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RoverYstävät

Vuoden tapahtumat alkavat olla takanapäin ja uudeksi Rover—

autojen maahantuojaksi on nyt kesän jälkeen vannistunut BMW—

Suomi, mikä aloittanee niin maasto— kuin henkilöautojenkin tunne—
tuksi tekemisen täällä Suomessa myös muillekin kuin "rover—kuu—

meen sairastaneille". Näinköhän sitä Helsingin Sanomien etusivul—
la näkisi "Rover, kun haluät Brittiläistä ajomukavuutta”.

Toivottavasti meidät Rover Ystävätkin kutsutaan jossain vaiheessa
tutustumaan uuden maahantuoj an tiloihin sekä näihin uuden ilmeen
saaneisiin 200— ja 400— sarjan henkilöautoihin, joista on ilmestynyt
Suomeen ainakin yhdet mallikappaleet Lantikoiden ja Rangerien
puskurituntumassa.

Off—Road—kausikin on taas tältä vuodelta ohi ainakin SM—tasolla,
josta tuli jälleen Rover Ystäville hyviä sijoituksia, vaikkakin kil—

paillen toisten kerhojen nimissä. Sekä 2— että 3— ryhmän ensimmäi—
set sij at (autoina "melkein vakiot" Range Roverit) niin SM—sarjassa,
kuin epävirallisessa PM—kisassa, jotka järjestettiin tänä vuotena
täällä Suomessa, Espoon Kulmakorven maastossa (lisää lehden
sisäsivuilla).

Viime numerossa ilmoitin kerhon liittymisestä AKK:n riveihin
vuosimaksun tultua taas kerholle edulliseksi, näin ainakin oli puhe
vuoden alussa, ja kaikkihan meni hyvin siihen päivään saakka
kunnes tuli liittymismaksulappu tuossa heinäkuun alkupuolella.
Siihen oli lyhyesti ja ytimekkäästi kirj oitettu salanumeroin (5.000,—
) seuraavasti: kerhonne ei kannata liittyä jäseneksi, koska vuosi— ja
liittymismaksu ovat n.10% kerhon vuosibudjetista???
Mutta katsotaan...

Niin muuten, koska olivatkaan ne Roveristien Pikkujoulut?

Syysterveisin, %/ INFO-TAULUT

Jäsenmaksut 1 OOmh/v
Liittymismaksu 50mk Rover—ystävien lNFO—taulut löydät Karaasilta Espoosta
Tili 143030-42624 Juvan teollisuuskatu 10 ja Off Road Centeristä Helsin—

gustä Läkkisepäntie 22. Info—täuluilta löytyy tietoa ta—

pahtumista, joista ei ehditä muuten ilmoittaa.



Aika tekee tepposensa ihmispolon
mnistille, Olen joskns nuorempana
yriztänytpainaa mieleeni pieniä,
asioihin vihkiintymättömien mielestä
vallan joutavanpäiväisiä tietoja,
mutta niin muistikuvat vain käyvät
valjniksi ajan myötä. Koskien
Roverien merkintöjä, jouduin
vast'ikään tarkistarnaan oikein
kirjoism mitä malleja tehtaalla oikein
tehtiin ja miksi sekä minkä vnoksi eri
mallit ristittiin. Tässä nyt paperilla on
lyhyt "lnnttilappu" eli yhleenveto
"Pekka vilosista".

P5:n aikalaisella Jaguarilla asiat ovat
selkeitä, on 2,4 Mk2, 3,4 Mk2 ja 3,8
Mk2. Ensimm'ainen luku kertoo moot—

torin litratilavuuden ja jälkimmäinen
korin ulkonäön. Vaikka teknisiä muu—

toksia tehtiin koko ajan, merkinnät py-
syivät samana 1959—67 eli peräti yhdek-
sän vuotta. Rover toimi toisin. P5 malli
tuli myyntiin myös 1959 ja sama kori
poistui vasta tuotannosta 1974. Saman—

laisena kautena 1959—67 Roverilla ehti
olla melkoinen mallinimistö.

Alkuunsa auton merkintä lähtee sen
moottorin iskutilavuudesta, yleinen
tyyppimerkintä on siis Rover 3-Litre.
Tähän sitten tulevat alalajit, eli tuoteke—
hittelyn myötä tehtyjen muutosten aihe—

uttamat uudet lisämerkinnät. Niitä on
Mk I, MklA, MK Ila, Mk Hb, Mk Ilc,
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Mk Ill sekä lisäksi Mk Ilazsta tyyppi
2,4—Litre ja useamman Mk—version ai-
kana myyty 2,6—Litre. Mk IA tunne—

taan myös vaihtoehtoisesti nimellä
”New Series”. Tietenkin pitää lisätä
nimen perään Saloon tai Coupe, riip—

puen korityypistä. Mk Illzn jälkeen
1967 tulivat V8 moottoriset 3.5—litre

Saloon ja Coupe ja lisämerkintänä oli
Series A. Nämä autot tunnetaan P5B :nä
(B kuten Buick, jonka peruja tuo kah-
deksansylinterinen on). Ei mennyt kuin
vuosi, niin jo alkoi uusien lisämerkin—

töjen aika, pikkumuutosten myötä au—

ton nimen perään tuli Series B, Series
C ja viimein Series D. Ei sekään riitä,
sillä kesken kaiken Series B :n tullessa
markkinoille, tuo 3.5-1itre muuttui
muotoon 3 l/2—1itre ja pysyi sellaisena
tuotannon loppumiseen asti.

Ylläolevissa merkinnöissä on myös
kirjoittamisessa horjuva käytäntö. Ai—

nakin Mk ll sarjan peräkaneettina ole—

vat kirjaimet kirjoitetaan toisinaan
isoilla, toisinaan pienillä kirjaimilla.
Aina nimessä mukana oleva litre on
myös kirjoitettujoko isolla tai pienellä
alkukirjaimella. Litre sanan edessä on
kirjoitetussa tekstissä usein viiva, au-
toon kiinnitetyiss'a merkeissä ei. Kos-
kien VS malleja, valtaosa on valmis—
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tettu Series B—D aikakautena, jolloin
merkintä on 3 1/2 Litre, mutta itse
autoissa koriin kiinnitetyissä kylteissä
lukee aina 3.5 LITRE. Merkintä 3.5
muutettiin 3 1/21ksi kun markkinoille
tuli samaisella V8111a varustettu P6
kori. Jotta mallit eivät sekoaisi keske—

nä'an, P5 mallia piti nimitettävän "three
and half litreksi" eli kolme ja puolilit-
raiseksi ja P6 vastaavasti piti olla 3500.
Että sotku olisi täydellinen, markki—
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nointihenkilöstö keksi P6:lle vielä vii—

me hetkessä ennen yleisölle esittelyä
nimen "three thousand five”, eli 3500
piti luettaman kolme tuhatta viisi ja se
on kuin onkin auton oikea nimi! Ylei-
sö vaan ei konsaan käytä sitä. 1970
nimi sitten muutettiin viimein kolme-
tuhattaviisisataiseksi.

Yllä on siis melkoinen kavalakaadi
erilaisia tyyppirnerkintöjä. Kun ne
opettelee ulkoa, olisi vielä hyvä tietää,
mistä syystä kukin merkintä putkahti
markkinoille. Silloin sitä alkaa jo omata
Rover Ystävien keskeisissä arkikes—
kusteluissakohtuullisen ”yleissivistyk—
sen” , ellei laiskuuksissaan ole niin juo-
ni, että antaa keskustelukumppaninsa
jaaritella yksinään näistä merkintäry-
vöksistä ja nyökkäilee vain kiinnostu-
neen näköisenä myönnellen, niin, juu—
ri niin, aivan....

Seuraavassa lyhyt ja suppea listaus
mallistosta:

MkI 1958 esitelty ensimmäinen P5 3

Litre Saloon. Teho 1 15 bhp

MkIA eli New Series 1961-62: kos-
meettisia muutoksia, mm. pyörän ko—

risteissa, kojelaudan raitisilmaritilöis-
sä, tuuletusruutujen murtoja estävät
lukot, sivuikkunoista jäivät pois muo—

viset tuuliplexit, tuhkakuppi lisää, hen—

gitystäparantavapaperinenilmansuo—
datin jne.

Mk IIA 1962-63: Moottoriin suuria
muutoksia, mm. Weslake kansi. Te—

hoa 16% lisää, nyt 134 bhp. Alusta-
muutoksia, auto nyt matalampi ja ajo-
ominaisuudet parantuivat (ralliauto—

jen kokemuksia hyödynnettiin(. Vaih—

teistossa 2. ja3. vaihteiden välitykset
pitemmät. Sisustusmuutoksia ja pa—

rannettuja apulaitteita, mm. 2-nope—
uksinen puhallin jne.

Mk 113 1963—64: Hitaampi mutta kevy-
empi ohjaus, ulkokuoressa nähtävissä
myös polttoainekorkin muutos, ei enää
lukkoa sen vieressä. Coupesta ei ollut
B—mallia, sillä siinä oli aina tehostettu
ohjaus vakiona, jota tuo edellämainittu
ohjausvaihteen muutos ei koskenut.

Mk IIC 1964—66: Moottorin värinöitä
vähennettiin suuremmilla kampiakse-
lin laakereilla, tehosteohjaus tuli vakio—
varusteeksi, suurempi jäähdyttäjä, voi—

telukohteiden vähennys, alumiinipääl—
lysteinen pakoputkisto, uudet lukot, ym.

Mk 111 1965-67: Ulkonäössä muutok—
sia ja mallin tuntee kolmesta kromipil—
kusta kylkiviivan lopussa. Sisustus uu-
sittu perusteellisesti. Se on samanlai—

nen kuin tät'a mallia seuranneissa V8
malleissa. Leveät erillisistuimet neljäl-
le, paljon säilytystilaa , kahdet tarjoilu-
pöydät, maito (vai Whisky) —laseille

pitimet, erillinen lämmitin takapenkki-
läisille jne. Ja uusi, edeltäjiään selvästi
tehokkaampi automaattivaihteisto sekä
pitempi taka—akselin välityssuhde.

3.5-Litre Series A: 1967—68: Ensim—
mäinen VS.

3 1/2-Litre Series B 1968—69: Vaih—

teiston kaavio D-2-1 entisen D2—D1-L

sijaan, vaihtokohdat 9,5% korkeam-
milla nopeuksilla; kiihtyvyyden pa-
rannus. Pieniä detaljiparannuksia lait—

teissa j a puu sisustuksessa muuttui kir—

sikkapuusta pähkinäpuuksi.

3 l/Z—Litre Series C 1969: Automaat-
tirikastin. Kestävämmät keinovivut.

3 1/2—Litre Series D 1969-73: Ovipyl-
väässä muutos rullavöiden vaatiman
tilan vuoksi, panssaripuola ja hätävil—

kut.

Vaikka viimeisen kolmen tuotanto-
vuoden aikana tapahtui koko ajan tek-
nisiä muutoksia ja parannuksia, teh—

dan ei enää keksinyt (tai jaksanut kek—
siä) uusia merkintöjä. Jos entinen tahti
olisi jatkunut, olisivat viimeiset P-vii-
toset varmaan olleet Series G, H tai I-
malleja, onneksi ei kuitenkaan Ö, sillä
englanninkielisissä aakkosissa ei sel—

laista kirjainta tunneta.

Tässä tärkein, terveisin Kari T T

Tässä Fiskarsissa Britit kohtaavat-tapahtumassa ollut P5
ja kirjoittajan orna P5 Syysajojen sokkoajorastilla.
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Helsinki
Tämän vaorisisla hurinoista vastasi
Alfa Romeo Entasiasti Finlandesi,
jotka olivat tehneet erittäin saaren
määrän kysymyksiä reitin varrelta.
Tämän takia emme julkaise
kysymyksiä ja vastauksia, vaan
tyydymme pelkkään
kavareportaasiin.
Sinänsä päivä oli todella kaunis ja suo-
rastaan helteinen toukokuiseksi sun—

nuntaiksi . Motoristej akin oli liikentees—
sä tuhatpäin. Älyttömistä tehtävistä
jaksoimme kiistellä muutaman sivun,
loput heitimme arvatenEihän sitä koko
ajan voi niska kenossa hakea ympärillä
olevista taloista juuri sitä oikean nä-
köistä seinäkoristetta tai erkkeriä. Yl-
lätykseksemme sijoituimme kuitenkin
noin seitsemänneksi ja saimme palkin-
noksi hienon Jaguar-kirjan.

Kauppatorilla rivissä
Alfa Romeoita ja
Rovereita. Kuskit apu—

joukkoineen tutkimassa
lähiympäristön taloja
ja arvailemassa vasta-
uksia Viimeisiin
kysymyksiin.

Uosukaisen Tero ja Kärkkäisen
Tarja pitivät rastia Senaatin torin
nurkalla parin tuhannen motoristin
kanssa. Ja Tarja kuulemma yritti
pysäyttää jokaisen ohiajavan
Mersun.

Hurinat 12.5.1996

Autot Välillä parkkiin ja kirkon
perustamistietoja hakemaan.
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Kevätajot 25.-26.5.1996
Kex/*ätajujen suunlana oli Turun
Airisto. Lauanlaina k0k00nnuimme
Half/con risleyksen thOZZOaseman

pihaan,j0sta hyvillä ohjeilla
lähdimme reitille, lähesjokainen
yhrä lailla eksyen. Loppu menikin
sitten jo paremmin.

Ilma oli todella kylmä ja ikävän
tuulinen kun odottelimme lähtölu—

paa.

Range Roverit parkkeerattuna siistissä
rivistössä.

lé !
_.

Yhtenä rastina oli Paimion Automu—

seo, jossa Paroni oli tehnyt meille Vi—

saisia kysymyksiä. Kuvassa Ollimatti
Havanka ja Aaltosen Arto ja Maija
kummastelemassa omituista laitetta,
joka osoittautui kynänteroittimeksi.

Päivä päättyi hernekeittoon Airiston M at—

kailukeskuksessa. Yövyimmc erittäin Viih—

tyisissä rivitalomajoissa, joissa palkinto—
jenjaon jälkecn lämmitimme saunat. Sun—

nuntaina aamupalan jälkeen oli mahdol—
lista kokeilla ajoa hiekkakuopalla. Tässa
Ralph Bergströmin vedälysnäyte.
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ROVER YSTÄVIEN SYYSAJOT
AHVENISTOLLA 31.8.-1.9.1996
Kakoonnuimme Hämeen linnan
parkkipaikalle, jossajaettiin kartat ja
kysymykset. Kauniista säa'sta'
huolimatta matkaan uskaltautui vain
kymmenkunta autoa.
Rastitehta'vina' oli männänheittoa,
sokkoajoa, asien tunnistusta, ym.
mukavaa. Reitti pa'ia'ttyi Ahveniston
moottoriradalle,jossa meille oli
varattu nelja' tuntia aikaa tutustua
kilparataan (ja kumihan vin/cui, ja
jarrut ja emännät höyrysi ).
Suurta riemua ja tadellista
kilpailumieltä sai aikaan
parkkipaikalla alllut mikroautarata.

Lähtöpaikalla teippailtiin
Rover-lippu näkyville muille

' ihmetykseksi ja Roveristeille
opastukseksi.

Naisille oli ama Lady Cup ja Rastitehtävänä
miehille omansa. männänheittoa.
Yövyimme mökeissc'i Aulangon Onnistumisen riemua?
leirinta'alueella,jossa meille oli
varattu sauna jalkipelejä varten.
Makkaraakin grillattiin ja
nuarisoporukka ika'a'n kuin hääti
meida't pois grillikataksesta.
Emme Olleet yhteistyöhaluisia kun
Uosukaisen Tera ei jattänyt omaa
taskulamppuaan heidän käyttöön.
Kylla' eläma' an kavaa!
Sunnuntaina ajoimme letkassa
Pamlan panssarimuseoan, jossa
hämmastelimme sadan aikaisia
panssariajaneuvoja, tadellisia
()]7 road—värkkejä. Paralasta otettiin
sitten suunta kotiin,
kukin omaansa.

Taktiikkaneuvotteluja sokkoajo—
rastilla. Apukuskin ohjeiden mu—

kaan piti ajaa...
_,» .

...ja toiset odottelivat
vuoroaan sivummalla
toisten kaasutellessa
loppusuoralla kaasu
pohjassa.

Pikkutiet veivät
. kauniille harjulle,
* jossa tehtävänä oli
* laskea Brittiautojen
: määrä Pauligin
_

julisteesta. Linssi—

luteeksi osoittautui
kuitenkin tämä
kaunotar.
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Vauhdin hurrnaa, huimaa kiihdyttämistä,
ajolinjojen valintaa ja meteliä kuin
Formuloissa konsanaan.
Kivaa, pitää lähteä
toistekin!

Pari laturia meni
viikonlopun
aikana.
"Se on laturitauti! "

Varsinainen rata—auto
tuo Diesel Range Rover.

Lady Cupin nopeimmat: Pirjo Rosberg,
Annukka Holmqvist, Virpi Piispanen ja
Leena Raittinen.
Miehissä nopeimmat: Heikki Rait-
tinen, Kari Tossavainen
ja Kari Kuosmanen.

Rastit ja tehtävät suo
ritti parhaiten pari Kinnaslam—

pi/Karlsson, seuraavina Anton Pa—

lander perheineen ja Heikki Brandt
apukuskineen.

Sunnuntaina sitten tutustuimme
panssariajoneuvoihin ja niiden
järeisiin aseisiin. Kahvikupposet
nautiskelimme kauniista säästä ja
toistemme seurasta nauttien.

Kiitos palkintojen lahjoittajille: OFF ROAD CENTER, BRITTIO A GL-RAKENTAJAT



10
RoverYstävät

MG on palcmnut. Rover yhtymä on päättänyt palauttää nimensä maailmän
johtavien urheiluäutojen valmistajien joukkoon. Seuraavassa Otämme kevyet
maistiaiset siitä, kuin/ca tämä on onnistunut Brittiläiseltä autoteollisuuäelta,
jollä on erityisen kunniakkaat perinteet suosittujen iirheilullisten ”pik/cu—

sportien” valmistajäna. Tehtaan valintaa uutuuden nimelle voidaan pitää
()imistuneena. Pitäähän mer/(ki MG historiassaan eräitä kaikkien aikojen
suosituimmista tämän tyylisuunnän edustajistä. Kunniäkkäät perinteet eivät
ole kuitenkaan rajoittaneet autoa olemastä vakuuttava osoitus taäellisesta -90
luvan teknisestikin ylivoimäisesta innovaatiostä.

MG:n suunnittelijoille oli annettu vaa-
tivatehtäväjonka rajauksena oli yksin—
kertaisesti luoda "Maailman nautitta—
vin auto ajaa”. Ei mikään vaatimaton
tehtävä. Kuitenkin esimerkiksi englan—
tilaisen Car-lehden testiryhmä totesi
verrattuaan kilparadalla MGFzää ja
uutta Alfa—Romeota, Fiatin urheilumal—
ha ja Mazdän jo hieman vanhempaa
suunnittelua edustavaa urheilumallia.
"MGF on paras koskaan ajamamme
roadster”. Ja he ovat ajäneet varsin
kunnioitettävan määrän erilaisia auto—

ja.

MGF:n suunnittelun lähtökohtana
suoritetti in mittava haastattelututkimus
siitä mitä tämän tyyppisten autojen
omistajat haluäisivat autoltaan, ja va]—

mistettiin yli sata prototyyppiautoajois—
sa haettiin mahdollisimman kattavaa
ratkaisua tähän vaikeaan kysymykseen.
Tälläiselläperfektionismillavalikoitui

tekniikka, jossa päädyttiin takavetoon
yhdistettynä poikittäin sijoitettuun kes—

kimoottoriin, jollaiseksi valittiin K—

moottorisarjan uutuus 1,8 litraisena
versiona, joko **perinteisempänä” 16—

ventiilisenä twin camzina tai 145 he-
vosvoimaisena edellisen kaltaisenä
mutta varustettuna muuttuvalla vent—

tiilien ajoituksella jota moottorin ohja—

uksen keskustietokone ohjaa yhdessä
sytytyksen, polttoaineen syötön,1uvat-
toman käynnistyksen eston ym toimin—

tojen ohe11a. Näin saavutettiin painojä—
kauma 45% etuakselille ja 55% taka—

aksclille kuormittamattomana, ja kun
matkustajät sijoitctaan aina auton kes—

kelle, säilyy tämä tasapainotilanne
myös ajossa.

Pyöräntuenta toteutcttiin kaksoistuki—
varsin yhdessä Hydragas joustinele-
menttien kanssa. Etu— ja taka—akselin

jousi—iskunvaimennus clementit on kyt—

ketty toisiinsa kallistelun ja nyökkimi—
sen eliminoimiseksi. Lisäksi mootto—
rin sijoituksellajuuri taka—akselin eteen
saadaan paras mahdollinen pito kiih—

dytyksissä.

Myös auton ulkonäössä haluttiin säi—

lyttää yhdistelmä toimivuutta ja urhei-
1ullista näköä,j0110in esimerkiksi taka—

lokasuojan ilmanottoaukkojen kautta
todella syötetään ilma moottoriin. Kun
ulkoiset muodot yhdi stettiin vielä väri-
tykseen jossa puskurit peilien taustat ja
ovenkahvat ovat aina korin värisiä, on
auto myös kaunis katsella.

MGan hallintalaitteiden sijoitte1u
helposti käsille yhdistettynä vaaleisiin
mittareihin ja urheilullisiin yksityis—
kohtiin kuten rei”itettyyn kaasupolki—
meenjä miellyttävään nahanja kankäi—

den yhdistelmään verhoilussa antavat
urheilullisen mutta miellytta'vän vai
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kutelman ohjaamosta. Ohjaamon ja—

kaa kilpa—automaisiin osastoihin koo—

kas keskikonsoli kuljettajan ja matkus—
tajan välissä.

Vaikka MGP on selvästikkin suunni-
teltu avoautoksi, on sen monikäyttöi-
syyttä mahdollista lisät'a tavanomaisen
kangaskaton lisäksi irroitettavalla ko-
valla katolla joka on lämpöeristetty ja
varustettu lämmitettävällä takalasilla.
MGan korirakenne on suunniteltu lä—

päisem ään samat tiukat kolaritestit kuin
muutkin uudet Rover henkilöautot.
Näinollen autosta luonnnollisestikin
löytyvät nykysuuntauksen mukaiset
airbagzit, kylkitörmäyssuojat ja etu— ja
takapään törmäysvyöhykkeet.
Ohjauksen täsmällisyyden takaa uusi
tietokoneen ohjaama tehostinjärjestel—
mä jossa jopa nopeiden kaarrosten aja-
minen sujuu ilman tarpeetoman suurta
ohjauspyörän kääntövoimaa.

MGan varustelu pitää luonnollisesti
sisällään kaiken olennaisen, kuten kes—

kuslukituksen yhdessä varkaudenesto—

järjestelmän kanssa, Sähköiset ikku—

nannostajat, lämmitettävät sivupeilit,
RDS stereojärjestelmän, ym. 145 he—

Vosvoimaisen VVC K-rnoottorin yhte-
ydessä myös lukkiutumattomat ABS
jarrut kuuluvat vakiovarusteluun. Alu—

miini vanteet lukittavilla pyörän mut-
terilla ovat vakiona molemmissa mal—

leissa.

Nykysuuntauksen mukaisesti on avain—

toiminen lukko jätetty ainoastaan kul—

jettajan oveen. Lisäksi moottoritilan
kansi aukeaa ainoastaan lukittavaan
tavaratilaan sijoitetusta kahvasta. Pa-
koputkisto on valmistettu ruostumat—
tomasta teräksestä. Loppuunasti hiot-
tuja yksityiskohtia siis riittää tarpeek-
si.
Mielenkiinnolla odotamme tämänkin
auton osalta milloin ensimmäisen pys—

tyy näkemään suomessa.
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NORDIC KORPI TRIAL
KULMAKORPI, ESPOO 21.9.1996
Epäviralliset Of—Roadin
PM—kilpailut ajettiin Espoon

Tulokset:
Kulmakorvessa kauniin sään Sija Autokunta Seura /Auto Pisteet
snoszessa. __

Kilpailnn järjestäjinä olivat Tapiolan %Urheilnantoilijat Ry ja Helsingin 1_ Jacob Malsnaer/ Toyota 4WD DK/ 0
Motorsport Club, Thomas Moller DK Toyota HJ 42
Kivien, pniden, kallioiden ja 2. Emil W. Cappelen/ Offroaders Norway 3

lippnsiimojen viidakossa seikkailasta Snefrid Cappelen NOR Jeep CJ 33
selvzsiva't votttajzna omtssa 3. Mogens Kristiansen/ Toyota Club 3

sarjozssaan Mikkel Kristiansen DK Willys Jeep CJ 2A
Malsnaer Jacob/ Moler Thomas,
Pispala Tommz/ Ollzkalnen Kari ja ] 1_ Juha Liukkonen/ HRF / RDT 20
Salonen Jare/ Salonen Kari. Tuomo Metsinen Land Rover 90

18. Tomi Petrell/ Forest Land ORC 41

Kisoj en " teknistä" tietoa Mauri Pulkkinen Land Rover 110 PickUp

Kilpailussa oli kolme kilpailuluokkaa ..

auton rakenteluasteen mukaan. Ryh— % _ _

mässä I kilpailivat vakioautot, raken- 1' Tomm1 P1spala/ Mutakuonot 8

netut rekisteröidyt autotkilpailivatryh— Kari Ollikainen
_

Range Rover

mässä II. Ryhmä III piti sisällään mo— 2' Markku Aromäki/ Itä'Hel UA 9

difioidut erikoisautot, suomeksi sanot- Raija Laht1 VOIVO C303

tuna mitä omituisimman näköiset här- 3' Timo Eklund/ Tapiolan UA 11

velit. J okaisella ryh— Ismo Topp1 Toyota BJ 42

mällä oli oma ratansa kierrettävänä. ''''
Ensin lähti liikkeelle nolla—auto, kuten 12" Robert Forsberg/ ltä—Hel UA 48

pikataipaleilla konsanaan. I—ryhmän Jyrki Pesonen Land Rover 88"
nolla-auton matka tosin katkesi ennen 13' Jari Rantanen/ HMSC 50

maalia vetoakselin lausuessa ”Niks”! Juha Heinonmäki Range Rover

Reitillä Oli jaksot, jOl— 15. Ari Peltola/ ltä—hel UA 58

den suorituksesta jaksotuomarit mer- Timo Lammila Range Rover
kitsivät kilpailukorttiin virhepisteet. 16' Mika Levänen/ Mutakuonot 62

Virhepisteitätuli seuraa— Jan Bäckström Range Rover Evo II

vasti: 1 vp, pysähtyminen yli 3 20. Pasi Rintala/ Mansen MC 69

s. 3 vp, peruuttaminen Juha Mäkelä Range Rover

(lOCm tai yli) 5 Vp, reitiltä poikkeami— 23. Maru Aromäki/ Tapiolan UA kesk.

nen (max lm) 15vp, reitiltä poikk. (yli Mika Peltola Range ROVÖF

1 m), ulkopuolinen apu, korjaaminen 26. Jukka Vainikainen/ Mutakuonot kesk.

jaksolla, ajoneuvon pysähtyminen yli Kari Pakkala Range ROVCY

2min., ja 20 vp, jos ei aja jaksoa. Jak- __

solta voi saada enintään 15 vp. _RYHMA33
1. Jare Salonen/ Lopen UA 0

Kari Salonen Range Rover Chemog
2. Kimmo Karjala/ Itä-Hel UA 6

Vesa Akkanen MB Unimog U—95 LS
3. Pauli Riepula/ Itä-Hel UA 8

Timo Upla MB Unimog
Suuret kiitokset avusta

valokuvaajille 6. Jukka Häkkinen/ J oensuun UA 31
Aslak Södermanille ja
Tarja Kärkkäiselle, sekä
kaikille kirjoittajille.

Lauri Voutilainen Range Rover
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Musso-miehet autojensa
edessä (ainakin autoille)
rankan kisan jälkeen.

Tomi Petrellja Mauri Pulk—
kinen saamassa pisteitäjak—
sotuomarilta.

Ajokit kauniissa jonossa
odottamassa lähtöä. Var—

sinkin III—ryhmässä oli
hurjankin näköisiä auto—

Ja.

Huvia kansalle. Näitähän
yleisö haluaa nähdä -

kaatoja.

Vaativa ykkösryhmä
"Ensimmäislä kerlaa kunnon rata
ykkösryhmällä", kertoili kisan
valvoja Pekka H usgafvel saapuessani
kilpailupaikalle. Jaana, tästä ei
hyvää seuraa, päättelin välitlömäsli.

Pekka on nimittäin vanha Off—road—

konkari, jolle kaikki normaalimaastot
ovat liian haasteettomia. Radan käve-
leminen läpi rauhoitti kuitenkin miel—

täni hieman: saattaahan tämän päästä
ihan ajamallakin läpi —varsinkin kun
lähtönumeroni 7 on onnenlukuni. Kaik—

kiaan ykkösryhmäläisiä oli 22 autoa,
norjalaiset ja ruotsalaiset mukaan luki—

en.

KÄÄNTYY, EI KÄÄNNY...

Kisajännitys purkautui heti ykkösjak—
sollanauhakosketuksen myötä. Samalla
konkretisoitui Lantikan kääntösäde,
etupyörät tuntuivat olevan kääntymä-
töntä mallia. N elospätkän kallionousu
oli ennakkoon vaikeimmalta tuntuva
jakso, mutta ylös vain noustiin kevyes—
ti lippusiimaa nuoleskellen. Loppujak—
sot sujuivat Välillä peruutellen ja uusia
ajolinjoja hakien, mikä tarkoitti myös
mukavaa pistesaalista.

HUVIA KANSALLE

Kisan ehdoton väriläiskä olivat kaksi
Ssang Yong Mussoa, kuuluisuuksien
(Bengt Ingmanja Billy Carson) ohjas-
tamina. Mussot paukuttelivat mene—

mään kiVikossa oikein olan takaa, aja—

en reitin läpi yhtä jaksoa lukuun otta-
matta. Välillä kävi kyllä sääliksi In—

cheapen Jari Kohosta, jonka budjetista
Mussot ehostetaan alkuperäiseen kun-
toon. Mutta ykkösryh—
ma kaipaa juuri tällaisia oikeita vakio-
autoja, alkuperäisen aj atuksen mukaan!
Kisaanhan pitäisi pystyä lähtemään
suoraan kadulta, omalla arkiajokillaan.
Lisää kisoja!

Tomi Petrell

KORPI TRIALIN
PLUSSAT JA MHNUKSET

+ ajotaitoa mittaava rata
+ hyvä sijainti, helppo tulla

+ paljon osallistujia
— riski rikkoa oikea vakioauto
— aloitusaika ei täsmännyt

- tiedotus heikkoa
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Tommi Pispala vastaanottamassa
palkintopokaaliaan.

Tämäkin III—ryhmän auto on Range.
Pohja on Rangesta, kori lainattu
Kuplalta.

Tommi Pispala ja Kari Ollikainen
tiukassa kallionousussa.

Hurja III-ryhmä
Perjantai 20.9.1996

Kouiuviikko on ohi, nokka Helsingistä
kohti Loppea. Kotiin päästyä vaattei—
den vaihto ja sitten korjaamolie teke—

m'aän autolle viime hetken tarkastuk—

set, rasvaukset ja tietenkin pieni totut—

telulenkki läheisellä sorakuopalla. Ran-
ge Rover Chemog toimii kuten pit'aisi—

kin ja oma ajo ei ”töki”. Tankki täy-
teen, sekä työkalut ja muut tavarat val—

miiksi pakkausta varten.
Kuormuria odotellessa oli aikaa neu-
voa muutamiile inokkaille kilpailupai—
kan sijaintia ja kellonaikoja. Kuorma—
auton saavuttua "talutettiin Range kop—

piinsa” eli auto, työkalut ym. muut
tavarat konttiin. Ja sitten kamerat, haa—

larit ym. ym. kuntoon ja vaimiiksi lau-
antaiaamua varten.

Lauantai 21.9.1996
Kelio on hieman vaille kuusi aamulla
ja herätyskellon "miellyttävä" piipitys
herättää melkoisen koleaan, mutta sa—

malla jännittävään lauantaipäivään.
Tukeva aamiainen, haalarit päälle ja
korjaamolle "herättämään" kuormuri.
Mutta mikäs pirun vesivana kontista
valuu. Vettä ei ole satanut ja konttikin
oli eiien kuiva. Ei kai vaan mitään
ongelmia? No ei mitään uutta. Kupari—
putket olivat yön kylmästäjohtuen hie-
man pienentyneet ja Siitä johtuen let—

kuliitokset olivat vuotaneet. Vettä ja
pakkasnestett'a ja kone käym'aän, jotta
saa nesteen ja putket lämpöisiksi. Ja
iopultakin matkaan.
Paikka löytyi hyvin, olihan sinne "pos—

timerkin” kokoiset opasteet. Katsas—

tus, numerot kyikiin, auto park fermee—
hen ja rataa ihmettelemään. Rata näyt—

tää vaikealta kolmosryhmän osalta ja
omasta kantistani myöskään kakkos—

ryhmän rata ei ole helppo. Nolla-auton
ajo tosin osoittaa, että rata on taysin
ajettavissa, jopa ”ei
porttaaliakselisella”autolia.

Omaa lähtöä odoteliessa oli aikaa seu—

rata ykkösryhmän kilpailua. Mussojen
meno oli "hieman äänekästä", mutta
onhan ne sentään todellisia vakioauto-
ja. Tanskalaisen prototyp-luckan kil—

pailijan kanssa keskustellessamme to-
teamme, että norjalaiset ja ruotsalaiset
prototyp—kilpailijat ovat ”chicken", eli
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eräänlaisia pelkureita. Eihän näistä
maista tullut yhtäkään autokuntaa kol-
mosryhmään. Oma lähtövuoro ja taas
se outo, sanoinkuvaamaton jännityk-
sen tuntu, ehkä juuri se tunne on yksi
syy miksi ajaa OFF ROADIA. J akso ]

,

etulukko, takalukko, etupyörät ylös har—

janteelle ja hieman ”happee", nopea
jarrutus, lukot pois ja tiukka kääntö
takaohjausta käyttäen vasemmalle, lop-
pujakso tarkkaa ajoa ja kilpailukorttiin
nolla. Tosin kisa ei ole vielä ohi, päin-
vastoin, tästähän tämä hupi vasta al—

kaa.
Seuraavat jaksot menevät hyvin, kun
vaan malttaa pysyä tarkkana ja rauhal—

lisena. Jakso 9 tai lO... no sejakso,joka
oli siellä hakkuuaukon toisella puolel—
la. Päätimme ajaa kyseisen j akson, ylös
oikealle kääntyvän vaikean kallion reu—

nan, vain etulukkoa käyttäen, mutta
käännettäessä auto jäi "ristiriipuntaan",
koska etulukko ei jostain syystä kyt-
keytynyt päälle. Nopea takalukon kyt—

kentä onneksi pelasti tilanteen. J akson
maalissa epäilimme, että joko taas meni
vetari poikki, sillä Nokian joukkuekil—

pailussa niin pääsi käymään. Koska
asialle ei voisi mitään oli kilpailua jat-
kettava. Seuraava jakso todisti, että
kyllä vetarit jalukko ovat kunnossa.
Loppujaksot tarkalla ajolla, ettei vaan
tule mitään pikku virheitä.

Ennen viimeisiä
jaksoja alkoi kova kyseleminen mui-
den virhepisteistä, edellä olevilla on
joitakin virheitä, mutta takana tulevis-
ta ei ole tietoa, "voi piru kun menee
jännäksi".

Lopultakin auto maalissa ja kilpailu—
kortissa nolla virhepistettä. Mutta en-
täs ne jotka ovat vielä jaksoilla? Range
parkkiin ja äkkiä seuraamaan muiden

Salosten
voittoisa auto.

ajoa. Muilla ei ollut ihan virheettömiä
suorituksia, joten... vastaus löytyykin
sitten tuloksista. Palkintojen j aossa, kun
suihkuttelimme shampanjaa, Kimmo
”Palmu" Karjalalöysi ilmeisesti jotain
erittäin mielenkiintoista läheisen Land
Roverin etupään alta, kun miehen oli
sinne pitänyt ryömiä. Vai olisiko sit-
tenkin suoj autunut shampanjasuihkul—
ta?

Kiittäen kilpailun järjestäjiä, ratames—
tareita, kilpailijoita, yhteistyökumppa-
neita ja kaikkia, jotka kiitoksen ansait—

sevat OFF ROAD—terveisin
Jare ja Kari Salonen

PS. Tavataan kisoissa!

AUTOMARKKINAT
Range Vogue 3.9 Aut. -90, 97 tkm, 1 omistaja
Range Vogue 3.5 Aut. -89, iimastointi, 85 tkm, 1 omistaja
Range Vogue 3.5 Man. -86, hyväkuntoinen
6 kpl vanhempia V8 Rangeia
Land Rover Discovery Tdi -91, 5 ovi, 194 tkm, 7 hengen
Land Rover Discovery Tdi -90, 3 ovi, 185 tkm
Useita thyitä ja pitkiä B/D Lantikoita,
esim. 88 DSL -70, 7 hengen pakettiauto
Kunnostettavaksi; Rover 3500 P6 -73 ja 2200 TC -75

MGB GT -66, loistokuntoinen käyttöurheiiuauto

Kysy uusia Range ja Land Rovereita
Talvi on tulossa! Kysy talvirenkaita

Syys/talvimarkkinat la 16.1 1.
Huom. Soita ja varmista ajankohta

RANCHUSUSPENSIDN ©

'RS 5000

maastoonkin
oRS 9000

kaukosäätö ohjaamosta
'AIR RANCHO

ISKUNVAIMENTIMET

-Vankka kaasu / nestevaimennin niin maantielle kuin

-Viisiportaise||a mekaaniselia jäykkyyden säädöllä
varustettu kaasu / nestevaimennin
—Lisävarusteena paineilmaohiattu portaaton

-"||maiskari" kun kuormaat tai vedät

Moottoreita esim:
V8 uusi ja peruskorjattu, täydellinen käytet—
ty Efi—kone, LR 2.5 DSL—kone

Vaihteistoia:
Automaatit ZF ja Chrysler täydellisiä uusia
ja käytettyjä, manuaalit ja jakovaihteistot
kaikkia malieja varastosta

4 x 4 VARUSTEET
-iunkit, vinssit
—renkaat, vanteet
-Iokasuojan Ievikkeet
—tasauspyörästön Iukot
-maastovalot

OFF ROAD CENTER
Läkkisepäntie 22, 00620 HELSINKI ' Puh. (09) 777 2277
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SDlzn MYYNTI
Edellisessä numerossa kerroin
kuin/ca ihanaa on omistaa SDI ja
tässä numerossa kerron kuinka
helppoa on myydä tällainen 15-
vuotias englantilainen.
Tässä siis jatkotarinaa vanhan
myymiseslä ja uuden ostamisesta.
Helppoa tuo vaihtaminen?

Myynnin helppous
Roverin myyntihän on lähes lasten leik—

kiä, koska kaikki autokauppiaathan
kilpailevat saadakseen vanhan Rove-
rin myytävien autojensa joukkoon.

Tämä asenne autokauppiaiden joukos—
sa tuli meille erittäin selväksi kierrel-
lessämme tarj oamassa autoamme. Use—
ampi autokauppias sanoi suoraan, että
auto on liian eksoottinen heille. Ne
jotka ehkä olivat heiman kiinostuneita
tarjosivat suoralta kädeltä niin pientä
korvausta ettei sitä voinut mitenkään
hyväksyä. Tämä oli toisenlainen tapa
sanoa a-siakkaalle ettei auto kiinnosta—

nut, vaikka teimme selväksi, että kat—

sastamme auton ennen myyntiä.

Toinen ongelma, johon en ole aikai-
semmin törmännyt oli rehellisyyteni
epäileminen. Eräskin Herttoniemen
metroaseman läheisyydessä työsken-
televä autokauppias teki minulle erit—

täin selväksi, että olen törkeä valehteli-
ja, kun väitän auton ajokilometrien saa—

mieni tietojen pohjalta pitävän paik—

kansa. Hänen mielestä n. 170 000 kilo-
metriä sen ikäisellä autolla on sula mah-
dottomuus. Onneksi pohjalainen vere-
ni ei kiehahtanut moisesta loukkauk—

sesta niin paljoa, että olisimme käyneet
tutkimaan tätä periaatteellista kiistaa
perinteisin pohjalaisin menetelmin.
Ajattelin mielessäni, että varmaankin
tällä autoal alla sitten liikuu niin paljon
epärehellisiä ihmisiä ettei ole syytä luot-
taa kenenkään sanaan. Toisaalta eihän
minunkaan tiedot auton kilometreistä
ollut peräisin kuin edelliseltä omista-
jalta, jonka rehellisyyttä minulla ei ol—

lut mitäänsyytä kylläkään epäillä. Li-
säksi autohan ei ollut ostettu häneltä
vaan autoliikkeestä.

Poikkeuksen
löytyminen
Kyllähän autokauppiaidenkin joukos—
sa on poikkeuksia, jotka ei ensimmäi-
senä epäile asiakkaan rehellisyyttä ja
ovat aikaisemmin olleet tekemisissä
Rover-merkkisten autojen kanssa, jo-
ten he eivät ensimmäsinä puhu liiasta
eksotiikasta. Tällainen liike löytyi kehä
lzsen läheltä Pukinmäestä. Täällä sa—

nottiin merkin olevan tuttu ja vaikeasti
kaupattava, mutta he olisivat valmiit
ostamaan auton. Käytiin sitten pienellä
koeajolla ja kauppias ilmoitti tämän
jälkeen hinnan, jolla on valmis auton
ostamaan. Eipä sittenmuutakuin auto
Karaasiin huollettavaksi ja sittenkat—
sastuskonttoriin ja leima papereihin.
Tietenkin meidän tuurilla autossa il-
meni pientä laitettavaa ennenkuin se
meni läpi katsastuksesta. Tietenkin
nämä viimehetken ylimääräiset sataset
jäivät kismittämään hieman mieltä, kun
hinta oli sovittu leiman kanssa ja näin
jäimme nämä "katsastuskulut” tappi—

olle. Toisaalta omapa oli vika mitäs ei
tutkittu autoa tarkemmin. Toisaalta hin-
ta jonka saimme oli kuintenkin auto-
kaupan ostohinnaksi jokseenkin koh-
tuullinen, sillä täytyyhän kauppiaan
saada auto myydyksi ja vieläpä voitol-
la, että homma yleensä kannattaa.

Toinen Rover
Tässä auton myynnin kanssa rinnak—

kain suoritimme toisen Roverin ostoa.
Kyseinen auto löytyi Rover ystävien
ilmoitusten kautta. Meille tämä ilmoi-
tus sattui melko sopivaan aikaan olim—

mehan silloin juuri miettimässä mitä
vanhalle tehdään. Asia selvisi vähän
niinkuin itsestään, kun kävimme kat-
somassa autoa. Rover Vanden Plas oli
juuri se mihin olimme aj atellut vaihtaa
edellisen auton. Näin sitten sattui kah-
den perheen intressit yhteen ja auto
vaihtoi omistajaa. Missään vaiheessa
meidän mielissä ei ollut käynyt vaihto-
ehto, että vaihtaisimme Roverin jo-
honkin muuhun merkkiin.

Roverin tarkistus
Ennen Vanden Plasin ostoa päätimme
tarkistaa sen kunnon oikein asiantunti—

joilla eli Hakuninmaan katsastuskont—
torinAutotohtorilla. Saimme edellisel—

tä omistaj alta hyvin tietoja siitä mitä
autolle oli hänen aikanaan tehty, vikoja
ja muuta sellaista, mutta koska emme
itse osanneet tutkia autoa riittävän pe—

rusteellisesti päädymme edelliseen rat-
kaisuun. Auto sitten vietiin Autotohto-
rille. Valitsimme kalleimman eli täy-
dellisen tarkastuksen(750 mk).

Kahden Roverin omistamista hetken aikaa
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Renkaat auton alla olivat amerik—

kalaiset,joten hintaan sisältyvää rata-
kierrosta ei voitu ajaa. Tietenkin vaa—

din hinnasta alennusta näiltä osin. Tämä
ei tietenkään käynyt, sillä eihän se ollut
heidän vika, että niillä renkailla ei voi-
nut ajaa, joten se joustamisesta. Toi—

saalta heidän ammattitaito ainakin Ro—

verien kohdalla paljastui meille myö-
hemmin, tai sitten kyse oli heidän käyt-
tämistä menetelmistä. Meidän kannal—

ta tärkein eli ruostevauriot oli voitu
tutkia Autotohtorin toimesta perusteel—
lisesti. Tämä perusteellisuus tarkoitti,
että puolen vuoden päästä alustaa tut—

kittaessa sieltä löytyi ns. ”läpi viente—

jä", jotka eivät ole missään tapaukses—
sa syntyneet puolen vuoden aikana.
Muutenkin näin jälkeenpäin asiaa tut-
kittuamme huomasimme tuon 750 mar—

kan menneen täysin turhaan. Roverien
osalta emme toistamiseen tee moista
erehdystä ja vie autoa tutkituttavaksi
Autotohtorille. Mieluumin annamme
Roverin tutkittavaksi niille korj aamoil-
le, jotka mm. mainostavat itseään ker-

homme julkaisussa. Onhan näillä kor-
jaamoilla sentään Rovereihin kohdis—

tuvaa asiantuntemusta. Tietenkin jo-
kainen tekee niinkuin parhaaksi näkee,
mutta tämä on meille muodostunut
käsitys Roverien osalta.

Huolet pois
- onhan alla Rover
Roverin kanssa eläessä on oppinut ai—

nakin yhden asian: huolet eivät ole
koskaan ohi. Tämä pätee tietenkin mi—

hin tahansa autoon, jolla on ikää yli
kymmenen vuotta ja ajo kilometrejä
lähelle 200 000. Mercedeksen omista—

jat vaan eivät koskaan kerro, että auto
hajosi siltä ja tältä osin silloin jne.
Eivät ainakaan jos lähellä on englanti—
laisten autojen omistajia.

Toisaalta ajaminen toimivalla Rover
3500 Vanden Plasilla on kyllä puhdas-
ta nautintoa. Kommentti on luonnolli-
sesti erittäin subjektiivinen, toisaalta
auton kyydissä olijat ovat järjestään
kehuneet auton matku stusmukavuutta.
Ratin taakse päässeet ovat puhuneet
suuren auton tunnusta.

Viimeaikaiset huolet puristettuna päh-
kinänkuoreen: Roverin V8 on läpi käy—
nyt lähes täydellisen
koneremontin.Positiivisena asiana re—

montista voitaneen sanoa selvästi las-
kenut sisä melu ja ohentunut lompak—
ko. On näet helpompi istua, kun rahat
eivät paina pakaraa.

T. Markku Lampuoti

"Mia;—mma
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OSTETAAN
Rangen kovamuovinen kattoverhoilu, värillä ei väliä,
tai hyväkuntoinen sininen/harmaa tavallinen. Kumilis-
tat kylkiin (2 ov) Range tekstill'a ja lantikan lokasuojan
levikkeet.
Kari Vartio puh. 90—633 011

fax. 90-633 012
gsm 9400-611 428

? KERHOSOPPI
VAUNUMERKIT

: Vaunumerkkejä lunastettavissa varauksen tehneille.

. Myynnissä myös muille hintaan 100 mk.
' Todella laadukas ja kaunis väreiltään!

LEHDET
Hinta 20 mk/kpl, useimpia numeroita vielä löytyy.

PINSSIT 35 mk
Rover-pinssi pyöreä, Roverin laivalogolla

JULISTEITA
. Rover -julisteita 50—luvun henkeen,
: kaksi erilaista, koko 500m x 70cm.

: Hinta 80 mk/kpl. Kysy tarjousta kehystettynä.

: Kysy myös tarroja, kangasmerkkejä jakerhoviirejä.
. Tarkemmat tiedot puheenjohtajalta...

Huomio! Kaikki jotka kirj oitatte juttuja tai haluatte ilmoit-
taa Rover Ystävissä, voitte lähettää materiaalin suoraan
osoitteeseen

Virpi Piispanen
Somerontie 6 H 87
00550 Helsinki
p. 09—750 714(k) ja 09—777 991(t)
fax töihin 09-777 9929
e—mail —osoite vpiispan©hel-co.fi.dh1.com

Lähetelkää kuvia tapahtumista, kirjoitelkaa kokemuksista,
kertokaa juttutoiveita, kommentoikaa.

Jotta saadaan seuraava numero jouluksi, laittakaa materi—
aali tulemaan marraskuun aikana, viimeistään 22.11.

MYYDÄÄN
Land Rover 88" Series II A vm 1964, bens, väri
vihreä, alkuperäinen pressukatto, uudet 7.50x16 maas—

torenkaat, napalukot, katsastettu 3/96, rek nro NAK-72,
paljon varaosia ja tarvikkeita (mm. high—lift tunkki,
kattoteline, ym.). Auto erittäin siisti. Auto nähtävissä
sopimuksen mukaan ja myydään tarjousten perusteella.
Puh ilt. 90-694 3511
tai päivisin 90-456 6237/ Niko Nuotio

Rover 3500 vm.-73/Automatic (kuvassa)
Alkuperäisessä kunnossa, ajettu 214 tkm. Ehjä musta
nahkasisustus, pelti-ja met.osat tarkistettu ja ruostesuo-
jattu —94, sekä koko auto maalattu alkuperäiseen väriin.
Ei ole "suolattu" talviajossa. On rekisterissä ja katsastet—
tu vuosittain. Myynnissä tarpeettomana, oman terv. ale—

etua "horjua". Mobilisti Veijo
Korhonen, Suonenjoki/Mäntyniemi puh. 979—5 19
121

P5 Rover 3L MKII -66, museokatsastettu
Yht.0tot Kimmo Linnavuori/ Karaasi
puh. 90-845 617

STERLING 827 SL, '89
USA:n vientimalli, rekisteröity Georgiassa elokuussa
1990, Suomeen 1991 . Ajettu 34000 mailia kesäkäytös-
sä, talvet lämpimässä tallissa. Tuff-Kote Dinol -ruos—

teenestokäsittely, Teflon-suojaus maalipinnoissa ja si-
sustuksessa. V—6, ABS—janut, automaatti, vakionopeu—
den säädin, kattoluukku, stereojärjestelmä tehdasasen-
nuksena, ajotietokone, automaattiturvavyöt, merkki—

peite. Punainen/ hannaa alaosa, vaaleanruskea nahka—

sisustus. Kuin uusi sisältä ja ulkoa, täysin ruosteeton.
Käsikirja, huoltokuitit ja auton historiaan liittyvät pa-
perit. Alkuperäisomistajalta luonnetta ja laatua autol—

taan vaativalle ostajalle. Puoleen hintaan: 175.000 mk.
Puh. 013-251 4348 (työ), 013—225 349 (koti)
Yrjö Sepänmaa

Land Rover 109 STW DSL-75
Napalukot, aj amattomat Michelin talviurenkaat, yms.,
sisältäkin siisti, kolhimaton, yksityiskäytöss'a ollut.
Puh. 06 411 2388/t, 06 312 4421/k
Ari Närvä
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EU TULEE - OLETKO VALMIS
Joku saattaa väittää, että EU tuli jo vuoden 1995 alusta. On
aivan varmasti oikeassa, mutta EU toi mukanaan monta
asiaa mitä ei heti tuotu julki. Sellainen on ajokortit. Kiltti
EU—setä on määrännyt, että ajokortit ja niiden vaatimukset
harmonisoidaan ensi vuoden alusta. Se tarkoittaa käytän—
nössä sitä, että kun kortit uusitaan, ne saavat EU—käytännön
mukaiset luokat. Eli yhdistelmälle tarvitaan oma erillinen
kortti jne. Asia on monimutkainen. Mutta sen verran on
minulle selvinnyt, että jos viel' tämän vuoden aikana uusin
sen vanhan punaisen pahviläpyskän virtaviivaiseen uuteen
lompsakokoiseen korttiin, saatan saada siihen yhdistelmien
vetoluvan. Arvoisat roveristit. Menkää ihmeessä kiltin po-
liisisedän tai -tädin luokse ja kysykää silmät pyöreinä. mitä
voisin tehdä, jotta korttini säilyisi hyvän tasoisena. Setä tai
täti auttaa varrnasti.

EU-Rover

BMW tuli ja uudet tuulet puhaltavat Roverissa. Korviini on
kantautunut huhuja siitä, että nyt niitä tulee saamaan Suo—

mestakin, eli henkilöautorovereita. Tervetuloa! Olen va-
kaasti sitä mieltä, että piilojaappanilaisten sekaan mahtuu
myös aito englantilainen. Olenhan minä niitä ajellut tuolla
sumujen saarella. Ja olen erittäin hyväksi todennut. Uudet
tuulet puhaltavat ja uudet autot tulevat. Toivottavasti jouk-
koon mahtuu myös sen hintaisia, että tavallinen sukankulut—

taja voisi ostaa Roverin.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että kunnon ihmisellä tulee olla
kunnon harrasteauto. Kuten vanha laaturover. -

Muistakaa se!

: PIKKUJOULUT
:Aika 23.11.1996 klo 19.00

:Paikka Ravintola Tapiola Garden, Espoo

, Hlnta l35,—/henk.

' Ohjelma Pikkujouluohjelma
:Ilmoittautumiset Uosukainen Tero puh. 09-859 6641

'...'.........OOOOOOOOOOOOOCO.

EU poliisi

En tiedä olenko erityisen epäilyttävän näköinen. Mutta jo
pari kertaa olen joutunut saman ilmiön uhriksi. Ajan nope-
usraj an yläpäätä hipoen. Taakse ilmestyy sinivalkoinen auto,
joka roikkuu puskurissa kiinni. Katsot peruutuspeiliin ano—

vasti ja toivot, että tulisi hieman lisää rakoa. Ei tule. Mutta
ainakin minä olen sen verran jästipää, etten nosta nopeurra
kielletylle alueelle. On vaan inhottavaa ajaa sinivalkoisen
roikkuessa takapuskurissa kiinni.

Herää vaan valitettavasti se ajatus, että poliisit katsovat
kestävätkö hermoni vai lähdenkö karkuun. Tähän asti ovat
kestäneet, toteaa

wnouunus
TILAA UPEA

ROVER JULISTE
kehystettynä

koko 50x70 cm
Tarj. hinta 250,-

TAIDEKIILA
Pähkinärinne

Lammaslammentie 16 A

Ostoskeskuksen vieressä
Ark. 10 - 17.30
La 10 — 14.00

AUSTlN ' MORRI

Fax Int. +358(0) —

_

GSM Int. +358(0)500—60
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