhon viime toimintakauden parhaimpia saavutuksia on kerhotila, joka sijaitsee EspoossaKortestiellä.Tilaa onkauden
aikana kunnostettu talkoovoimin.

Kunnostusmateriaalin suhteen ei
ole syntynyt kustannuksia. Tavaraa
on kerätty ”oletkos kuullut” -peri—
aatteella. Varsinainen tuuri ja sysäys
syntyi kun tunnettu porvoolainen

jäsenemme soitti ja kertoi yhtiönsä
joutuvan purkamaan konttoritilo-

jansa vuokrasopimuksen päätyttyä.
Niinpä kerättiin joukkue purkamaan ja tavaraa hakemaan. Kari
säästi purkukustannukset ja kerho
sai tavaraa. Yöhän siinä meni, mutta
talkoohenki näytti jälleen voimansa.

Ohessakuviareippaistajarohkeista.
Vuosikokoushan on tarkoitus

pitää Kortestien kerhotilassa. Samalla voidaan pohtia käyttämättö-

miä mahdollisuuksia ao. tilan suhteen. Haaveenahan on ollut mm.
kerhon kuva- ja kirja-arkistot.
Vielä seikka: Kun käyt Kortestiellä aja hiljaa; paikalliset omakotiasukkaat ovat tätä itsestäänkin selvää asiaa painottaneet.
KL
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MARKKINAT

ROMULUS

MYYDÄÄN
RANGEN KOREJA akseleineen vm
-74, 3 kpl. Vaihdelaatikoita, irtoosia. Dieselmoottoreiden sovitteita
(MB, Toyota). 2 kpl kokonaisia
autoja Bensa/TurboD vm -74. Talvisäilytyspaikan puutteessa edullisia.Kajaani, puh. 986-38 379 Jouko,
Timo.
ROVER 75 vm -56, vähän ajettu
projektiauto kunnostukseen tai va—
raosiksi. Hinnat: kori + tekniikka
1000,-; erittäin hyväkuntoiset penkit + sisusta 3000,-; alkuperäinen
radio 700,-. Puh. ilt. 931—421 520
Havinen.

Rover 3500 V8 P6 tehtaan KORJAUSKIRJA myydään. Taru Kuronen puh. 351 1019.

_a?

nonunus

Musta ROVER 75 -53, rekisterissä
ajokuntoinen, katsastettu
säännöllisesti vuosittain paitsi tänä
vuonna jarruvian tähden. Tekniikka
toimji, ei museoajoneuvo, se vaatisi
maalaustöitä ja verhoilutöitä. Olen
auton 2. omistaja. Kysy lisää jos kiinnostaa puh. 917—183 800 Raimo
Louhio.

AC—85,

An Apple A Day. . .
Vanha englantilainen sananlasku
sanoo ”An apple a day keeps the
doctor away”, vapaasti käännettynä
Omena päivässä pitää sairaudet
loitolla. Sananlaskuissa on yleensä
jotain perää. Ne kertovat usein, että
kun teet näin niin käy noin. Romuluksen mielestä sananlasku voitaisiin muuttaa ”A Rover a day. . .”
Olen nykyään eräänlaisessa Bermudan kolmiossa, joka estää minua
tekemästä viisaita asioita. Helsinki,
Tukholma ja Turku määrittelevät
kolmion koon. Rover rassukka seisoo tallissa ja pääsee korkeintaan
viikonloppuisin liikkeelle. Pitempi
keikka tehdään joskus harvoin, kuten viime syksynä Nuutajärvelle.
Omalle henkiselle hyvinvoinnilleni olisi tärkeätä, että minulla olisi
aikaa roplata Roveria. Tehdä huoltoa, putsata, tehdä kaikkia niitä
hommia joihin kykyni riittää. Rentoutuminen ei ole sitä, että ei tee
yhtään mitään, vaan sitä että tekee
jotain muuta. Ja juuri sen muun tekeminen olisi minulle nyt tässä vaiheessa tärkeätä.
Luulen, että moni laman kourissa
vaikertaja voisi paljon paremmin jos
hän tekisi jotain muuta. Osta Rover,
osta osia, osta palveluja niin osaltasi
edesautat laman poistumista. Se,
että kaivaudutaan poteroihin ja kyykistytään odottamaan kunnes laman
hyökkäys on ohi, ei torju lamaa.

Vaan ylös poterosta, tartu lamantorjunta-aseeseen ja ryhdy vasta—
hyökkäykseen. Ei lamaa voiteta te—
kemättä yhtään vaan nyt tarvitaan
toirnintaa ja rahojen kiertämistä.
Rover on taas Rover
Olen aina tunnustanut olevani konservatiivi. Kun TM:ssä näin uuden
Roverin kuvan, tuli melkein tippa
silmään. Siinä oli taas jotain omaperäistä, josta tunnistaa aidon Roverin. Toivottavasti ei ensimmäinen
kuvakuhna petä, vaan uusi auto on
yhtä hyvän näköinen kuin kuvassa—
kin. Mielestäni Rover on kaivannut
jotain uutta. Voi olla, että nyt se tuli.

Onnea vaan!

Range täytti tässä ohimennen 20
vuotta. Onnea vaan. Harva nuorukainen on kehittynyt niin myönteisesti pienokaisesta täysikasvuiseksi.
Range on ollut ja on yhä tyylin luoja
— seuraavaksi voimme vain odottaa
mikä on seuraava vaihe.
Olen muuten sitä mieltä, että

mi—

nun on parannettava tapojani. Tehkää te niin kuin minä sanon — Roveria roplaamaan — osia ostamaan -—
harrastamalla pois lamasta — lopettakaa löhöäminen ja turha lenkkeily
— Roverit kuntoon ja ajoon!

ROMULUS

OSTETAAN
ROVER 75 -56 takakontin verhoilut, ruskeat lattiamatot, takakontin
kahva, takalasi, työkalutarjotin
ym. osat kijrmostavat, myös varaosa—auto. Jarkko Vaihia, puhelin
90-276 8809, 90-468 2971.
KAUPPALEHTI

17. 1.

1992

Rover
kaavailee
tehdasta
Venäjälle
British Aerospace -yhtymä
suunnittelee
autotehtaan
Venäjälle.
perustamista
Tarkoitus olisi koota Venäjällä Rover Montego
-tyyppisiä autoja sen jälkeen kun mallin valmistus
Britanniassa loppuu kahden vuoden kuluttua.
Jatkossa tuotantoa on
määrä laajentaa muuhunkin Rover mallistoon ja
tehtaiden olisi määrä koota jopa 50 000 autoa vuodesta 1993 alkaen.
Jo nyt
Rover-autoja
markkinoiryhdytään
maan ympäri Venäjää ja
autolle luodaan huoltoverkosto. (Financial Times)
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