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Rover Ystävät ry:n toinen vuosikokous pidettiin 19.02.83 Es
poon automuseossa. Paikalla oli ystävää. Tilaisuus kesti 
kolmisen tuntia. Hallitukseen vaihtui yksi varsinainen ja va
rajäsen. Tämä on kokonaisvahvuudesta 1/3. Se on hyvä alku 
miesten vaihtumiselle. Alusta saakka on hallituksessa keskus
teltu vaihtuvuuden tärkeydestä. Se estää, ettei koko homma 
jähmety yhden-kahden kuppikunnan hierottavaksi. Vuosiko
kouksen kautta jäsenet valitsevat hallituksen. Käytännössä se 
menee yhdistyksessä kuin yhdistyksessä "entiseen malliin". 
Hyvä, niin meilläkin, mutta hallitukse pitäkööt huolen sopi
vasta kierrosta. Näin myös keskinäisten salkkujen jaossa. Sii
nä ei tällä kertaa tapahtunut mitään, mutta ensi vuonna 
suunniteltiin jo. Tapahtumien ajankohdat lyötiin lukkoon jo 
toimintasuunnitelmissa. Tällä pyritään siihen, että Ystävät 
perheineen tietävät ajoissa järjestää ohjelmansa. Vuosiko
kouksessa virisi ajatus kokeilla uutta toimintamuotoa, kerho
iltaa. Näitä järjestetään joka kuukausi, kesää lukuunottamat
ta, Espoon automuseolla. KerhoiItoihin ei pyritä järjestämään 
"sen kummempaa" ohjelmaa. Saunailtojen nimeä arvosteltiin 
- tilaisuuksiin pyritään saarnaan muutakin ohjelmaa eikä ra
joittaa osallistujia "saunapakolla". Kevään kohokohta pide
tään mitä todennäköisemmin Maisansalossa Tampereella. 
Kevätajoon odotamme vähintään yhtä paljon Ystäviä kuin 
viime vuonna Aurantolassa oli. Syysajojen paikka on täysin 
auki - odotamme ehdotuksia. Molempiin tilaisuuksiin on ti
lattu hyvä sää. Kirjastomateriaalia, kuvia ja juttuja lehteem
me toivomme lisää. 

ROVER YSTÄVÄT-LEHTI 
Rover Ystävät-yhdistyksen jäsenlehti 
ja korkeamman ajokulttuurin 
äänenkannattaj a 

Rover Ystävyydellä Kimmo 

- ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
- sisältö on riippuvainen itsekunkin jäsenen ja 
Rover-ystävän omasta aktiivisuudesta. Vuosittain 
valittavat toimihenkilöt ja työryhmät tkevät aina 
parhaansa, mutta sokerina pohjalla on jäsenten 
oma posti - oma juttu, tosi tai vähemmän tosi, 
mielipide, kannanotto, kysymys, vastaus yms asia, 
jossa Rover on merkittävänä aiheena. 

Lehden ensisijaisena tarkoituksena on toimia jä
senten välisenä tiedonvälittäjänä - tehkäämme sii
tä mielenkiintoinen yhdessä. Postia lehden toimi
tukseen voi osoittaa: Rover Ystävät, PL 32, 00421 
HELSINKI 42. 
- Lehdessä julkaistaan jäsenmatrikkeli osoittei
neen, puhelinnumeroineen, sekä tiedot Rover
autoista. ilmoita muutokset, lisäykset yms asiat 
kerhon osoitteeseen vaikkapa postikortilla . 
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Vuoden 1983 toiminnasta 
Jotta tämä artikkeli ei muodostuisi pää
kirjoituksen toisinnoksi, selvittelen Iyhy
käisesti niitä vuosikokouksessa käsitelty
jä asioita, joita Kimo ei edellisellä sivulla 
kosketellut. Uutuutena, jota moni on 
useasti toivonut , "julistetaan" alla myös 
tämän vuoden tapahtumakalenteri. 
läsenlehti päätettiin julkaista totuttuun 
tapaan neljästi, yksi numero laajalevikki
senä kaikille Roverin omistajille, mikäli 
riittävä mainosrahoitus saadaan järjes
tettyä. Uutta on se, että jäsenluettelo toi
mitetaan täydellisine osoite-, auto- um. 
tietoineen kerran vuodessa, tänä vuonna 
vuoden toisessa numerossa . 
Tilpehööripuolelta todettakoon , että seu
raavaksi päätettiin ottaa työn alle kan
gasmerkki, minkä toteuttaminen kuiten
kin edellyttää vilkasta tarramyyntiä (tilaa 
tarroja NYT ja MONTA!). 
Vakuutusneuvottelut Y-Vakuutuksen 
kanssa ovat vielä kesken, mutta kerrotta
koon tässä, että lupaavalta näyttää. Asi
asta lopullisesti seuraavassa lehdessä. 
Vuosikokouksessa otettiin puheeksi yh
teistalliasia, lähinnä talviseisontaa silmäl
läpitäen. Tällöin todettiin, ettei kerhon 
tule sitoutua vuokrasopimus- ym. velvot
teisiin , mutta mikäli sopiva tila löytyisi, 
toimisivat tilantarvitsijat "kimpassa". Jos 
tiedät sopivan talviseisotuspaikan tai 
vaikkapa ympärivuotisenkin tilan useam· 
mille Rovereille, ilmoittele asiasta halli
tusmiehille. 
Vuosikokouksen ja myöhemmin halli
tuksen päätöksellä on valittu seuraavat 
erikoisyhteyshenkilöt: 

1. Land-Rover yhteysmiehenä toimii 
Bill Litonius (p. 90-692 4597), jonka 
puoleen voi kääntyä L-R asioissa. 

2. Tapahtumamestariksi on valittu Mat· 
ti Salmo (& Pirkko ja lapset). 

Peräänkuulutettakoon tässä yhtey
dessä mahdollisia paikallisyhteyshen
kilöitä, jotka voisivat edistää kerhon 
toimintaa omilla paikkakunnilIaan tai 
alueillaan. Tässä lehdessä olevasta jä· 

senten alueellisesta jakaumasta ilme
nee selkeästi paikallistoiminnan tar
peellisuus myös muualla kuin pääkau
punkiseudulla. Pääkirjoituksessa mai
nittu kerhoilta Espoon Automuseolla
han palvelee lähinnä pääkaupunki
seudun ja ehkä eteläisimmän Suomen 
jäsenkuntaa, etäisyydet kun asettavat 
omia rajoituksiaan kauempana asu viI-

TAPAHTUMAKALENTERI 
25.3. 

le. Olisi hyvä asia, jos tällaisia kerhoiI· 
toja ja muutakin toimintaa saataisiin 
aktivoitua myös laajemmalta. Tässä 
asiassa ovat avainasemassa paikallis
yhteyshenkilöt! Otapa yhteys Turun, 
Tampereen, Oulun, Jyväskylän jne 
yhteysmies! 

JL 

5.4. 
3.5. 

28-29.5. 
25.9. 
21.10. 
10.12. 

Kerhoilta Espoon Automuseolla klo 18.00-21.00 
Kerhoilta Espoon Automuseolla klo 18.00-21.00 
Vuosiajo Maisansalossa 
Syysajo 
Syyssauna 
Pikkujoulu 
Maastoajo-tapahtuma myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana 
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Erään Rover-ystävyyden tarina 

Ensimmäinen Rover-kosketus on kohdal
lani tapahtunut pikkupoikana ollessani 
isäni kanssa kalamatkoilla naapurinse
dän kanssa, jolla oli kuuluisa kyklooppi
Rover. Useamman vuoden jälkeen kou
lulaisena kävin ihailemassa viktoriaanis
ta komeutta Pohjois-Esplanadilla haa
veena joskus saada ikioma Rover. 
Opiskelujani lopetellessani olin kesätöit
ten hankkimisen edessä ja sellaista löytyi 
Vaasan kaupungista. Ensisenä vaasalai
sena tuntui asuminen noin 4 km päässä 
työpaikasta kaukaiselta, varsinkin kun 

,. perheessä oli vaimon lisäksi 2 las takin, 

iältään 4v ja 2v., tuntui liikkuminen ajo
neuvottomana hankalalta. 
Aluksi katse kääntyi ikuisena moottori
pyöräihailijana "pikkupyörään" Honda 
Monkeyhyn. Asiasta keskusteltiin useas
ti likkisään sävyyn. Tyttäreni oli puolel
lani ja sanoi eräänä päivänä äidilleen: 
"Anna isän ostaa se nopo. " Pyörät olivat 
kuitenkin hinnoissaan ja Vantaankoskel
la käydessäni koeajamassa käytettyä yk
silöä rupesin epäröimään moisen kestä
vyyttä 110 kg alla. Epäily ratkesi eräänä 
huhtikuisena sunnuntaipäivänä, kun 
käytettyjen autojen palstalla oli Jollak
sessa myytävänä Rover 75 vm 57. Niin
pä pakkauduimme Volkkariin auton koe
ajoon . Ystävyys syttyi ensi silmäyksellä. 
Arvokas Rover pähkinäpuusisustuksi

neen, nahkapenkit ja työkalut kojelau
dan alla tarjottimella. Koeajo vain tuki 
syntyvää päätöstä. Pieni keskustelu vai-

mon kanssa, ja koska hintakin oli edulli
nen, 10 rengasta vanteineen ja niihin 
kuuluva auto ä 100 mk, oli päätös selvä. 
Ensimmäinen varsinainen ajelu tapahtui 
vappuna 1974 Helsingissä sukulaisten 
kauhistukseksi. 
Auto oli hyvä yksilö. Myyjän mukaan 
olin 4 omistaja. Moottorilla oli ilmeisesti 
ajettu varsin "paljon" (myöhemmin 
osoittautui koneessa olevan standardi
koon männät) ja savutus osoitti sen oi
vallisesti. Kulutus oli kohtuullinen sen 
ajan hintoihin 14 - 16 111 00 km ja öljyä 

meni niin paljon kuin antoi . (Tähän ai
kaan oli jatkuvia öljy-aleja, joten sen 
suhteen ei esiintynyt hankaluuksia.) 
Akkukin oli ihneisesti lähes alkuperäi
nen, koska lataus ei säilynyt, mutta veivi 
pelasti aina pälkähästä, mikä Vaasassa 
kylläkin toisissa herätti jonkin verran hil
peyttä ja toisissa asianmukaista arvonan
toa vanhusta kohtaan . Muutamina 
aamuina vaimo joutui työntämään autoa 
käymään pitkin Pitkälahdenkatua ja it
sekseen manaili , myöhemmän kertomuk
sen mukaan , mihin kaikkeen joutuu, kun 
on luvannut rakastaa myötä ja vasta
mäessä. 
Syksyllä -74 oli Rover tullut jo rakkaaksi , 
eikä siitä mitenkään voinut luopua, var
sinkaan kun appi varovasti saunassa to
kaisi: "Et kai sinä vaan aio hävittää syk

syllä tuota Roveria!" Samana syksynä 
pääsin Lontooseen kongressiin, minne 
vaimoni kanssa matkasimme ja asuimme 

Conway Court-nimisessä hotellissa Lei
cesterissä. Eräänä iltana ilmestyi opiskeli
jatuttavamme hotellin baariin ja mihin
kän muuhun puhe kääntyi kuin autoihin 
ja ennen kaikkea englantilaisiin kaunot
tariin, joiden vuoksi niska melkein tait
tui, nimittäin Rovereitten, Jaguarien ja 
Rolls Roycen . Kerrottuani omasta Rove
ristani Heke kysyi, onko minulla huolta
jaa ja kunnostajaa tiedossa. Koska ei ol
lut, hän vihjaisi Juvanmalmilla olevan 
Kimmon , joka on erikoistunut Roverei
hin ja Jaguareihin, ja kehoitti käänty

mään Kimmon puoleen. Näin ne Rove
rin hoitopulmat ratkasivat Lontoossa! 
Lontoosta tultuani menin tietysti Kim
mon juttusille, ja seurasi luonnollisesti 
asianmukainen auton arviointi. Pelleistä 
kuului komentti: "Moni uuden japanilai
sen"auton omistaja oli~i vihreä kateudes
ta ." Kone vaati aluksi kansiremontin ja 
myöhemmin täydell isemmän kunnostuk
sen . Jarrut täydellisen tarkistuksen . Työt 
tehtiin keväällä -75 suurimmalta osalta, 
jolloin auto sai myös uuden maalin yl
leen. 
Rakkaalla Roverillamme tehtiin monta 
hauskaa reissua, joista aikaisemmin on jo 
"Teatterireissu" kerrottukin . Myöhem
min jouduin luopumaan aarteestani, 
mutta nyt on kaunokki jälleen palaamas
sa kotiin. 

Rover-terveisin 
Jäsen n:o 13, 
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T AVALLISEN käyttöauton suunnit
teleminen ja valmistaminen ei 

suinkaan ole mikään yksinkertainen 
asia. Jotta valmistus lainkaan kannat
taisi, täytyy autoja pystyä myymään 
massoittain ja jotta se puolestaan olisi 
mahdollista, on hinnan oltava riittä
vän halpa. Kuitenkaan ostajat eivät 
tee valintaansa pelkän huokean hin
nan perusteella, sen ohella käyttö
autolta vaaditaan kestävyyttä. kau
neutta, hyvää suorituskykyä, tilavuut
ta jne. Ja kun auto lo~ on ~, 
menevät monet lähimpään tarvikeliik
keeseen hankkiakseen ajokkiinsa lisä
varusteita, Joiden avulla se tulee käyt
tökelpoisemmaksi ja täyde11isemmäksi 
kuin normaali sarjavalmisteinen auto. 
Kansa vaatii halpaa massatuotanto
artikkelia, mutta on valmis sijoitta
maan jälkikäteen autoonsa lisää rahaa 
saadakseen erikoisen ajoltin. 

Muutamat - tavallisesti pienehköt 
- autotehtaat ovat huomanneet, että 
autonkäyttäjien joukossa on aIna sel
laisia henkilöltä, jotka ovat valmiit 
maksamaan korkean hinnan saadak
seen vaatimuksensa auton suhteen 
täytetyiksi. Useimmiten tarjotaan rat
kaisuna upeita ja nopeita GT-autoja, 
joilla on.k:in oma vankka ostajapiirin
sä. Mutta Gran Turismo - vaikka se 
tarkoittaakin matka.i1uautoa - ei riitä 
ty:ydyttämä.än kaikkien nykyisten 
automatkailljoiden tarvetta, erityisesti 
useimmiten pienien tilojensa vuoksi. 
Niinpä rutivanhoillisena pidetty eng
lantilainen Rover-tehdas jatkoi samaa 
ajatuslinjaa hieman pitemmi.lle ke
hittäessään uusinta henkilöautomal
liaan. Suunnittelun lähtökohdaksi ase
tettiin ennen kaikkea hyvä matkustus
mukavuus, korkealuokkaiset ajo-omi
naisuudet ja keskitason yläpuolella 
oleva suorituskyky, Jonka kuitenkaan 
ei tarvinnut kohota varsinaisen GT
auton suorituskyvyn tasolle. Näistä 
vaatimuksista lähtien syntyi Rover 
2000, yksi tämän hetken uudenaikai-

•• simmista ja erikoisimmista sarjaval
misteisista henkilöautoista. 

Rover 2000:n suunnittelun voidaan 
kuvitella alkaneen siitä, että neljälle 
täysikasvuiselle henkilölle on varattu 
hyvät ja riittävät tilat. Pelkkien tilo
jen ei kuitenkaan ole katsottu riittä
vän, vaan jokaiselle on pyritty luo
maan mahdollisimman hyvä istumis
mukavuus käyttämällä erillisiä, hie
nosti pehmustettuja ja aidolla nahalla. 
verhoiltuja nOjatuoleja. 

Matkustajaosasto on turvallisuuden 
lisäämiseksi rakennettu mahdollisim
man lujaksi ja jäykäksi. Tämän pää
määrän saavuttamiseksi sen etu- ja 
takaseinä on muotoiltu vankaksi kote
loksi, jotka on yhdistetty toisiinsa pit
kittäisillä kynnyskoteloill& ja keskellä 
'attiaa kulkevalla lrardaanitunnelilla. 
Edessä ja takana on lUjat, auton poikki 
kulkevat kaaret ikkunoiden ympärillä 
ja nämä on puolestaan yhdistetty toi
siinsa katon reunoilla olevilla pitkit-

ROVER2000 
täisi1lä palkeilla, jotka lisäksi on tuet
tu lattiaosaan ovien vä.lisillä pystypyl
väillä. Auton molemmat ulokkeet -
moottoritila -ja matkatavarasäiliö - on 
mitoitettu siten, että mahdoll1sen yh
teentörmäyksen sattuessa ne painuvat 
kokoon ja vi\hentävät matkustajaosas
toon kohdistuvia voimia. 

Rakenteesta johtuen on jousitus jär
jestetty siten, että tien epätasalsuuk
sien aiheuttamat iskut kohdistuvat 
etummaiseen ja t,aJejmmaiseen poikit
taiskoteloon. Tämli. puolestaan on 
tehnyt välttämättömäksi erikoislaatui
sen etupyöråripustuksen käyttöönoton. 

IIITTARITAULUN sijoitus on hyYI JII luett. 
YUUSkln koIttalalnen. Py6nII.atI mlt1areiÅll 
koottu lIII\t8r'bto oJisI llult ..... n tImIn I~ 
eut_ p8IUla.-, IlritylHeti kun 8uto kai-
118111 my6a lderroalukum/tt8rla. Oftjawpy6rin 
kesldiln oikealla puolene nlkyJ kAalprarti, 
jonka nulla ohjauapyllrl voidaan luklta kOO'
ke_dUftrA II. ftelutuIIe peI«aIIe. ~ 
akselin __ lie puolelle on .,.Iomelhdln 
je o", .. ne JhdI8t.l1J _lIldwulitsln je Uni
meridn koall:etJn. 

Roverin järjestelmässä on poikittaiset 
alatukivarret ja pitkittäiset ylätuki
varret sekä niiden välillä pitkät pysty
tuet. Ylätukivarret vaikuttavat vaaka
suoriin kierrejousiin, jotka on tuettu 
etummaiseen poikittaiskoteloon. 

Takapyörät on ripustettu muunne
tuo De-Dion-akselin varaan. Alkupe
räisestä esikuvastaan Roverin De
Dion-akseli poikkeaa siinä. että kaare
VB. akselIputki ei ole jäykkä, vaan pää
see sekä muuttamaan pituuttaan että 
kiertymään. Tämän rakenteen joh
dosta Roverin takapyörän ripustus on 
lähempänä tavallista erillisjousi tusta 
kuin jäykkää De-Olon-akselia. 

Ohjauslaitteisto on niini.kii.än suun
niteltu turvallisuusnäkökohtia silmäl
läpitäen. Itse ohjausvaihde on kiinni
tetty matkustajaosaston etummaiseen 
poikittaiskoteloon. joten mahdollisen 
yhteentörmäyksen sattuessa törmäys
voimat eivät kohdistu sllhen. Lisäksi 
ohjausvaihteen ja ohjauspyörän väli
nen akseli ei ole yhtenäinen "seiväs", 
vaan se on varustettu murrosnivelellä. 
Jonka. kohdalla akseli muodostaa kul
man. Jos ohjausvaihtee5een kohdistuu 
isku, ei ohjausakseli tästä syystä muo-

dostu kovin vaa.ralliseksi aj aj alle. 
Rover 2OOO:ssa käytetyt rakennerat

kaisut ovat monessa kohdasSa melko 
painavia. Oman lisänsä painoon tuo 
vielä korin erikoinen rakenne, sillä 
ulkopellit eivät ota vastaan koriin koh
distuvia rasitultsla, vaan ovat ain08.i
taan muotoa. ja ulkonäköä. antavina 
suojukslna, jotka auton valmistumisen 
jälkeen kiinnitetään pulteilla korin 
itsekantavaan kehikkoon. Kun ylelli
syyttä tavoittelevalta autolta kuitenkin 
odotetaan tavallista parempaa suori
tuskykyä, on moottorin suunnitteluun 
ollut pakko kiinnittäää suurta huomio
ta. Paino- ja tilasyistä on tyydytty 2 
litnm moottortin ja siinäkin nelisylin
teriseen tyyppiin. Dmeisesti hintakysy
mysten takia ei ole voitu soveltaa mi
tään aivan erikoisia mahdollisuuksia. 
kuten polttoaineen suihkutusta puhu
nlattakaan toki kaasuturpiinista. Mut
ta nokka-akseli on sentään sylinterin
kannessa. Tasaisen käynnin ja hyvän 
sitkeyden aikaansaamiseksi sylinterien 
palotilat on muotoiltu mäntien päihin 
ja kaasujen vi.rtaus järjestetty siten, 
että seos on voimakkaassa pyörreliik
keessä männän syvennyksessä Koko 
pal&mistapahtuman ajan. 

Korin muotoilu on loppujen lopuksi 
tehty enemmänltin käytännöllisten 
seikkojen kuin vallitsevien muotivir
tausten mukaisesti. Vaikka linjat ovat 
Englannista peräisin. on muotoilu kui
tenkin omintakeisessa kauneudessa.an 
enemmän "italialaisen" näköinen kuin 
useimmat italialaisten omista sarjaval
misteisista henkilöautoista. Roverin 
koria ei kuitenkaan ole muotoiltu pyr
kien pieneen ilmanvastuk.seen, vaan 
paremminkin siten. että sivutuulen 
vaikutus sllhen olisi mahdollisimman 
vähäinen ja että myöskään kovaa 
ajettaessa auto ei pyrkisi kohoamaan 
irti ties tä. 

Käytännöllinen toteutus 

Tutustuttaessa uuteen Roveriin käy
tännössä JOUdutaan heti sJuksi totea
maan. että pyrkimyksessä ylelliseen 
erikoisuuteen on täydellisesti onnistut
tu. Auton ulkonäkö ei ehkä kaikkien 
mielestä ole kaunis, mutta viehättävä 

Kiitämme: 

• ajomukBYUUtta 
• kaarreomlnalsuuksia 

• jarruja 
• ylellisyyden tuntua 

Moitimme: 
• liikkumatilaa takaistuimilla 
• varapyörän sijoitusta 

• miUaristoa 

• hintaa 



se epäilemättä on. Matkustajia ajatel
len muotoilu on myös erittäin onnistu
nut, sillä jokaiselta paikalta on mainio 
näkyvyys ulos, auton mittojen arvioi
minen on ajajan paikalta hyvin help
poa ja sileiden pintojen peseminen ja 
hoitaminen käy vaivattomasti. 

Kuljettajan kannalta Roverin sisus
tus on mukava, istuimen muoto ja peh
mustus ovat juuri sopivat, samoin por
taattomasti toimiva selkänojan kalte
vuuden säätö. Istuimen etäisyyssäätö 
on harvinaisen hyvin järjestetty ja 
säätövara riittää pitkäkoipisellekin 
henkilÖlle. IstUintyyny tosin saisi olla 
muutamaa senttiä pitempi, jollOin 
istuimen etureuna tukisi paremmin 
jalkoja. 

Kaikki polkimet ovat samankokoiset 
ja -näköiset sekä samalla korkeu
della. Niiden käyttö on hyvin helppoa 
ja vaivatonta. mutta sijoitus ei ole 
paras mahdollinen, sillä ne ovat hie
man liiaksi vasemmalla ohjausakseliin 
verrattuna. Samoin polkimien painin-

"levyt ovat hieman liian vaakasuorassa 
asennossa. Ohjauspyörä puolestaan on 
erittäin hyvin sijoitettu ja sen ansait
semaa kiitosta, lisää vielä' korkeuden 
aäätömahdollisuus. 

. Lyhyt, napa.kb. vaihdevlpu on aivan 
erinomainen selvlne, täsmällislne liik
keineen ja juuri sopivlne jäykltyyksi
neen. MyÖ5 käsijarrun kahva on sijoi
tettu erittäin hyvin. Säätimien ja kat
kaisimien lulrumäärä on hyvin suuri -
laskettaessa mukaan valonvaihdin ja 
vilkkuvalitsin kaikkiaan 10 kpl - mut
ta ne on siitä huolimatta helppo erot
taa toisistaan pimeässäk:in, sillä nupit 
ovat eri muotoiset minkä li.sä.ksi niihin 
on ltaiverrettu käyttöä kuvaavat mer
kit. Mittarttaulu on suoraan kuljetta
jan näkökentässä niin korkealla, että 
katsetta ei tarvitse sanottavasti siirtää 
tiestä. Kuitenkaan mittartsto ei tällai
senaan ole tyydyttävä, sillä sen luke
minen ei ole yhtä helppoa kuin pyö
reiden mittart>;den. 

Kaikki matlrustajapaikat ovat hyvin 
mukavat, mutta takaistuimet paljasta
vat, että auton ovat suunnitelleet hen
kilöt, jotka tavallisesti ajavat itse ja 

istuvat vain äärimmäisen harvoin ta
kana. NOjatuolimaisina ja mukavasti 
pehmustettuina istuimet kyllä sinänsä 
ovat hyvät, mutta pitemmillä matkoil
la - jollaisia varten Rover 2000 on 
ensisijaisesti tarkoitettu - tekee taka
na matkustajien silloin tällöin mieli 
muuttaa perusteellisesti asentoaan, 
kukaties vaikkapa kerätä jalkansa kip
puraan alleen. Istuinten muodosta jOh
tuen tämä on kuitenkin mahdotonta, 
on vain yksi istuma-asento, jossa istui
met ovat mukavat. Takaistuimet on 
tarkoitettu vain kahdelle henkilölle, 
mutta tilapäislruljetuksessa niiden vä
linen kyynN"noja voidaan nostaa ylös, 
jollOin leveyden suhteen on tilaa kol
mannenkin matkustajan kuljettami
seen. Keskellä istujan olot eivät kui
tenkaan ole millään tavoin kehuttavat, 
sillä istUin on tältä kohdin kova ja 
epämukava ja lisäksi sen verran kor
kea, että pääntilasta tulee puutetta. 

PikJrutavaroille on varattu riittävästi 
säilytystilaa, sillä autossa on mukava 
hylly siinä, missä tavallisesti on koje
lauta, kummankin edessä istuvan edes
sä on tilava, lukittava hansikaslokero, 
jonka muoto lisäksi on melko erikoi
nen ja takaikkuna.n edessä on hattu
hylly. Varsinainen matkatava.rasäillö 
sensijaan vaikuttaa ensinäkemältä tar
peettoman pieneltA, erityisesti kun 
pystyyn sijoitettu varapyörä vielä loh
kaisee siitä suuren osan. Kuitenkin on 
otettava huomioon, että Rover 2000 ei 
ole mik.ä.än retkeilyauto, sen omistajat 
asuvat vannasti hotelleissa. Toiseksi 
auto on tarkoitettu vain neljälle hen
kilölle, joten matkata varasäiliön tila 
riittää nämä edellytykset huomioon
ottaen. Samoin kuin auton muukin si
sustus, on myös matkatavarasäiliö hy
vin huoliteltu siisteine, täydellisine 
verhoiluineen ja valoineeen. 

Mainio matkav&unu 

Rover 2000 on tarkoitettu mukavaksi 
ja nopeaksi matka-autoksi. Tämä tar
koitus on myös saavutettu jOkseenkin 
täydellisesti. Huippunopeus ja kiihty
vyys eivät tosin ole sanottavasti pa
remmat kuin muissakaan 2 litran 
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moottoreilla varustetuissa perheautois-
58 ja tällä hinnalla voidaan hankkia 
siinä suhteessa parempikin auto. Ei 
myöskään polttoaineenkulutus ole pie
nin mittaamistamme, mutta sensijaan 
kaarreominaisuudet ja matlrustusmu
kavuus kuuluvat aivan parhaaseen 
päähän. Pyörä.nripustusjärjestelmä ja 
auton tasapainotus ovat onnistuneet 
niin hyvin. että kaarreominaisuudet 
niin kestopäällysteisellä lrUin soratiel
läkin ovat suorastaan loistavat. Nor
maaWla käsittelyllä autoa ei tunnu 
saavan tekemään mitään epätavallista, 
ei edes tarkoituksellinen väärä. ohjaus 
saanut kai.kissa tapauksissa luistoa 
alkam8.an. Kun Rover menee luistoon, 
tapahtuu se genUemannimaisen rau
hallisesti ja hillitysti ja luisto on mil
loin tahansa lopetettavissa pelkästään 
vastaohjauksella. MyÖ5 jousitusomi
naisuudet ovat erittäin korkealla ta
solla. Auto kulkee tasaisesti, tärisemät
tä ja lellumatta niin pienissä lrUin suu
rissak.in epätasaisuuksissa, yhtä hyvin 
kovalla lruin pehmeälläkin tienpinnal
Ja. Jousituksen ja ka.arreominaisuuk
sien ansiota on, että Roverilla pysty
tään miltei millaisissa tieolosuhteissa 
tahansa pitämään tarvittaessa yllä 
poikkeuksellisen korkeita keskinopeuk-
5ia. Kuitenkin Rover 2000 on enemmän 
kestopäällysteisen lrUin SO!'8tien auto, 
sillä pehmeässä sorassa sen ohjaus 
muuttuu vetelän ja joissakin tapauk
sissa hieman epä varma.n.k.in tun tui.sek
si. Tämä johtunee siitä, että ohjaus on 
hieman illan hidas, ohjauspyöräkier
roksia on ääriasentojen välillä peräti 
neljä ja kuitenkin kääntöympyrän lä
pimitta on miltei 10 m. 

Korin onnistunutta muotoilua lruvaa 
se, että tuulen kohinaa ei juuri esiinny 
millään nopeusalueella. Jopa .etuovien 
tuuletusruudutkin ovat yllättävän hil
jaiset. Kaikkiaan auton melutaso on 
varsin pieni, lruten tämän luokan ajo
kilta sopii ooottaakin. Vasta 4500 
ki min yläpuolella alkaaa moottorin 
ääni lruulua selvästi sisällä, mutta häi
ritseväksi ei meteli vielä silloinkaan 
käy. Sensijaan noin 135 km/t mittari
nopeudella alkaa konepelti väristä, 
mikä tekee kuljettajaan hieman epä
varman vaikutuksen. 

Roverin alipainetehosteiset levyjar
rut ovat erittäin hyvät ja turvallisen 
tuntuiset. Jarrumittartn piirtä!IlA käy
rä tosin antaa suurimmaksi hidastu
vuudeksi vain noin 8,7 m/s2, mutta 
käyrä on kauniin tasaiatvainen, mikä 
tarkoittaa sitä, että kaikki pyörät ovat 
jarruttaneet tasaisesti eikä mikään ole 
pyrkinyt luistamaan. Niinpä tuloksena 
onkin ollut poikkeuksellisen hyvä 
keskimääräinen hidastuvuus ja siitä 
johtuva lyhyt pysähtymisaika. Vastaa
vanlaiset tulokset saatiin myös kok.eil
taessa jarrutusta 80 ja 100 km:n tunti
nopeudesta. Missään vaiheessa ei esiin
tynyt vähäisintäkään jarrujen vetä
mistä ja auto pysähtyi aina kauniisti 
ja hallitusti. 

Matka-autona Rovu 2000 on lähes 
ihanteellinen. Sen eri ominaisuudet 
ovat mainion tasasuht.aIset Ja kun 
autoa on tietoisesti lähdetty suunnit
telemaan mukavaksi ja nopeaksi mat
kantekovälineeksi, ei ole mikään ihme, 
että nykyisten tietojen avulla tehtä
vässä myös on onnistuttu. Selvä ja 
aistikas ylellisyys tekee Roverin erit
täin miellyttäväksi tuttavuudeksi. 
mutta muutamat, sinänsä hyvin pie
net ykSityiskohdat pyrkivät autonylei~ 
sen tason ja hintaluokan huomioon
ottaen hamrittamaan. Yksi niistä on 

jatkuu sivulla 7 
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Missä on kiva olla selällään ja ihastella 

.-. 

Kimmolla oli kivaa helmikuun puolivälin maissa maatessaan 
selällään Sisu-Auton korjaamon lattialla. Siellä oli piilossa sil
loin vielä salaiset kolme uutta Land-Rover 110 autoa_ Ja ne 

. olivat hienoja - nimenomaan alta_ Runko on samanlaista 
kotelopalkkityyliä kuin ennenkin_ Se on koottu hitsaamalla 
muutoin, paitsi poikkipalkki vaihteiston alla on pulttikiinni
tyksin_ Rungon pintakäsittelynä oli nyt erittäin kunnolliselta 
vaikuttanut maalaus ja jo tehtaalla tehty vaha-öljypohjainen 
suojaus_ Pultit ja muunmuassa vaihteiston korvat olivat sin
kittyjä samoin kuin etusisälokasuojat Tuntui kuin juuri mei
tä olisi ajateltu_ Parasta alustassa oli kuitenkin se, että akselit 
ovat nyt kiinni - siis ihan oikein tuki varsilla ja jousitettu 
kierrejousin. Systeemit ja osat on lainattu Rangesta_ Etuakseli 
ilmeisesti aivan suoraan, koska levyjarrutkin olivat ilmesty
neet autoon _ Simpukat niin tehostettu kuin tehostamatotkin 
ovat ulkonäöltään samanlaisia kuin Rangessa. Taka-akselista 
on jätetty korkeuden säätäjä (ns keskipumppu) pois, sitä tarjo
taan lisävarusteena. Takana on rumpujarrut 
Jos oli vaikutelma altapäin todella innostava jatkui ihastelu 
myös huimauksen hälvettyä (verenpainetta) pystyasennossa
kino Konehuone ilahdutti korjaamoihmistä huoltoystävälli
syydellään. Tilaa tehdä on paljon entistä enemmän. Sisäloka
suojien rakenne on muuttunut täysin, ne ovat nyt pyöreät, ei
vätkä ulotu ulkolokasuojan yläpinnan tasalle. Jäähdytintä ja 
maskia on vedetty eteenpäin myös pikkukonemallissa. Kaikki 
on näkyvissä, myös kytkimen pääsylinteri (vrt entinen). Die
sel-mallissa oli alipainepumppu käyttämässä suurikokoista 
jarrutehostinta. 
Moottorivaihtoehdot ovat entiset 2 Y4 bens. ja dies. sekä ben
sa V8, tehoa nyt 114 hv. Diesel-autoissa oli viisivaihteinen 
päävaihteisto. Se perustuu henkilöauto-Roverin laatikkoon, 
mutta rattaat asuvat nyt valurautakuorissa. Jakolaatikkona 
oli Land Roverin uuskonstruktio, sama kuin automaatti-Ran
gessa. V8-moottorin jatkona on Rangen laatikko. 
Sisustus on henkilöautomaisempaa. Ovet ja kojetaulu ovat 
kokonaan verhoiltu . Mittaristo on peräisin Freight Roverin 
Sherpasta. Kattoverhous on samantyyppinen kangaspintai
nen valujuttu kuin Rangessa. Verhouksista en saanut täyttä 
kuvaa, koska autot olivat kokoamatta. Matot ym osat eivät 
ole uusissa RR ja LR autoissa paikoillaan kuljetus- ja varas
tointivaiheessa. 

Ulkonäkö on hyvin lähellä entistä hyvää linjaa. Lokasuojissa 
on näyttävät levitykset Nokka on pidempi ja maski leveämpi . 
Tuulilasi on yksiosainen . Ryhdikäs, ehkä korostunut masku
liininen vaikutelma on kuitenkin tallella. Muotoilun muutok
silla niin sisällä kuin ulkonakin on selvästi pyritty vahvista
maan Lantikan imagoa vahvana ja vankkana. Minuun se ai
nakin tehosi ja uskonkin, että Land Rover IlOon auto ihmi
sille, joita eivät oranssiteipit hämää, nyt ratkaisee ajettavuus, 
lujuus ja käyttökelpoisuus. 

KL 
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Pikkujutut 
Rover nimi esiintyy muissakin tuotteissa, 
kuin vain armaissa autoissamme. Eng· 
lannissa valmistetaan kokonaista sarjaa 
eri kokoisia Sea Rover moottori purjehti
joita ja jo ensimmäisessä pikkujoulus
samme puhuimme Rover viinistä, jota ei 
löydy monopolikaupan listoilta, mutta 
jota tilauksesta saa (koreittain !) Portuga
lista. Mikäli lukijat muistavat lisää Rover 
tuotteita muistuttakaa toimitusta kirje
lappusella. 

TOUKOKUUSSA ALOIT
TAA TOIMINTANSA 
Land-Rover-harrastajien erikoisliike. 
Meiltä uusia ja käytettyjä osia, erikoisvarusteet 
suoraan Englannista. 

KTT 

TV:n töllöttäjäkin havahtuu turtumuk
sestaan silloin tällöin, Rover ystävä aina
kin. Ingrid Bergmanin viimeisessä eloku
vassa, Golda Meirin elämäkerta filmissä, 
esiintyi P2 (P3?) Rover tärkeässä sivu
roolissa. Goldan salainen retki Jordanian 
kuninkaan luokse sodan estämiseksi teh
tiin jylhiä erämaateitä pitkin Roverilla. 
Ajankohta oli siinä neljäkymmenluvun 
lopulla, mutta Tuo ajoneuvo olisi ilo tä
näänkin. 

TV hemmoitteli katsojiaan vuosia "kai
kenkarvaisilla ystävillä". Tuo lämmöllä 
tehty sarja maaseudun eläinlääkäreistä 
on valitettavasti loppunut ja niin katosi 
vanhan P2:n säännöllinen esiintyminen 
ruudussamme. Kai tunnistitte pääsanka
rin (Auton) ? 

KTT 

NOW AT LASTI 
Britain 's very own, tirst and only Non-Club Four Wheel Drive 

Magazine. tor all owners and enthusiasts . 

OVERLANDER 4x4 
REGULAR AND SPECIAL 

FEA TURES INCLUDE: 

• Competition News 
• Off Road News 
• Four Wheel Drive Vehicle Reviews 

and Road Tests 
• New Product News and Reviews 
• Customising 4WD Vehicles 
• Military Matters 
• Green Roading 
• Book Reviews 
• Club News from both Home and 

Abroad 
• Nostalgia articles on early Series One 

Land-Rovers 
• Owners Restorations 
• Letters to the Editors 
• Articles by many enthusiast 

contributors 
• Classified adverts and lots more 

Edited by David Bowyer 
assisted by 
Brian Hart/ey & Mike Hallett 

Have you got your latest copy? 
If not, why not subscribe right now. 

OVERLANDER 4x4 By subscription and 
is published every six weeks - 10 issues subscription 
rates including post & packing: UK 1::10, Europe 1::11.50, 
Overseas 1::14. Large format - A4 size - Art Paper. 

Send your cheque, postal or money order to: 

OVERLANOER L TO., 10 Bridge Street, Andover, 
Hants SP10 1BH, England. Telephone (0264) 64862 

OVERLANDER 4x4 IS pub"shed by Overlander Ltd. Telex 477407 ZENMON G 

KTT 

Tiedustelut: 
OFF ROAD CENTER OY 
PL 172 0020 I Helsinki 20 
90-692 4597, 893 049 
arki-iltaisin sekä 
viikonloppuisin 

Huom. pienoismallien harrastajat! Eiliset 
Lelut-nimisestä liikkeestä löytyy mm. 
Rover turbiiniauton, JET-I:n pienois
malli rakennussa rjana. Rover 100 mallin 
saa ainakin tilauksesta. Pienoisautohar
rastus on kovassa huudossa Englannissa, 
vanhoista Dinky Toys-Rovereista joutuu 
pulittamaan satoja markkoja' Em liik
keen osoite on Punavuorenkatu 5, Hel
sinki 12. 

JL 

Kuvia Land-Roverin omistajan käsikir
jasta vuodelta 1950: 

'Tarkista ensimmäisenä sulake." 

"On noudatettava erityistä huolellisuut
ta, ettei vettä pääse polttoaineen se
kaan." JL 
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Mistä Rover Ystäviä löytyy 

Tutkielma Rover ystävien levinneisyy
destä tuli tehtyä pika-analyysinä jäsen
luettelon postinumeroiden perusteella, 
joten levinneisyyskartta on vain suuntaa 
antava. Tietysti oli selvää, että missä ajo
neuvokanta on tihein, siellä myös Rover 
ystävien tiheys on suurin. Niinpä suur
pääkaupunkiseudulle on keräytynyt run
saat sata ystävää. Mutta huomaa, valta
osa yli 160 ystävää miehittää muun Suo
menniemen ja Ahvenanmaan! Muuta
milta alueilta korkeamman autokulttuu
rin vaalijat eivät ole ehtineet vielä mu
kaan, joten autapa ystävää hädässä. Au
totyyppien jakautumisesta ei kannata 
vielä puhua yhtään mitään, kun hyvät 
ystävät ette ole lähettäneet jäsentietojan
ne. 

Tässä suurimmat ystävätaajamat 

Helsinki 54 
Espoo 31 
Turku 10 
Vantaa 10 
Lahti 9 
Tampere 8 
Kotka 5 
Pietarsaari 4 
Oulu 4 
Porvoo 3 
Hämeenlinna 3 
Kaarina 3 
Kouvola 3 
Kuopio 3 

Lisäksi 17 paikkakuntaa on edustettuna 
parilla ystävällä ja yli kuudeltakymme
neltä paikkakunnalta löytyy ainakin yksi 
ystävä. 

Karttamerkit 

.... ystäviä yli 10 
• ystäviä 3 JO 
• ystäviä I - 2 

PeKo 
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Jäsenkaavake 1983 
Hyvä Roverystävä! 

Varmaan olet huomannut, että kerhon jäsenmäärä on kivun
nut kunnioitettaviin lukemiin (n_ 270)_ Kuitenkaan samaa ei 
voi sanoa palautetuista jäsenkaavakkeista (n_ 150)_ 
Huomaa, että jäsenkaavake on jäsenyyden edellytys siinä mis
sä jäsenmaksukin. 
Koska vanhat jäsentiedot ovat jo varmasti osittain vanhentu
neitakin, ja kaavakkeessa kysytään monia uusia tietoja, on 
kaikkien jäsenten palautettava lehden välissä irrallisena oleva 
uusittu jäsenkaavake! Kuten huomaat jäsenkaavake on hen
kilökohtainen, jäsennumerosi löytyy kaavakkeen oikeasta 
yläkulmasta_ Tämä kaavake on uuden jäsenluettelon pohja
na_ 
Jäsenluettelon yhteyteen tullaan laatimaan luettelot mahdol
lisesti myös alue-, ajoneuvo- tms_ jakoa noudattaen_ 
Lomakkeessa kysytään myös halukkuuttasi osallistua aktiivi
toimintaan sekä toivomuksiasi toiminnan kehittämiseksi. 
Aktiivinen paikallistoiminta edellyttää aktiivista jäsenkantaa_ 
Palauta jäsenkaavakkeesi maaliskuun loppuun mennessä!!! 

ROVER YSTÄVÄT ' .y. W:f:'l:···· 
P1l2 
00421 H.rlln. r 42 

A. AOVER YSTÄVÄ 

JÄSENKAAVAKE D 

POShnume,o. poShlo,mlpa,kka 

Punehnnumero ______ .lyO ______ _ 

'aStl'uulWn ,ospuhehnnume,oolas,e,saaru1ka,sla 

TYYPP'lav<>os,mall' ---------------

Alokm·maara 

KayllO ymparovuOhnen ~ayttoaLlto f : 
o 

oytlilaulO :J 
IYOIU"I.. [j 

,VUOIUlnenalolcmn 

iI,nulaulOf" 0 

H'SIQf,ara'ka,semmalom'$la,iU, 'ek tunnus llank.nlavUO$' ImSI _ ______ _ 

C. KERHOTOIMINTA TAAKE.i TiVTETTAVA.! 

Ja-- senmaksut ~83 __ ~::,:~,:::"_,;",:,:_,:,:~",~"_,.,,,,y,". __ _ 
M,ssa muodossa' (es,m liPahlumaraqestely,ssa. lehden lo,m'luksessa. 

PAIKALLlSYHTEYSMIEHENA yml _________ _ 

Tämän lehden liitteenä löydät paitsi jäsenkaavakkeen myös 
vuoden 1983 jäsenmaksukaavakkeen. Kuten huomannet, on 
maksukaavake kokenut täydellisen muodonmuutoksen: nyt 
riittää, että täytät nimi- ja osoitetietosi yhteen kertaan (aiem
minhan tarvittiin kolminkertainen työmäärä) . Jäsenmaksun 
suuruus on vanhaan tapaan vanhoilta jäseniltä 50 markkaa, 
uusilta 50 markkaa + 50 markkaa liittymismaksuna. Nämä 
summat ovat esipainettuina lomakkeilla omissa sarakkeis
saan. 
Mikäli kirjanpitomme mukaan Sinulla on rästissä aiempia 
maksuja, on nämä merkitty mukaan Uos et ole yhtä mieltä 
kirjanpidon kanssa, ota yhteys Pekka Kastemaahan 
90-480981 ). 
Maksukaavakkeesi on henkilökohtainen, oikeassa yläkulmas
sa olevan numerosarjan kolme viimeistä numeroa ilmaisevat 
jäsennumerosi. Muista säilyttää alin kappale, joka on jäsen
korttisi! 

TARRAT 
Jäsenmaksun yhteydessä voit tilata jäsenmerkkitarrat merkit
semällä haluamasi kpl-määrät tyypeittäin: 

1. ROVER YST Ä V Ä T, ulkopuolinen tarra 
2 . . ROVER YST Ä V Ä T, lasin sisäpuolinen kiinnitys 
3. ROVER FRlENDS FINLAND, ulkopuolinen tarra 
4. ROVER FRlENDS FINLAND, lasin sisäpuolinen 

kiinnitys 

Tarronen hinta on 5 markkaa kappaleelta. 
Tarrojen postituskulu on 2 markkaa riippumatta määrästä . 

JL 
PANKKISIIRTO 

KOP. Espoo - Juvanma lmi Saajan pankki BANKGIRO 
Mottaga,ens TarrameFkit 5 mk/kp l 
~~ ft 
T=IL"'-ILL- E-n:-o -+-714"'3"'0"4""-0 -"'" 371U7""ö,,--1-------1 1 .. .. .. ~ .... .. kpf'J~ 302492 
Ti li KONTO nr 

Rover Ystävät ry 
PL 32 
00421 Helsinki 42 

Saajan nimi 
ja osoite 
Mottagarens 
namn och 
adress -------+-------
Maksajan 
nimi ja 
osoite 
Beta larens 
namn och 
adress 

All ek irjo itus 
Underskrill 

A;'RVO Aumli-I J4 
'K.overf'O-A.H/ 'P4 
04::;(;)-- SOLiHULL/ 

2 . ... .. :: .... ... kpl 

3 . ..... 3. ... ... kpl 
4 ..... .!... ..... kpl 

--

6 31.:' yht . .. ..... ; .. .. ..... kpl ................. mk 

Tarrojen postitus yht .2 mk ........ ~ .. .. mk 
........ _ .. ...... mk 

Liittymismaksu 50 mk 
----I---------------1·A~Ja-"II-a:----r-F 6r I!den 
TILI LTÄ n'O 
Fran KONTO nr 

Maksajan pankk 
Belalarens bank 

Jäsenmaksu 1983 
Pankm merk;1 
Bankens ant. 

mk 

50 mk 
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Range Rover on tehty edustamaan 

kun tarvitaan, ja kulkemaan kaikkialla 
missä tarvitaan. Kulkua vauhdittaa 
uuden korkeapuristeisen Economy 
V-8 -moottorin 92,6 kW (125 hv), ja 
maastossa auttaa vahva vääntö 258 Nm 
2500 r/min. Ja tämä suorituskyky on 
taloudellista, ECE-normin mukainen 
kulutus 90 km/h tasaisella nopeudella 
on 13,09V100 km ja 120 km/h nopeu
della 16,441/100 km. Säästö aikaisem
paan on jopa 15-20 prosenttia. 

Ajo-ominaisuudet? Ne ovat to
dellisen nelivetoisen maastoauton omi
naisuudet, paitsi kaupungeissa ja moot
toriteillä, jolloin paljastuu Range Rove
rin henkilöautomaisuus ja höyhenenke
vyt tehostettu ohjaus. 

Mukavuus? Nyt vertaansa vailla 
4-ovisessa mallissa, samoin tavaratilat. 
Mökille mennessä ei tarvitse miettiä 
mitä mukaan mahtuu. 

Edustavuu!?,? Se tekee Range Rove
rista erilaisen. Sisustus monine yksityis-

kohtineen on uusittu, on pähkinäpuuta 
ja muutenkin hyvät materiaalit jopa 
tavaratilassa. Ja tietysti alumiinipyörät. 

Kestävyys? Siinä Range Rover on 
hintaluokkansa huipulla. Erillinen 
runko ja ruostumaton alumiinikori ovat 
lujia, pitkäikäisimpiä ja turvallisia auto
rakenteita. 

Jos tarvitset auton moneen käyttöön 
- ja yhtä sopivan sekä taloudellisen 
jokaiseen käyttöön - olet valitsemassa 
Range Roveria. 

[1rr;~i'"it-=ii"'i"JI OY SISU-AUTO AB 

RANGEROVER 
SOCIElY 



Avoautot 
Suomeen vuodesta 1948 tuonnissa olleiden 
Rovereiden mallistossa ei ole ollut avoautoja, 
eikä niitä kyllä ole ollut tarjolla muuallakaan. 
Muutamat Roverilta lähteneet miehet tosin 
suunnittelivat ja rakensivat P4:n alustalIe Ma
rauder avourheiluautoja, mutta tuotanto 
käynnistyi paljon hitaammin kuin kustannus
ten nousu ja jo 15 auton jälkeen yritys kuivui 
ja yrittäjät palailivat hiljalleen entisen työnan
tajansa leipiin. Rover osti kuusikymmenluvul
la vanhan lentokoneenmooltoreista ja korkea
luokkaisista autoista kuuluisan AL VIS-teh
taan, jolla oli autotuotannon lopettamiseen 
1967 saakka upea avomalli ohjelmassaan, 
alunperin sveitsiläisen Graberin Alvikselle te
kemä kori. Vaikka mm. numerovalot ovat tu
tut, ei Alvis silti Rover ollut, hieno ja perintei
käs auto vaikka olikin. Rover ei muuten "tap
panut" Alvista, vaan British Leyland, jonka 
yhteyteen Roverkin joutui (siinä leikissä kato
sivat upeat huippunopeat miltei tuotantoval
miit iso Rover ja keskimoottorinen Rover ur
heiluauto ... olisivat vieneet näet Jaguarilta ja
lansijan!) vaan käsky Alviksen loppuun tuli 
"ylhäältä". 
Roverilla on silti ollut avomalleja erilaisina 
prototyyppeinä, P4 ja P5 malleista. Useat ovat 

Rover 2000 

yksityisten koriräätäleiden työtä, näyttelymal
leja tai pieninä sarjoina asiakkaiden tilausten 
perusteella valmistettuja. Näistä löytyy kuvia 
ja selostuksia alan julkaisuissa ja niistä vielä 
kirjoitellaan Rover Ystävissä vastaisuudessa
kin, mutta tällä kertaa kerromme P6 mallista. 
Rover 2000 mallista on todennäköisesti tehty 
vain kolme avoversiota, Graber on taas asial
la, ainakin yhden tekijä , mutta yksi on Rove-
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Rover merkki 

rin toimeksiannosta valmistettu. Rakentajana 
oli FLM Panelcraft Englannissa, firma , joka 
on paremmin tunnettu Crayford'in kanssa te
kemistään farmarimuunnoksista. Tällaisia 
2000/3500 farmareita on tehty koko joukko. 
Rover oli ennen työtä 1965 ilmeisesti tehnyt 
riisutuilla koreilla vääntötestejä selvittääkseen 
2000 mallin itsekantavan korin jäykkyyttä. 
Testit olivat postitiivisia lievästikin sanoen. 
Siinä, missä jouduttiin hitsaamaan jäykisty
neeksi plootua ja palkkeja puuttuvan jäyk
kyyttä antavan katon korvikkeeksi, siinä P6:n 
koriin ei tarvita mitään lisäjäykistystä. P6 on 
tässä mielessä ilmiselvästi kaikkea muuta kuin 
"riisipaperista" tehty. Ainoa varsinainen jäy
kistys tarvittiin tuulilasin kehyksiin , raskaan 
lasin tukemiseksi. 

Oheisena kuva Rover tunnuksesta sellaisena, 
kuin se alunperin esiteltiin. Tutut asiat olivat 
jo silloin mukana, kohtipuskeva viikinkilaiva 

•• keulakuohuineen ja Rover nimi pullollaan ole
vassa purjeessa. Kokkapuussa on viikingin 
pääkoriste siivellisine kypärineen (tuo siipiky
pärä muuten ei lie historial lisesti lainkaan aito, 
viikinkien käyttämä). Merkin suunnitteli Ro
ver-tehtaan perustaja John Kemp Starley of 
Coventry, armon vuonna 1904? Tuo mm. the 
Old Motorissa oleva vuosiluku on sinänsä ris
tiriitainen mm. Brian Jewell'in autojen merk
kejä käsittelevän kirjan tietojen kansa. Sen 
mukaan viikinkitunnus tuli vasta 1921 jälkei
siin Rovereihin, aiempiin kun Rover nimen 
yhteyteen ympättiin sympaattisen näköistä 
koiraa ... kulku(ri)koiraa kuvista päätellen. 
Jewell'in kirjassa esitetyt viikinkiaiheiset tun
nukset ovat muuten paljon hiotumpia ja 
uudemman näköisiä kuin oheen painamamme 
John Kemp'in tunnus. 
Rinnalle on sijoitettu jäsenistömme tunnus 
mi ltei 80 vuotta myöhemmin, pysyväistä nä
kyy olevan ainakin Rover-henki, onneksi! 

Nimimerkki RiFiFi 
Ry ry merkin tekijä alias KTT 

Ylläolevan ei pitäisi silti rohkaista ketään rau
tasaha kourassa töihin. Avoversion hinta kas
vaa melkoisesti , kun polttoainetankki ja taka
hattuhylly ja takaistuimet muutetaan, jotta 
alaslaskettava kattomekanismi mahtuisi sie
västi paikalleen. Kori tietysti on muutettava 
kaksioviseksi (etuistuinten muutoksineen), jol
loin ovipilari siirretään taaksepäin, rakenne
taan uudet leveät ovet ja takaovien ja takalo
kakaarien sijaan valmistetaan yhtenäiset uu
det pellit, kuten Panelcraft teki. 
Auto ei koskaan tullut sarjatuotantoon, mark
kinoita olisi sille varmaan ollut. Myyntihinta 
olisi ollut korkea, mutta varsinainen kielteinen 
tuotantopäätös johtaa taas sylttytehtaalle, Bri
tish Leylandin fuusioitumiseen. BL:llä oli näet 
tuotannossa jo ostamansa Triumph Vitesse ja 
Herald avonaisena. Se siitä. Näyttää siltä, että 
Rover on menettänyt mielenkiintoisia, mai
netta tuovia, nopeita, sekä tämän tarinan avo
mallin ja ties mitä muuta "avioliitossaan" 
BL:n kanssa. Niin se käy, tuskin kyse silloin 
olikaan rakkaudesta, muut syyt pakottivat liit
toon, mutta se on eri juttu kuten R Kipling ai
koinaan sanoi . 

KTT 
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Pikkujoulu 
Viime joulukuun yhdestoista oli yli puo
lelle sadalle Rover ystävälle osoite yhtei
nen, Ravintola Orfeus Helsingissä, 
TFIF:n juhlahuoneisto. Pikkujoulu sujui 
vilkkaasti, ohjelmaa oli pitkin iltaa, fil
mejä, kuvia, arpajaisia, puheita, soittoa, 
joku tanssikin ja kaikki pyrkivät illallisel
la harjoittelemaan valmiiksi vatsanahkan 
venytystä. Jouluhan on tunnetusti ylin
syönnin aikaa. Talo oli jo ollut kauan ai
kaa suljettu, kun viimeiset ystävät rie
mukkaasti soristen hajaantuivat kotikon
tujensa suuntaan. 

Olof Moring. kertoi mukaansatem
paavasti Roverin maahan tuonnin vai
heista, jossa Olof on itse ollut mukana 

ajan . Suurin osa Rover autoistamme on 
hänen Suomeen ostamiaan. 

voisi hyvinkin olla sama, niin hyvin juhla 
sujui. 

Juttujuttuja 
Jäsentietolomakkeitten perusteella todella uskollisia P4 ystä
viä löytyisi ainakin viisi kappaletta ja P5 ystäviä kaksi. Ovat 
kuulemma ostaneet Roverinsa ihka uutena ja miljoonia ne 
maksoivat jo silloinkin. Jahka kaikki lähettävät jäsen tietonsa 
niin selviää koko totuus. 

Autoliiton lehti AL muutti nimensä takaisin Moottoriksi. Sa
malla vaihtui myös painoasu. Onnittelemme hienoa lehteä. 
Erityisesti ensimmäisen numeron kansikuva osoittaa lehden 
haluavan palvella myös paremmasta autoilusta kiinnostunei
ta. 

KL 

Tampereella sattui erittäin valitettava liikenneonnettomuus 
alkutalvesta. Ns maasturi karkasi nuoren kuljettajansa käsis
tä aiheuttaen kahden jalankulkijan menehtymisen. Tapaus 
herätti paljon huomiota ja aloitti keskustelun ko ajoneuvo
ryhmän turvallisuudesta yleisesti. Kaikki liikenneturvallisuu
desta käyty keskustelu on otettava vakavasti, mutta tässä sor
ruttiin vääriin yleistyksiin. Ajojahdinomaisesti otettiin kantaa 
nelivetoautojen hallittavuuteen yhtenä ryhmänä - yhtä pe
rustellusti voidaan ottaa kantaa japanilaisten autojen ajetta
vuuteen kaiken kaikkiaan. 
Asiaa oli kuitenkin huolestuneisuus nelivetoautojen rengas
tuksesta. Näillä autoilla ajetaan kolmestakin syystä liian pitä
mättömillä renkailla talvisin. Nelivetoautolla ei jää kiinni. 
Yhä edelleen pidetään liikkeellepääsemistä tärkeimpänä syy
nä talvirengastukseen, näillä pärjää huonommillakin. Nelive
toisten vannekoko on yleisimmin 16 tuumaa. Tähän kokoon 
ei oikein hyviä renkaita (esim. Hakkapeliitta) ole ainakaan 
vyörenkaana tarjolla. Rangen Michelin yleisrengas, ainakin 
ilman nastoja, on talvipidoltaan todella kehno. Vain Bridges
tone lienee liukkaampi. Rangen alkuperäisvaihtoehtona tar
jottu Firestone on jo paljon pitävämpi. Kolmantena kiistatto
mana syynä rengas-asiassa on, että näin suuret renkaat ovat 
todella kalliita. 
Omaan talviajokokemukseeni vedoten pidän kuitenkin mah
dollisimman hyvää talvirengasvarustusta nastoineen niin 
Rangessa kuin Lantikassakin aivan välttämättömänä. Ajo 
Rangella kunnon renkailla saakin mainoksen vuoden talviau
tosta uuteen valoon - mutta Rangehan onkin tehty kahden
kymmenen (30?) vuoden talviautoksi. 

KL 

Vuoden 1965 Lontoon autonäyttelyssä oli tarjolla Rover 
2000:een lisämaksusta turvavyöt, jotka oli pakko panna pääl
leen. Ellei vöitä oltu kiinnitetty, ei moottori lainkaan käynnis
tynyt ja kojelautaan syttyi varmuuden vuoksi punainen va
roitusvalo, jos ei vaikka muuten huomannut huolimatto
muutta. Hyvä olisi muistaa hoitaa homma ilman varoitusva
loja tänäkin päivänä. 

PeKo 

Kuuluu eräs ystävä olevan vallan armottomissa sieluntuskis
sa, kun eksyi jokakeväiseen vesilläliikkujien näyttelyyn. Mei
naa näet Ranke vaihtua purjeisiin! Kumma mies, vaimonsa
kin on vaihtanut kameleihin, tosin kameleita ei ole vielä toi
mitettu ... eikä vaimoakaan lähetetty. 

PeKo 
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