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Lottokierrosten järjestysnumerot senkun kasvavat ja siitähän sen tietää, että 
kaikki hyvä loppuu aikanaan niinkuin nyt tämä vuosikin. Ja vuosihan on ol
lut hyvä näin Rovernäkökulmasta katsottuna ainakin. Tavattu oHaan isom
massa määrin Maisansalossa ja Haikossa. Uusia autoja on rekisteröity käyt
töömme enemmän kuin taas vähään aikaan. Uudistunut pitkien Lantikoitten 
mallisarja on todellinen ilonaihe paremmista maastureista pitävälle. 

Kerhomme nyky- niinkuin tulevaisuudenkin näkymät näyttävät edelleen 
hyviltä. Jäsenmäärämme on jatkanut voimakasta kasvuaan joskin keväällä 
tehtävä maksuihin perustuva tarkastuslaskenta tiputtanee joitakin 'nimelli
siä' pois. Hallitus on voinut hyvin ja omasta mielestään saanut jotain ai
kaankin. Moitetta ei ole ääneen sanottu kuin kutsujen ym. postin myöhäste
lemisistä. En toki usko kaiken toiminnan kaikkia tyydyttäneen, vaan ei ole 
kehdattu kertoa ... Kaikenkaikkiaan hyvillä mielin koen kirjoittavani tälle 
palstalle viimeistä kertaa tällä erää. Viimeistä kertaa siksi, että jo ensimmäis
tä hallitusta kerholle kaavailtaessa suunniteltiin tehtäviin kiertoa. Aika, jon
ka olen tähän saanut käyttää, on ollut antoisaa ja erittäin terveellistä vaihte
lua mutterin vääntämiselle. Aina joskus on tietenkin tuntunut vähän siltä, et
tä hommat ovat kyllä hanskassa, mutta hanskat hukassa. Mutta ankaran 
kasvatuksen saaneena ja muutoinkin usein nöyrryytettynä yrittäjänä on oma 
osuus jotenkin tullut hoidettua. Ensi vuosikokous siis valitsee uuden halli
tuksen ja silloin ratkeaa käytetäänkö puheenjohtaja ensi kaudella uutta 
nuorta voimaa vaiko parrakasta, mutta yhä innostunutta kokemusta, Kuten 
jo totesin, tulevaisuus näyttää hyvältä, aluehomma lähtenee Turun esimerkin 
myötä käyntiin, matka-aatokset etenevät, merkkiä on tarrana ja kohta metal
lisenakin, vielä jonain päivänä saamme nukkua Rover-yöpuvussa, kokoon
tumisia ja kerhoiltoja on luvassa jne. 

Yhteensä siis (latinaksi summa summarum) kiitokset sydämen pohjasta 
Roverväellä kuluneesta kaudesta ja kaikille Rauhaisaa Joulua ja Erinomaista 
Uutta Vuotta. 

Kimmo 

ROVER YSTÄVÄT ryROVER FRIENDSFINLAND 

Postiosoite 
Pankki 
Hallitus 

Tilintarkastajat 

Yhteyshenkilöt 
Land Rover 
Tapahtumat 

PL 32 00421 Helsinki 42 
KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040-3061 
Kimmo Linnavuori puh.joht. 
Kari Tossavainen varapuh.joht. 
Juha Liukkonen sihteeri 
Pekka Kastemaa rahastonhoit. 
Pekka Korvenkontio 
Högne Jungner varajäsen 
Harri Immonen 
Jyrki Lindeman 
Bill Litonius 
Matti Salmo 

Paimenhuilunpolku 6 A 9, 00420 Hki 42. 845617 
Murtokatu B 61 04400 Järvenpää 
PL 2 01671 Vantaa 67 893049 
Perustie 20 A 22, 00330 Hki 33, 480 981 
Joupinmäenrinne 4 02760 Espoo 76, 805 3593 
Lähderanta 3 A 16 02720 Espoo 72 
Metsäkylä 01810 LuhtajokL 87 95 656 
Paloheinäntie 1. 00670 Hki 67 
90-692 4597 
90-898 755 
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VUOSIKOKOUS 
Kutsumme kaikki Rover Ystävät yhdistyksemme vuosikokouk
seen, joka pidetään tammikuun 21. päivänä 1984 alkaen kello 
14.00 Tolarin ala-asteen koulussa Tolarintie 6, Helsinki 40. 
(Kts. HPY:n karttalehti 24.) 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mai-
nitut asiat. • 

Rover Ystävät ry 
Hallitus . 

Tolarintie Nurmijärventie 
Tolarin koulu 

Aino Ackten tie 

Jäsenmaksuista ! 
On selvää, että rapatessa roiskuuja kiireessä unohtuu, mutta yksi on 
velvollisuus ylitse muiden: huolehtia Rover Ystävät jäsenvelvoitteis
ta, jäsenkaavakkeesta ja jäsenmaksuista. Ja niinpä on käynyt, että 
joiltakin nämä velvoitteet ovat unohtuneet. 
Molemmat ovat toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä,joten tällä 
kertaa on aihetta muistuttaajäsenmaksuista. Sinä, jolla on rästimak
suja, hoidathan mukana olevalla maksukuitilla maksut kuntoon vä
littömästi. Unohtua se ei enää saa, silläjäsenrekisteristä poistaminen 
uhkaa. Kuka nyt sellaista haluaisi? 

P.K-kontio 

KERHOPALSTA 
Kerholehdet, tarrat ym. 
Vanhoja kerholehtiä on tilattu melko 
ahkerasti ja niitä on vielä jonkin verran 
saatavi lla paitsi lehtiä no 7 ja 8, jotka 
ovat valitettavasti loppuunmyydyt. Uu
sille jäsenille lähetetään niiden tilalla 
edellisiä lehtiä, merkitse selvästi lehden 
numero ja hinta o li 10 markkaa/kpI. 
Tarrojen myynti on niinikään ollut vil
kastaja kaikkia tarroja on vielä saatavil
la. Muistin virkistämiseksi tarratyypit: 
1. ROVER ySTÄVÄT ...................... . 

ulkopuolinen tarra 
2. ROVER ySTÄVÄT ...................... . 
lasin sisäpuolinen tarra 
3. ROVER FRIENDS .. .................... . 

ulkopuolinen tarra 
4. ROVER FRIENDS ...................... . 

lasin sisäpuolinen tarra 

Tarrojen hinta on viisi markkaa kappale. 
metallisen vaunumerkin varauksia on 
tehty m yös runsaasti. Merkki on 1: I tar
ran näköinen ja kokoinen paitsi sininen 
väri korvautuu mustalla. Merkki varus
tetaan kiinnityksillä. Jos haluat merkin 
tee varaus pian , sillä merkit myydään 
varausjärjestyksessä. Merkin hinta on 
100 markkaa/kpI. 
OLETHAN LÄHETTÄNYT JÄSEN
KAAVAKKEEN! 

Jos toimituksissa esiintyy puutteita , 
ota yhteyttä allekirjoittaneeseen p. 90-
805 3593. 

P. K-KONTIO 

ENGLANNIN MATKA 
Vastoin edellisessä lehdessä esitettyjä 
ennakkotietoja, ei tarkkaa matkasuun
nitelmaa aikatauluineen esitetä vielä täs
sä lehdessä vaan ensi vuoden ensimmäi
sessä numerossa. Ongelmana on ollut 
lähinnsä se, etteivät englanti laisten ker
hojen tapahtumakalenterit kesän -84 
osalta ole vielä valmiita . Vierailu englan
tilaisessa kerhohappeningissa on liki ji
kaisen matkalle haluavan toivelistan 
kärjessä , joten aikataulu lyödään luk
koon vasta , kun engelsmannien tapah
tumapäivät ovat selvät. Niinikään on 
pientä holestumista aiheuttanut matka
kyselyistä saatu vähälukuinnen palaute. 
Otamme erit yisen mieluisasti vielä vas
taan mielipiteitä ja ideoita, huom myös 
vaikkei matkalle lähtö o lisikaan aivan 
varmaa. Matka asiaa käsitellään ja pää
töksiä tehdään vuosikokouksessa , joten 
eiköhän kuviot o le siihen mennessä lop
puun asti hiotut. 

JL 
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TURUN ALUEEN KERHOPALSTA 
3.11.1983 näki päivänvalon maan en
simmäinen Rover Ystävät aluekerho Tu
russa Cafe Nautiluksen tiloissa. 

Ensimmäisessä kokoontumisessa oli 
väkeä parikymmentä henkilöä . Osanot
to oli ilahduttavan runsas ja yllätysvie
raina olivat Helsingistä poikenneet 
Kimmo, Juha, Kari ja Pirjo. Mukana oli 
kutsuvieraana myös SaHK:n puheenjoh
taja Reino Krouvila. Kokoontuminen oli 
lähinnä suuntaa-antava ja eräänlainen 
päänavaus esimerkiksi muille alueellista 
kerhotoimintaa suunnitteleville. Vie
timme iltaa kahvittelun merkeissä ja 
kuuntelimme aluksi Kimmon käsityksiä 
aluetoiminnan tarpeellisuudesta. 

Toivomus oli, että muuallakin uskal
lettaisiin lähteä alueelliseen toimintaan, 
sillä Rover Ystäviä löytyy ympäri Suo
mea ja moninpaikoin hyvinkin tiheään . 

Kevät- ja syysajojen järjestelyihin toi
voi alueellisen toiminnan mukana helpo
tusta ja monipuolistumista. Erilaisten ti
laisuuksien hajoittaminen ympäri Suo
mea olisi mukavaa, sillä Helsinkikeskei
syys on hiukan vaivanut Ystäviä. Reino 
Krouvila jutteli Automobiilikerhojen 
kattojärjestöstä SaHK:sta ja toivoi 
mahdollisimman monen Roveristin liit
tyvän 'klubin paikalliskerhoihin. 

Varsinkin vanhojen Roverien omista
jien kannattaiSti liittyä SaHK:iin, koska 
silloin esim. erilaiset museoajoneuvoasi
at tulevat klubin kautta kätevästi hoidet
tua . 

Merkkikerhojen toiminnan Krouvila 
koko hyvin positiiviseksi, sillä pienem
pien yksiköiden toiminta on usein aktii
vista ja sympaattista. Virallisen puolen 
jälkeen juttu kiersi erilaisten käytännön 
järjestelyjen ympärillä ja todettiin, että 
kuukausittaiset kerhoillat olisivat to
teuttamisen arvoisia asioita. 

Yhteiskuljetukset eri tilaisuuksiin oli-
•• vat myös harkinnan kohteena ja päätet

tiin lähteä porukalla tuleviin rientoihin, 
pikkujoulujuhlaan lähtö oli ensimmäi
nen tällainen järjestely. 

Sisu-auton puolesta oli ilmoitettu yh
teistyöhalukkuudesta ja olemme päättä
neet käyttää Turun liikkeen palveluja 
hyväksemme kerhoillassa 16.1 .1984 klo 
19.30 Rieskalähteentien myymälän ko
koustiloissa. Samantien kerättiin aktii
viporukka, jonka tehtävä tulisi olemaan 
käytännön järjestelyt eri tilaisuuksissa ja 
kerhotoimintaan liittyvissä asioissa. 

Porukkaan saatiin kuusi ystävää, joit
te.n kokoontuminen sovittiin tapahtu
vaksi n. kahden viikon välein, lisää aktii
veja tietysti toivotaan mukaan. 

I1moittelukanavaksi sovittiin Cafe'
Nautiluksen puhelin (25760) yhteyshen
kilönä Ma tti Koivula, joten tarpeen vaa
tiessa soita illalla (17.00-20.00) niin asiat 
selviävät. Tulevista kuukausikokoon
tumisista ja muista kerhoasioista ilmoi
tetaan tällä Turun alueen kerhopalstalla 
ja kerhon ilmoituskirjeiden välityksellä. 

Kerhon terävä j~htoporukka tapansa mukaan tarkkana kuin. .. 

Pitkä rivi Rover Ystäviä. peilissä toinen mokoma lisää seuraamassa Krouvilan 
jutustelua. 

Muista seurata myös Turun Sanomien 
"kokouksia" osastoa. Illanvietto jatkui 
aika myöhäänja Helsingin porukkajou
tui lähtemään hiukan ennen loppua tai
paleelle. Viimeiset ystävät poistuivat Tu
run raikkaaseen yöilmaan vähän ennen 
puoItayötä taas yhtä kerhokokemusta 
rikkaampana. 

Silvanin automaalaamossa jokikadulla 
on moottorinsa polttanut Range joka on 
muuten täydessä varaosakunnossa,joten 
nopeasti katsomaan löytyykö sopivia 
varaosia. 

Seuraava kerhoiIta vietetään maanan
taina 16.01.1984. Sisu-Auto on lupautu
nut hoitamaan tarjoilu- ja ohjelmapuo
len, joten kaikki mukaan kello 19.30. 
Tiedossa on siis iIta täynnä yllätyksiä ja 
mukavaa toimintaa Sisu-Auton toimiti
loissa Rieskalähteentiellä. 

Cafe'Nautilus antaa Rover Ystäville 10% 
alennuksen kahviotuotteista, kun poik
keat kahviossa (ark. 16.00-20.00). Tule 
vaikka juttelemaan Rovereista, kun ai
kaa liikenee. TS-talossa kauppias katu 5 
sisäpihassa. 

MK 
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LAND ROVER SWB (2286 c.c.) 
Maailmassa on vähän maita, joita Land 
Rover ei olisi "valloittanut", Nämä kan
tikkaat ajokit näyttävät olevan kotonaan 
yhtä hyvin taistellessaan tietään läpi 
trooppisten viidakoiden tai lumimyrsky
jen kuin pyöriessään maatiloilla tai kau
pungeissa ja kylissä, Land Rover on 25-
vuotias ja silti perusrakenne on pysynyt 
samana: tuhti joka paikkaan pääsevä 
ajoneuvo, joka ei edes teeskentele ole
vansa henkilöauto, Toisaalta mukavuu
den lisäämiseksi on tehty lukuisia huo
mattavi~ parannuksia, jotka tekevät 
Land Roverin paljon hyväksyttäväm
mäksi kulkuneuvona, 

Land Roveria on muuteltu, pidennelty 
ja Iyhennelty ja samalla tuotettu mitä 
verrattomin muunnosten sarja, Lisäva
rusteita on sadoittain, kaikki suunniteltu 
sopimaan suoraan perusajoneuvoon 
minkä tahansa tehtävän suorittamiseksi, 
Perusalustoja on kaksi, 88 ja 109 tuumai
set akseli välit. SWB-mall'i (Short Wheel
base = lyhyt akseliväli) on saatavana 
alustana, pick-up -mallina ilman ohjaa
mohyttiä sekä 7-paikkaisena umpimalli
na, L WB-malleissa (Long Wheelbase eli 
pitkä) pick-upissa eli avopakettimallissa 
on ohjaamohytti ja umpimallissa on 10 
tai 12 istuinta, Moottoreita autoihin on 
tarjolla kolme: nelisylinterinen 2286 cm] 
joko bensiini- tai dieselvaihtoehtona se
kä 2625 cm] kuusisylinterinen bensiini
kone, Neloskone käy matalaoktaanisella 
bensiinillä, puristussuhde on vain 8,0: 1, 
Tosi takapajuisiin maihin on saatavissa 
myös 7,0: 1 puristussuhde. Tehoa moot
tori antaa kohtuulliset 70,5 hv (DIN)/ 
4000 rpm ja vääntömomenttia löytyy n. 
16.5 kpm jo aivan käynti nopeuden ala
päässä, 1500 rpm. 

Voimansiirto on melko mutkikas, pe
rustana on 4-vaihteinen vaihdelaatikko. 
Vaihdelaatikosta päästään jakolaatik
koon, jossa on kaksi alentavaa välitystä 
("high & low") 1,15: l ja 2,35: 1. Normaa
lissa käytössä vain takapyörät vetävät. 
Nelipyöräveto voidaan kytkeä pysäyt
tämättä ajoneuvoa, milloin vain, paina
malla keltanuppien vipu alas . Maastovä
lityksille siirrytään pysäyttämällä auto ja 
punanappinen vipu vedetään täysin 
taakse. Keskelle jää asento, jolloin pyö
rien veto on kokonaan poiskytkettynä ja 
asentoa tarvitaan voiman ulosottoon Iii
tettäviä laitteita käytettäessä. Maastovä
lityksellä neliveto on automaattisesti 
kytkeytyneenä. Kuten huomataan Land 
Roverin vaihteistossa on valinnan varaa 
paljon, kulloinkin vallitsevien olosuh
teiden mukaisesti. 

Uskomme, että kukaan ei osta Land 
Roveria sen suorituskyvyn vuoksi, jos 
tarkoitetaan kiihtyvyyttä. Kuljettaja tot
tuu kuitenkin pian melko verkkaiseen 
menoon tarkkaillessaan tietä korkealta 
ajajan paikalta. Pitäen 5000 kierrosta 
ylärajana saavutetaan pitkällä välit yk-

Maastossa Land Rover on lähes täydelli
nen. Jäähdyttäjän edessä on tilaa capstan
tai kelavinssille. Vedessä ajo kuvan osoit-

sellä eri vaihteilla nopeudet 35, 58 ja 86 
km/h ja ylimmällä vaihteella, tyynellä 
säällä huippunopeus 109 km/h . Tote
simme kuitenkin, että myötä maalla tai 
myötätuulessa päästään 120 km/h no
peuksiin. Maastovälitysten huippuno
peuksilla lie vain akateeminen kiinno
tuksensa, ne ovat noin 18, 31, 43 ja 64 
km/h. Tarjolla olevasta vetovoimasta 
antaa paremminkin kuvan se, että auto 
pystyy vaivatta lähtemään liikkeelle 1:4 
kaltevalla rinteellä maastonelosvaihteel
la . Käsijarru pitää vaivatta vielä 1:3 rin
teessä,josta liikkeellelähtö käy tavallisel
la kakkosvaihteellakin. 

Kuten todettu, suorituskyky on riittä
vä. Seisovalta lähdöltä saavutettiin 64 
km/h 10,9 sekunnissa ja 97 km/h 29, l 
sekunnissa . Neljännesmaili täyttyi melko 
mukavassa ajassa, 22,6 sekuntia. Moot
tori on äärimmäisen nöyrä, kaupunki
ajossa tulee usein toimeen pelkällä ne
losvaihteella. Luontevaksi marssi no
peudeksi osoittautui 80-90 km/h, vaih-

tamalla näytöstyylillä ei kastellut auton 
sisätiloja. 

teiston renkaiden ja ilmavirran aiheut
tama melu huomioiden. 

Tiheävälityksisen raskaan ajoneuvon 
polttoaineen kulutus on runsaanpuoleis
ta. Testin kokonaiskulutus 15,7 1/100 
km on tyypillinen keskiarvo tällaiselle 
autolle . . Testikulutuksessa on mukana 
auton täyden suorituskyvyn mittaukset, 
päivä mudassa rypemistä, moottoritie
matka sekä yleistä seka-ajoa. Todella 
vaikeissa olosuhteissa kulutus voi nousta 
jopa reiluun 301/100 km. Tankkiin mah
tuu 45 l ja suuressa täyttäaukossa on 
ulosvedettävä jatkoputki, jossa on sihti. 
Tämä helpottaa tankattaessa kanisteris
ta. Sadesäällä tankattaessa totesimme 
pressukatolle kertyvällä vedellä olevan 
taipumus pyrkiä polttoaineen mukana 
tankkiin. Polttoainesuotimen yhteydessä 
on kuitenkin vedenerottaja. Mäkiä ryn
täillessämme irtosi öljynsuodin, normaa
li öljynkulutus oli n. 0,3 1/100 km. 

> 



Ajettavuus ja käsiteItävyys 
Puhuttaessa Land Roverin tapaisista 
ajoneuvoista, on varottava vertaamasta 
sitä liian monissa asioissa tavallisiin 
henkilöautoihin. Land Rover on raken
nettu idioottivarmaksi ja tarkoitettu teil
le,joita tuskin edes on. Siinä missä Land 
Roverin mukavuus ei enää riitä, Range 
Rover hoitaa tarpeet. 

Dunlop RK3 ristikudosrenkailla , ko
ko 7,50 x 16, ei ole erityisen hyvä pito 
märällä tiellä, ajamalla liian kovaa kaar
teeseen, on helppo saada sekä etu- että 
takapyörät luistoon. Suorituskykymit
tausten aikana märällä testi radalla tote
simme, että kiihdytyksissä ei ollut vaike
aa saada takapyöriä "sutimaan tyhjää" . 
Maastossa asiat ovat kuitenkin koko
naan toisin, renkaiden syvät, karkeat 
kuviot takaavat lujan pidon, eivätkä ku
viot tukkeudu mudasta. 

Huomioiden runsaan 12,5 metrin 
kääntösäde ja reilut neljä kierrosta oh
jauspyörän ääriasentojen välillä, Land 
Rover näyttää alkuun melko kömpelöltä 
ajettavalta . Ohjausvälitys muuttuu kään
nettäessä ääriasentoon, jolloin käännet
täessä auto läpi täyskulman, kuljettaja 
voi yllättyä ohjauksen hitaudesta oikai
sussa. Pitävällä pinnalla ohjaus tuntuu 
melko veltolta, mutta kun Land Roveril
la lii,kutaan maastossa, oppii arvosta
maan ohjaukseen välittyvien iskujen 
vaimennusta . Maastossa ohjauspyörää 
on helppo pitää, siinä tuntuu vastaan 
vääntävä voima paremminkin kuin että 
ohjauspöryä pyrkisi riistäytymään käsis
tä , Ohjauspyörä on 16 1/2 tuumainen 
konstailematon, ja tarpeeksi reilu, että 
sitä voi käsitellä rukkaskourinkin. 

Land Roverinjousitus on lähinnä "pe
rusjousitus", jäykät akselit, puoliellipsi
set lehtijouset sekä jäykät iskunvaimen
timet, joten jokainen tien epätasaisuus 
on tunnettavissa. Hyvin muotoillut is
tuimet tosin pehmentävät ajoa huomat-

•• tavasti . Lyhytakselivälisen mallin pahin 
piirre on nyökkääminen varsinkin ilman 
kuormaa. Liikkeen akseli on lähellä etu
pyöriä, joten jos ajaja ei nojaa täysin sel
känojaan monttuisella tiellä, raju pom
potus ei tunnu niin pahalta. Perä kuor
mattuna ilmiö ei ole läheskään edelläku
vatun epämukava. 

Maastossa pito ja suorituskyky ovat 
vähää vaille uskomattomat. Suhteellisen 
tasaisella kolmos- ja nelosvaihteet ovat 
käyttökelpoisia enimmän aikaa ja suu
ren maavaran sekä l6-tuumaisten pyö
rien ansiosta ajouran valinnassa ei ta:r
vitse edes olla erityisen tarkka. Vain ää
rimmäisen hankalassa maastossa tarvit
see turvautua täysiin aseisiin, maastovä
litykseen ja nelipyörävetoon - tällöin
kin menoa rajoittavaksi tekijäksi 
useimmiten muodostuu enemmänkin 
kuljettajan uskon puute kuin Land Ro
verin maasto kyky. Ainoa tilanne, jossa 
koimme jonkinasteista vaikeutta, oli ko
van pohjan päällä oleva löysä mutta, jos
sa saimme kaikki pyörät pyörimään tyh-

Hyöty ja mukavuus yhdistettynä. Erityi
sen leveät polkimet antavat kumissaap
paille kunnon otteen, Moninaiset vaihteis-

jää. Opimme myös, että ennen mäkeä oli 
viisasta pysähtyä pitävälle maalle ja 
suunnitella valmiiksi reitti, jolle sitten ei 
enää tarvitse pysähtyä. Liikkeellä olles
saan Land Rover on miltei lyömätön, 
mutta jos sen antaa pysähtyä, erityisesti 
paksuun mutaan, sen liikkeelle saanti 
vaatii paljon ponnisteluja. 

Totesimme, että vaikka kahlauskyky 
on hyvä, konehuoneeseen levisi vettä 
tuulettajan hihnan heittämänä. Vaihto
virtalaturi on myös sijoitettu varsin alas 
ja runsaassa vedessä hihna voi ~Ikaa luis
taa . Vesi vaikuttaa pahoin rumpujarrui
hin, joiden kuivaminen on hidasta ja 
epätasaista. 

Land Roveria ajetaan todennäköi
semmin kumisaappaat kuin nappasken
gät jalassa ja siksipä polkimet ovatkin 
suuret, nystyräiset ja metalliset. Niissä 
on lisäksi reunukset, jottei jalka lipsuisi 
niiltä. Tarvittavat poljinvoimat,jopa ke
vyessä jarrutuksessa ovat korkeita, mut
ta suuria polkimia päästään painamaan 
päältä,jolloin käytännössä poljinvoimat 
eivät sittenkään vaikuta ylisuuriita. Kyt
kinpolkimen vaatima voima on jarrujen 
tavoin suuri (n , 17 kp), mutta liike on 
lyhyt, n. 10 cm. Kytkin puree pehmeästi 
eikä osoittanut luiston oireita. Pysäköin
tijarrun kahva on kookas ja keskellä oh
jaamoa. Se käyttää rumpujarrua, joka 
on jakolaatiko ulostuloakselilla. Se on 
erittäin tehokas ja kokeilu auton liikku
essa, vaikka hitaastikin, aiheuttaa melko 
puistatuksen. Sitä temppua ajaja kokei
lee vain yhden kerran! Kaasupolkimenja 
kaasuttajan välinen nerokas vivusto mi
nimoi ryntäilyn kun ajoneuvoa ajetaan 
epätasaisessa maastossa. Tämä on tär-

RoverYstävät 

ton vivut on sIJoitettu kardaanitunnelin 
päälle ja polttoainesäiliö on istuimen alla. 

keää, koska mikä tahansa äkillinen muu
tos takapyörien vedossa irrottaisi niiden 
pidon ja mahdollisesti aiheuttaisi suun
nan hallinnan menetyksen. 

Varustelu 
Land Rover on melkoisessa määrin "ra
kennussarja"-auto, ostaja tavallisesti ti
laa perusauton ja sitten lisävarusteet 
omaa tarvettaan ajatellen. Testiajokissa 
oli de-Iuxe etuistuimet, lämmityslaite, 
aurjnkolipat, ovien ja ikkunoiden lukot, 
kaikki välttämättömiä tiekäytössä. Kol
men hengen etuistuimet ovat muotoillut 
ja hyvin pehmustetut vaimentamaan 
pääosan tien epätasaisuuksista. Ajajan 
istuimessa on vähäinen säätömahdolli
suus. Mittarit ja katkaisijat ovat ryhmi
telty ohjauspyörän taakse mittarikonso
liin. Mittarit ovat mustat jå niissä on erit
täin selvät valkeat merkinnät. Nopeus
mittarin nollattavan osamatkamittarin 
saa kahden punnan lisähintaan. Oikealla 
on . yhdistelmämittari polttoainee\le ja 
lämpötilalIe . Valojen, kaksinopeuksisen 
lämmittäjän puhaltimen ja mittari valo
jen katkaisimet ovat viputyyppistä ja 
tuulilasin pyyhkijäin ja pesimen käyttö
katkaisin on väännettävää mallia. Kat
kaisimet eivät ehkä ole moderneja, mutta 
ovat erittäin käytännöllisiä. Lämmitys
laitteen kaksi vipua ovat kojelaudan oi
kealla puolella, ja vaikka lähellä toisi
aan, niiden erottaminen on helppoa. 
Lämmittimen teho on kohtuullinen, 
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mutta kun ilmanotto on korkealla va
semmassa siivessä, vedeltäja PÖlyItä tur
vassa, ei ajoviiman aiheuttamaa ahtop
ainetta ole. Puhallinta on käytettävä ko
ko ajan . Kuumalla säällä tuuletusta voi> 
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saada avaamalla tuulilasin juuressa ole
vat läpät. Säilytystilaa on ovitaskuissaja 
kojelaudan hyllyllä, joka viimemainittu 
on hieman sekava ilmaputkineen ja pul
tinpäineen. Hyllyn reunapanelissa on 
valmiit reijät kolmelle kaksituumaiselle 
ylimääräiselle mittarille. 

Land Roverin taka tilat ovat varsin 
mutkattomat. Takana on melun vähen
tämiseksi muovi putkeen pujotetuin 
kannatinriimujen tukema luukku. Pyö
räkoteloiden päällä on maalatusta peIlis
tä istuinten tapaiset, taittuvat istuimet 
saa 10 punnan lisähintaan kappale. Va
rapyörä on kiinnitetty etu- ja taka tilan 
väliseen seinään. Neljän punnan lisähin
taan saa kiinnitysvehkeet konepelIin 
päälle. Täyden pressukatteen antama 
suoja on hyvä, mutta sen kiinnitysnaru
jen asentamisessa tulee olla huolellinen, 
jotta pressu ei ajossa lepata. Sadesäällä 
kehnosti tehdyt solmut ovat miltei mah
dottomia avata. Takaluukun alapuolella 
on valmiina reijät perävetokoukun kiin
nittämistä varten. 

Peräluukku aukeaa ketjujen varaan ja si
sällä näkyy pyöräkoteloiden päälle asen
nettavat taittuvat istuimet. 

Kä yttöominaisuudet 
Vaikeus Land Roverin ostossa on, mihin 
pysähtyä lisä varusteiden hankinnassa. 
Kuten sanottu vakiomalli on perusauto , 
johon liitetään tarvittavat "extrat" tar
peen mukaan. 

Korroosion ei pitäisi olla huoli Land 
Roverin omistajIle. Massiivinen teräs
runko on galvanoitu ennen maalausta ja 
erillinen kori on alumiinista. Maalauk
sen laatu on hyvä autoksi, joka on tar
koitettu raakaan maastokäyttöön. Kaik
ki "kiiltävä" on galvanoitua, mukaan
luettuna tukeva, koko autoa suojaava , 
etupuskuri. Turvatoimet jäävät sille ta
solle , että takaa autoon pääsee helpolla . 
Ikkunoissa on tosin lukot , että niitä ei 
saa vedettyä taakse ja upotettujen oven
kahvojenkin osalta löytyy lukitus. 

Land Rover on ihanteellinen pick-nick 
-auto. Tasainen konepelti käy pöydästä' 
ja etupuskuri jotensakin istuimesta. Si
sällä leveällä kojelaudan lipalle mahtu
vat kupit ja lautaset. Takaluukku on kyl
lin vahva, että siihen , sopivasti suojaten , 
voi kiinnittää ruuvipenkin. Etutilassa on 

muotoon tehdyt kumimatot ja muu si
sustus on kuvioitua muovia, helppoa 
puhdistaa märällä rätillä. Land Roverin 
sisustuksen . tavanomainen siivous näyt
tää olevan lattioiden huuhtelu vesiletkul
la. 

Eristeiden puutteesta huolimatta läm
mitysteho välttää. Totesimme parhaaksi 
pitää lämmitystä täydellä ja säädellä oh
jaamon lämpöä availemalla tuuletus
luukkuja. Autossa veti hämmästyttävän 
vähän, vaikka pressua pidettiin takaa 
auki. Kuten aiemmin sanottu, puhallinta 
pidimme koko ajan päällä. 

Varapyörä on ohjaamon takasemällä 
ja pyörämutteriavain ja nosturi ovat 
apuohjaajan istuimen alla kotelossa. Va
rapyörän nosto vaatii voimia ja takaisin 
nosto autoon vielä enemmän. Ruuvitun
kin voi sijoittaa minne vain alustan alle, 
mutta tunkin alle on viisasta panna lauta 
painon jakamiseksi pehmeällä maalla. 
Pyörän vaihdossa on kytkettävä nelive
to, jotta pysäköintijarru vaikuttaisi mo
lempiin akseleihin. 

Konepeilin alla laitteisiin käsillepääs
tävyys on hyvä , joskin leveät lokasuojat 
ottavat tilaa . Akkuja lasinpesimen säiliö 
ovat etuosassa ja öljy tikku on koneen 
yläosan tasolle yltävässä suojaputkessa . 
Samoin öljyntäyttöputki on korkealla , 
esteettä. Kaasuttaja imee ilman kauem
pana olevasta öljykylpysuotimesta , josta 
tuleva putki peittää jonkinverran syvälle 
lohkon oikealle puolelle sijoitettua vir
ranjakajaa. Etupuskuri on hyväjalansija 
askarteltaessa moottorin kimpussa. 

Tämän tyyppisessä ajoneuvossa on 
paljon huollettavaa , lyhimmän huolto
välin ollessa 10 000 km. Tarkistettavia 
on kaksi vaihdelaatikkoa , jos ajo on 
maastossa liikkumista. Konepellissä on 
auki pitämiseen itselukitseva tuki ja etu
maski voidaan helposti poistaa ohjaus
vaihteeseen käsiksi pääsemiseksi. 

Näkyvyys on vain kohtalainen vaikka , 

Onnea ~n porskuttaa Land Roverilla ve
dessä. vesi katon korkeudella lentäen. 
Jarrut vain vievät aikaa kuivuessaan ja 
jarrU/eho palaa epätasaisesti. 

Moottoritila on väljä. Öljyntäyttöpaikka 
näkyy oljykylpy- tyyppisen ilmanpuhdis
tajan vieressä. 

hämmästyttävää kyllä , tuulilasin keski
tolppa harvon häritsee näkyvyyttä. Pa
hin piirre on takapressu muovi-ikkunan 
nopea kuraantuminen, joka tekee sisällä 
olevan taustapeilin lähes tarpeettomaksi 
varusteeksi. Ulkopeilit lokasuojissa ovat 
vakiovarusteina , mutta ne eivät ole jou
sitettu, joten tönäisy vie ne heti linjasta 
pois ja näkyvyys kärsii. 

Suora perä aiheuttaa takavalojen ku
raantumisen ja niitä saa puhdistaa ahke
rasti. Ajoistuimen ollessa korkealla , vas
taantulijoiden valojen häikäisy ei ole täs
sä autossa onegelma. Land Roverin 
omat ajovalot ovat erittäin hyvät ja niin 
etu- kuin takavilkut näkyvät myös sivul
le. 

Menneinä 25 vuotena Land Rovereita 
on tuotettu yli 790000 ja yli puolimiljoo
naa on mennyt vientiin. Autoa on viime 
aikoina arvosteltu liian karuna, mutta 
siihen asiaan tehtaalla on valmis vastaus, 
Range Rover. Land Rover on, kuten 
tehdaskin ilmaisee asian, "monipuoli
suudeltaan maailman käyttökelpoisin 
auto" 

Ylläoleva teksti pohjautuu The Auto
car'in testiin 18.1.1973. 
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Erinäisistä syistä on Rover Ystävät r.y:n 
jäsenkanta jatkuvasti kasvanut. Liekö 
syy mahdollisesti niissä edullisissa va
kuutuksissa, jotka Y -vakuutus ja kerho 
on solminut. Kiitos siitä. 

Seurauksena tästä on että , jäsenrekis
terin ylläpito ns. manualisesti alkaa olla 
lähes mahdotonta tai ainakin aikaa vie
vääja tuskallista. Jotta pystyisimme pal
velemaan ja tarjoamaan ne perusmuodot 
sekä tiedot jäsenillemme, on nyt oikea 
aika siirtyä tietokoneaikaan. 

Kuten tiedätte niin tietokone ei ole or
ja vaan tottelevainen laite, joka oikeassa 
muodossa on suureksi avuksi ihmisille. 

Kaikki tämä sai alkunsa siitä, kun mi
nä kesällä -83 sain ostettua pitkään toiv
omani auton 'Rangen'. Ei se auto ihan 
hyvässä kunnossa ollut, mutta kyllä sillä 
pystyi ajamaan, mutta pientä huoltoa se 
kaipasi. Eräältä ystäväitä kuulin, että on 
olemassa erittäin hyvä ja kohtuuhintai
nen huoltopaikka Helsingin Espoossa, 
joten tuumasta toimeen . Kävin siellä ja 
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minulle iskettiin käteen A4 kokoinen 
paperi; joka oli Rover Ystävät r.y.-jä
senkaavake. Täytin kaavakkeen ja pa
lautin sen samaan paikkaan: Silloin ker
roin Kimmo Linnavuorlllle, että voisin 
avustaa kerhoa esim. jäsenrekisterin hoi
tamisella omalla mikrotietokoneella. 

Minut kutsuttiin näyttämään mitä on 
mahdollista tehdä ja sain heti suopean 
vastaanoton. Aloin luoda ohjelmaa uu
destaan kerhon puitteita varten, jonka 
jälkeen ahersin erinäisiä iltoja, muuta
man viikonlopun ja sairasloman. Ja nyt 
alkaa tulokset näkyä. 

Pari sanaa rekisteristä: kaikki tiedot 
ovat tällä hetkellä syötetty koneeseen ja 
sieltä on jo otettu pari listaa ulos kuten 
esim. täydellinen jäsenrekisteri ja auto
jen jakautuma/malli. Syötetyt tiedot 
ovat seuraavat: nimi, ammatti, puhelin 
n:o, auton malli, tyyppi, vuosi malli, 
valmistusnumero, rekisterinumero ja vä
ri. Jatkuvasti teemme uusia listoja eri 
käyttötarkoituksia varten kuten, esim. 
autojen sarjanumeroiden tulostaminen 
numerojärjestyksessä. Sieltä löytyi jopa 
pari autoa joilla olivat peräkkäiset nu
merot. 

Näitä tietoja käyttämällä pystymme 

31 . 11 2/82 

1 0 

P4 ROVER 100 12 7 
ROVER 90 3 1 
ROVER 80 6 2 
ROVER 75 22 17 

P5B ROVER 3.5 L C 1 0 

RoverYstävät 
luomaan erilaisia taulukona. Selven
tääksemme esim,. montako eri mallia/ 
tyyppiä meillä on. Nämä tiedot tulevat 
olemaan vain kerhon hallituksen käytös
sä, eli niitä ei tulla jakamaan kaikenlaisil
le postimyynti ja sen semmoisille 
yrityksille. 

Vuoden ensimmäisessä lehdessä tu
lemme julkaisemaan kaikki jäsenet, päi
vätty 31.12. jonka jälkeen julkaisemme 
vain uudet jäsenet, ja taas seuraavana 
uonna sama juttu. Syy tähän on se, että 
emme voi enää pienentää olemassa ole
vaa tekstiä (eihän sitä voi kohta lukea). 

Mahdollisuuksien mukaan tulen jat
kossa valottamaan teitä erilaisilla taulu
koilla ja listoilla. 

. Seuraavassa lehdessä on tarkoitus jul-
kaista jäsenjakautuma, joka tullaan suo
rittamaan postinumeroitten mukaan. 
Älä pahastu mikäli vahingossa jouäut 
väärään kuntaan tai vastaavaa. Jos si
nulla on toivomuksia, kerro se meille, 
niin eiköhän asia järjesty. 

Vielä yksi asia. Jos muutatte tai myyt
te autonne kerro se meille, se helpottaa 
meidän työtä ja silloin pysyy myös asiat 
oikeassa järjestyksessä. Siinä kaikki tällä 
kertaa. Jatkossa tavataan. 

2/81 Mara E. Jäsen 370 

0 

4 
0 
2 
8 

0 
ROVER 3.5 L S 8 -.. 8 _. 6 

P5 ROVER 3 L C 1 1 
ROVER 3 L S 16 ;::: 11 4 

P6 ROVER 2000 16 9 5 
ROVER 2000 TC 20 10 6 
ROVER 2200 TC 9 5 4 

P6B ROVER 3500 37 25 17 
ROVER 3500 S .., .., 

'- '-

RANGE 3 DOOR STW 83 
3 DOOR STW Q6L 4 
3 DOOR STW PET 1 == 22 ;::: 16 
3 DOOR STW DSL T 0 

5 DOOR STW 4 0 0 
5 DOOR STW DSL T 

LAND 
ROVER 1 12 

1 1 15 
II! 33 ;::: 14 ;::: 10 

TIEDOT 2/82 JA 2/81 PERUSTUU ROVER YSTAVAT LEDHEN TIETOIHIN. 
HUOM. ! ;::: MERKKI TARKOITTA AUTOJEN YHTEISTA LUKUMAARAA. 
ENSI KERALLA TULEE JASENTEN JAKAUTUMA KOKO MAA / KUNNITTAIN. 

9 



.' 

10 RoverYstävät 

LAND ROVERIEN SUKUPUU 
Land Roverin 35-vuotias historia sai alkunsa II maailmansotaa seuranneesta raaka
aine pulasta . Englannin hallitus teki selväksi, että autotehtaat saivat "kortilla olevaa" 
terästä vain mikäli autoja valmistettiin vientiin. Roverille tilanne oli varsin pulmalli
nen: oli tuotantotekniikkaaja työvoimaa, muttei sopivaa automallia , koska tehdas ei 
ollut tuohon mennessä valmistanut ainuttakaan autoa vasemmanpuoleisella ohjauk
sella . Henkilöautomallisto oli niinikään vanhentunut . 

Ratkaisuna ongelmaan Wilksin veljekset kehittivät Ityötyajoneuvon, jonka käyt
tökelpoisuus ylittäisi kaiken aiemmin koetun, syntyi Land RoveL Lantikan oli tar
koitus täyttää vain hetkellisesti ongelmallinen tuotantoaukko kunnes uusi henkilö
automallisto olisi valmistunut, mutta toisin kävi. Amsterdamin Motor Show:ssa 
huhti-toukokuussa 1948 esitelty Land Rover osoittautui jättimenestykseksi eikä me
nestys 35 viime vuotena ole osoittanut laantumisen merkkejä . Tuotannosta 80 % on 
mennyt vientiin, joten alkuperäinen hallituksen vaatimus lienee täyttynyt. 

Lantikoita on valmistettu pitkälle toista miljoonaa kappaletta useina malleina ja 
niiden lukemattomina eri versioina. Jotta "aatteelle" vihkiytymätön tai vasta uusi 
Land Rover harrastaja saisi käsityksen tästä malliviidakosta on alla kuvin ja taulu
koin käyty läpi Lantikan kehitysvaiheita vuosien saatossa . Mukaan ei ole otettu 
erikoismalleja eikä liioin ole tarkemmin paneuduttu eri korivaihtoehtoihin (STW, 
Regular, Pick-up jne). Kun puhutaan vuosi mallista on hyvä muistaa , että kyseessä on 
tehtaan vuosimalliluku , joka ei käy yksiin kalenterivuoden kanssa vaan lasketaan 
edellisen vuoden syyskuun alusta vuoden elokuun loppuun , esim. 1962 vuosi mallin 
auto on ollut tuotannossa 1.9.1961-30.8.1962. 

Kuten taulukosta ilmenee on Lantikalla ollut taipumus "venyä" pituutta iän 
myötä , 80 tuuman akselivälistä on päästy IIO:een. Muutoksia on luonnollisesti tullut 
jatkuvasti kehityksen myötä , mutta suurimmat harppaukset ovat taphtuneet toisaal
ta vuonna olevassa uudistusvaiheessa (110 sekä 90) . 1958 uusittu korirakenne , joka 
oli leveämpi ja korkeampi kuin I-sarjassa , on säilynyt aina näihin päiviin asti , joten 
muutos II-sarjassa III:een ei ollut läheskään niin suuri kuin 1958. 

Mutta tämä historiasta tällä erää , Lantikka malleja tullaan esittelemään tarkem
min testeinä ja tekniikka juttuina (testi myös tässä numerossa). 

Prototyyppi vuode/ta /947 

VUOSIMALLIT 

SARJATUNNUS 

AKSELIV ÄLITUNNUS 

MOOTTORIV AIHTO
EHDOT 

TUNNUSMERKKEJÄ 

1948-53 

1 

80" 

Aluksi 1,6L, 
vuodesta 1952 2L 

• Aluksi päävalot yhtenäisen 
maskiverkon takana, 50-51 sen 
läpi, jonka jälkeen maski oli ylös
alaisin käännetyn T-kirjaimen 
muotoinen aina vuoteen 1969. 
• Pienet mittarit 

1954-56 

86" ja 107" 

2L 

• Kaksi suurta mittaria (aina 
vuoteen 1971 asti) 
• Etuovien takareuna pystysuora 
kun 80":ssa takaviisto 

1956-58 

1 

88" ja 109" 

vuodesta 1957 
myös 2L diesel 

• Nokka piteni " joten etuloka
suojat ja konepelti eivät ole vaih
tokelpoiset aikaisempien mallien 
osien kanssa 

8 
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Ser /80":n sivupro(iili. huomaa ovien viis
tot takareunat c> 

HUE 166 "Old Number One". ensimmäi
nen sarjavalmistettu LR vm. 1948. oikeal
la no 1.000.000 Ser 1//88" 

.--Kirjoittajan Ser 1/ 88" vm 1959 

8-61 

ja 109" 
5L bens. ja 
diesel 

:ori perusteellisesti uudistunut 
~aideväli kasvanut 
:orin vyötärölinja korkeampi 

1961-71 

IIA 

88" ja 109" 
2,25L bens. 
ja diesel 

• Huomaa uusi diesel-kone. 
• Vuonna 1969 päävalot lokasuo
jiin III-sarjan tapaan 
• Verkkomaski 
• Malleja 69-71 kutsutaan usein 
myös IIB-tunnuksella 
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1947 H 48 
194H9 8.000 
1949- 50 16.01\:'\ 
1950- 1 17J60 
1951 2 19,591 
1952 -3 18.570 
1953 -4 20,135 
1954- 5 28.8H2 
1955 6 2H.365 
1956 7 25.775 
19578 2H.656 
195H- 9 2H.371 

- 195960 _l4.16H 
1960- 1 35,148 
1961--2 37.139 
1962- 3 34.304 
1963- 4 42.569 
1964-5 45,790 
1965-6 47.941 
1966-7 44.191 
1967-8 44,928 
1968-9 50,561 
1969-70 47,53H 
1970-1 56,663 
1971-2 52,445 
1972-3 49,724 
1973-4 45,162 
1974-5* 54.298 
1975-6 58,523 
1977 44,562 
1478 4(),172 
1979 42 ,963 
1980 51,198 
1981 41,060 

1983 1972-

III 

88" ja 109" 
kuten III -sarjassa sekä 

110 

kuten IIA, vuodesta 1979 myös 
3,5L V8 109":än 

edelliset + 
2,5L diesel 

48 
8.048 

24.133 
41.493 
61.01\4 
79,654 
1)9.781) 

128.671 
157.036 
182,811 
211,467 
239.838 
274.006 
309,154 
346,293 
380597 
423.166 
468,956 
516,897 
561,088 
606,016 
656,577 
704,115 
760,778 
813,223 
862,947 
908.116 
962,414 

1,020,937 
1,065,499 
1,111,671 
1,154,634 
1,205,832 
1,246,892 

• Muovimaski, uusittu kojetaulu, 
lämmityslaite, ym. 

• 11 O:ssä uusittu alusta, vaihteisto 
sisustus ym. 

• Täyssynkronoitu vaihde1aatik
ko (aiemmin I ja 2 ei synkr.) 
• 109":ssä jarrutehostin 
ja vahvempi taka-akselisto 
• V8:ssa pidempi konepelti, mas
ki lähes puskurin tasolla 

• 90:stä odotellaan 

JL 
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Rajamäen 
retki 

Kerhomme vieraili Rajamäellä Alkon luonnonsuojelutilalla lokakuisena lauantaina. Oh
jelmassa oli tutustumista riistan hoitoon sekä eläimiin yleensä, Isäntien puolesta ohjelmaa 
veti Solttilan tilan r.iistanhoitaja . 

Kävimme katsomassa patikoiden eläinten ruokintapaikkoja sekä mm. ketunloukkua. 
Muutaman kilometrin metsäretken jälkeen katselimme diasarjaa eläinten hoidosta. Viileän 
kirpeä ja selkeä sää sai herne keiton maistumaan paremmalta kuin aikoihin . Paikalla oli 
kolmisenkymmentä Roverystävää , kaukaisin autokunta Boråsista Ruotsista. 

Jukkaa naurattaa vaikka ankat taisivat olla kiukkuisia Autoihmiset kävelyllä, metsään mentiin riistanhoitaja Sormusen 
'opastuksella. . 

_ Vanhaaia vanhempaa luksusta Rajamäen maisemassa _ soppa maistuu Ruatsin(röökynällekin. 

Haikoo retki Syysajoistamme kerkisi viimelehteemme jo kuviajajuttu siitä , mitä useimmat meistä siellä 
eivä t teh neet. 
Retkemme sai huomiota ja samalla koko ker.homme laajemminkin sillä Sisu viesti kirjoitti 
meistä marraskuussa. Ko-Iehti postitettiin jä ,enillemme, josta kiitos Sisun viestintäryhmäl
le . 
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PIKKUJOULU 
10.12.1983 

Kauden tärkeimmät ja onnistuneimmat 
pikkujoulujuhlat vietettiin jo toista ker
taa TFIF'in kerhoravintolassa Helsin
gissä. Kerholaisia oli paikalla jälleen 
ympäristökaupunkeja - Espoo, Jär
venpää, Turku ja Vantaa myöten. Yh
teiskuljetuksiakin oli järjestetty. Valitet
tavasti kaikki eivät olleet ymmärtäneet 
tilaisuuden vuotuista ainutkertaisuutta 
koskapa osa llistuja katoa edellisvuoteen 
verraten oli havaittavissa. Paikalla oli 
kuitenkin nelisenkymmentä Ystävää. 
Kenkkumaista oli se, että ilmoittautumi
sia oli enemmän. Hovimestaritädin selit
täminen hyväntuuliseksi onnistui (?) ni
pinnapin . Tunnelmaltaan tilaisuus oli 
pikkujouluistamme paras. Joululaulut
kin onnistuivat aivan nappiin ja se lento
konetanssi - voi veljet ei oll tiputanssi 
enää mittään. Arpajaisten palkintoko
koelma oli ennennäkemätön. Päävoitto
na oli Marjatan Uäs. no 250) käsin maa
laama posliininen seinä kello ja lisänä 
Classic Rovers-kirja sekä Orientor Oy:n 
seinä kelloja, Oy Interchemia Ab:n maa
leja, turkulaista shampoota jne ... Tieto
kilpailussa KTT kyseli dioistaan auton 
osien nimiä. Niissäpä erehtyieräs Länsi
rannikon mies luulemaan hienoa Rover
moottoria ruiskutuspumpuksi. Ajelee 
kuulemma arkisin saksalaisella ja sehän 
on vaarallista semmoinen. Iloa ja vauh
tia piisasi. Mitään ei liene rikottu , ku
kaan ei tapellut tai muutoin loukannut 
itseään tahi toista, joten tilaisuus todella 
onnistui. Ensi vuonna sitten taas. 

KL 



14 RoverYstävät 
ROVER HISTORIAA: 
WILKS BROTHERS 
Vuonna 1929 Rover Companylle oli ka
sautunut melkoisesti ongelmia; vääriä 
malleja väärään aikaan, heikko laadun
valvonta, virheelliset myyntiennusteet ja 
ennenkaikkea kokematon johto. Vuotta 
aiemmin tapahtunut johdon vaihto ei it
se asiassa ratkaissut mitään . Tilalle oli 
tullut miehiä, joilta puuttui yhä pelotta
vassa määrin kokemusta autoteollisuu
desta . Ja nyt tarvittiin ehdottomasti sel
keitä tulevaisuudensuunnitelmia. 

SPENCER WILKSIN 
nimittäminen syyskuussa 1929 Roverille 
pääjohtajaksi oli ensimmäinen tärkeä 
askel Rover Companyn säilymisessä jäl
kipolville. Spen Wilks oli jo siirtyessään 
Roverille autoteollisuuden huippunimiä , 
sillä hän olijo v. 1919 lähtien ollut Hill
manilla toimitusjohtajana. Siirtyminen 
Roverille ajoittui lähes viime hetkille. 
Syy siirtymiseen oli isännän vaihtumi
nen; Rootes suku näet osti Hillmanin ja 
Spen Wilks ei ollut kovin ihastunut uu
siin suunnitelmiin. Mutta vieJä vuosina 
29-31 sai hän Roverillakin vastaanottaa 
ohjeita, vuodesta 1932 lähtien ohjat oli
vatkin sitten hänellä . 

s.B. Wilks 

UUSI "KUUTOS" KONE 

VEDENJAKAJA 
yhtiön tulevaisuudelle oli vuoden 1931 
lopulla tapahtunut toimitusjohtaja Sear
len lähtö Uuteen-Seelantiin, jolloin vas
tuu yrityksestä siirtyi Wilksin harteille, 
virallisesti Spencer Wilks nimitettiin 
toimitusjohtajaksi vuotta myöhemmin 
tammikuussa 1933. Tässä tehtävässä hän 
toimikin sitten aina vuoteen 1957 saak
ka. 

Kun Spen Wilks vastaanotti työnsä v. 
1929 lopulla, vuoden 30 mallit olivat jo 
myynnissä ja vuoden 31 mallit suunnit
teilla. Wilks ei voinut muuta kuin kiris
tellä hampaitaan ja tyytyä pienehköihin 
parann uksiin näiden mallien kohdalla ja 
tähdätä vuoteen 32 ja siitä eteenpäin. 
Wilksin filosofia, mikä tulikin sitten seu
raavan 30 vuoden kuluessa varsin sel
väksi, oli se, että laadun tulee korvata 
määrä. Hänen edeltäjänsä Searle ajatteli 
hieman toisin; mitä enemmän tuotetaan 
sitä enemmän myydään . Suotuisempana 
ajankohtana Searlen filosofia olisi ehkä 
toiminut, mutta laman kaIvamassa Bri
tanniassa näin ei käynyt. Brittiläinen au
toteollisuus saavutti v. 1929, uuden tuo
tantohuipun yli 180000 autoa, josta Ro
verin osuus oli noin 14%. Mutta vuotta 
myöhemmin tuotanto oli 170000, josta 
Rover tuotti 3,5%, enne, josta Searle ei 
näyttänyt välittävän. Vuosi 1931 oli sii
hen mennessä heikoin 159000autoa, jos
ta Rover tuotti ylf 10000, enemmän kuin 
6% koko tuotannosta . Mutta vain tuotti , 
mikä ei merkitse samaa kuin myi . Vuo
desta 1929 lähtien Roverien laatu heik
keni ja asiakkaiden määrä väheni vähe
nemistään,jolloin autot jäivät seisomaan 
näyttelytiloihin. Tehtaan johfo oli tästä 
tietoinen, heille oli huomautettu v. 1930, 
että autoja tuotettiin 280 auton viikko
vauhdilla, vaikka tilauksia riitti 55 autol
le,ja että tuotantosuunnitelmat kaudelle 
30/31 olivat suuuremmat kuin koskaan , 
vaikka tilausten kasvua ei ollut odotet
tavissa . Ei ollut yllättävää, että huipulla 
alkoi tuulia . 

FRANK SEARLE 
oli pannut toiveensa 10/25 malliin, joka 
oli 9/25 seuraaja. Pienet perheautot . 
myivät paremmin kuin aiemmat Roverit 
ja siksi hän toivoi 10125 tuottavan tulos
ta . Mutta mallia alkoi jo ikä painaa , oli
han Sangster suunnitellut sen jo v. 1919. 
Vuoden 30 malliin tehtiin vain pieniä 
muutoksia, mutta se koottiin kokonai
suudessaan Tyseleyn tehtailla. Suurin 
muutos oli hinnassa, joka laski tuntuvas
ti. Samoin kävi seuraavan vuoden mal
listoIle, hinnan pudotus ei ollut yhtä raju , 
mutta ainoa mahdollisuus myynnin edis
tämiseksi. 

Varsinainen vallankumous tapahtui 
sitten uuden mallivuoden alkaessa elo
kuussa 1932 lähes vaivihkaa. Vanha 
10/25 säilyi nimellä "Family 10" lähes 
muuttumattomana, mutta toinen 10125 
seuraajista" 10 Special" oli ulkonäköä 
lukuunottamatta lähes täysin uusi malli , 
jossa Wilksin vaatimukset alkoivat to
teutua . Yksi mainittavimmista muutok
sista oli ehdottomasti Roverin uusi alue
valtaus vapaa kytkin. 

Poppen suunnittelemat "2-litraiset", 
Roverin ensimmäiset kuusisylinteriset, 
esiteltiin samoihin aikoihin 10/25 kanssa 
v. 1928. Tuotannossa ne olivat vuoteen 
1932, jolloin Spen Wilks pudotti ne pois. 
2-litraisen jälkeläisinä voidaan pitää ly
hyt-ikäistä Light 6:sta ja menestykselli
sempiä Meteor malleja. 

oli Wilksin ensimmäinen rupeama. 
Suunnittelun hän antoi tehtäväksi enti
selle Hillman-suunnittelijalle B.H . Tho
masille . Thomas suoriutui tehtävästä 
jouhevasti laajentamalla ajan hengen 
mukaisesti olemassaolevaa 10 hv nelos
konetta . Tämä kone tulikin olemaan 
Roverille hyvin tärkeä sitten koko 3D-lu
vun, osoitus Spen Wilksin kaukonäköi
syydestä. Wilks joutui toimensa alkutai
paleella myös mukaan lukijalle ehkä tut
tuun Scarab-projektiin (Rover Ystävät 
N:o 7). Tähän samaiseen projektiin osal
listui myös Spencer Wilksin nuorempi 
veli Maurice, lahjakas insinööri, joka 
niinikään siirtyi Roverille Hillmanilta . 
Scarabin prototyyppiä oli valmistamassa 
silloisen toimitusjohtajan Searlen yksi
tyisissä tiloissa myös tuleva suunnitte
luosaston johtaja Robert Boyle. ~11)Special"vuodelta 19330 



Frank Searle 

LIGHT 6 

- sin vastuulle Roverin liiketoimet. Sca
rab-projekti oli lopetettu, ja Wilks toivoi 
lohduttomana, että kaikki kääntyisi pa
remmin päin. Mutta turhaan , vuoden 
vaihtuessa tilanne oli johtamassa lopulli
seen ratkaisuun: Lloyd Bank ehdotti, et
tä yhtiötä valvomaan määrätään riip
pumaton taloudellinen neuvonantaja. 
Apuun saapuu vaikutusvaltainen Howe 
Graham. Hänet nimitettiin johtokun
taan talousjohtajaksi, ensimmäiseksi ky
seistä virkaa hoitavaksi henkilöksi koko 
Rover-yhtiöI1 historiassa! Välittömästi 
Graham teki selväksi, että ainoastaan 
hänellä ja Spen Wilksillä oli toimeenpa
novalta ja että Wilks nimitettäisiin joh-

- tokuntaan. He ryhtyivät ensimmäiseksi 
leikkaamaan kuluja; Wilks rajoitti tuo-

tuli tunnetuksi tiedotuspäällikkö Dudley 
Noblenja muutaman hänen lehtimies ys
tävänsä ansiosta tammikuussa 1930 hei
dän käydessä voittoisan kilvan kuului
san French expressin "Sinisen Junan" 
kanssa St Raphaelista Ranskan Rivieral
ta Calaisiin. Matkaa oli 750 mailia ja 
aikaa kului a lle 20 tuntia; perilä he olivat 
20 minuuttia ennen junaa . Meteor-mal
lit , joista sittenmin v. 1935 syntyivät 
Speed 16 ja Speed 20, olivat ylellisempiä, 
paremmin varusteltuja ja huomattavasti 
kalliimpia kuin 2-litraiset, vaikkakin ne 
rakennettiin samalle korirakenteelle. 
Vuoden 1932 uutuus oli Pilot, joka oli 
Thomasin kuutoskoneella varustettu 
10/25 kori . Vuoden 1933 Pilot ja Meteor 
mallit olivat jo täysin Spen Wilksin ja 
Robert Boylen tarkastamat ja saivat si
ten lukuisia mekaanisia muutoksia. Ku
ten vuosina 1931/32 korirakenteetkin. 
kokivat useita parannuksia, mutta jotka 
jäivät kuitenkin merkityksessä yhden 
muutoksen varjoon . Vuoden 1933 Speed 
Pilotin korirakenne, jos lehdistö vain oli
si sen tajunnut, oli hyvin tärkeä tulevai
suuden tiennäyttäjä . Siinä korin runko
rakenne ulottui taka-akselin alapuolelle, 
mikä mahdollisti urheilullisemman ja 
matalamman korirakenteen . Näistä 
tunnetuinpia lienee Hastings coupe eri
koiskori, jonka toteuttaja alunperin oli 
Coventrylainen Carbodies ja jonka Ro
ver sittenmin otti omaan mallistoonsa . 

Roverin elvytysohjelma oli lähes val
mis; palapeli viimeinen pala uusi nelisy
linterinen voimanlähdesarja syntyy myö
hemmin. 

ENTÄ TALOUSPUOLI? 
Vuonna 1930 talous oli vielä kunnossa, 
voittoa tuli yli 30000 puntaa, vaikka 
osinkoja ei jaettu. Tuotannon suuri li
säys v. 1931 maailmalla esiintyviä tren
dejä uhmaten, johti myymättömien au
tojen määrän kasvuun . Tulos oli ennus
tettavissa - v. 1931 yhtiö tuotti tappiota 
lähes 80000 puntaa ja myyjät, kuten 
Henley's Lontoossa epäilemättä huolis
saan tulevaisuudestaan, joutuivat otta
maan satoja vanhentuneita malleja var
sin epäedullisesti. Kun Searle häipyi teil
leen Austraaliaan ja Uuteen Seelantiin 
vuoden lopulla, hän jätti Spencer Wilk-

tantoa painottaen laadun merkitystä ja 
aloitti tuotannon rationalisoinnin. Gra
ham puolestaan pudotti tehtaan kuluja 
asettamalla tarkan kontrollin rahavir
roille. 

Muutamassa kuukaudessa vuosittai
nen säästö oli enemmän kuin 100000 
puntaa'. Asiantuntemus, josta yhtiö oli 
niin rankasti kärsinyt puutetta, tuotti he
ti välittömiä tuloksia . 

Autoja valmistettiin kokonaan ja 
osaksi sekä viimeisteItiin liian monessa 
paikassa, mistä Wilks päätti tehdä lo
pun. Kaksipyöräisten valmistuksen lo
puttua 20-luvun puolivälissä varsin pa
hasti vajaakäyttöiseksi jäänyt Queen 
Victoria Roadin tehdas pantiin myyn
tiin. Mahdollisimman paljon tuotannos
ta koottiin kahteen paikkaan: Tyseleyhin 
Birminghamiin ja Helen Streetille Co
ventryn pohjoisosiin. Kaiken tämän myl
leryksen keskellä Searle läh ti lopullisesti 
yhtiöstä ja juridisista syistä samalla kun 
Lloyds kiristi valtaansa yhtiössä, Gra
ham vetäytyi johotkunnastajatkaen kui
tenkin riippumattomana neuvonantaja
na. Nyt jos koskaan oli se hetki, jolloin 
Rover Company oli romahtamaisillaan. 
Elokuussa 1932 yhtiön tappiot olivat lä
hes neljännesmiljoona puntaa ja tässä 
vaiheessa näytti siltä, että pankin kon
kurssipesänvalvojat oli kutsuttava kool
le. 
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WILKS JA GRAHAM 
vastustivat toimenpiteitä ankarasti ja yh
tiölle onneksi herrojen työn tulokset an
toivat riittävästi näyttöä. Vuoden 1933 
melkoisia parannuksia kokeneet mallit 
oli esitelty aikaisin heinäkuun loppup.uo
leila 1932, jolloin ilmeni, että yhtiöllä oli 
viimeinkin menestyksen avaimet kädes
sään, mikä puolestaan paransi ilmapiiriä 
yhtiön ympärillä huomattavasti. Seu
raavien parin vubden aikana yhtiön joh
to vakiintui ja v. 1934 saattoi Graham 
palata johtokuntaan. Tästä eteenpäin 
seuraavien kahdenkymmenen vuoden 
ajan johdossa istui viisikko: Harrison, 
Wilks, Graham, Jennings ja Frank 
Ward. 

Light 6 Sports Saloon 
"Blue Train" 

Elokuussa 1933 "New Deal" elvytys
ohjelman autot lopullisesti valmistuivat 
toimitukseen ja ne tekivät lehdistöön ja 
yleisöön vaikutuksen. Uusien autojen 
menestyksen ytimenä huolimatta kori
rakenteen ym. suurista parannuksista oli 
kuitenkin kokonaan uusi nelisylinteri
nen moottori. Tämä konetyyppi, josta 
jatkettiin myöhemmin myös kuutosko
ne, oli tuotannossa aina vuoteen 1948. 

. Vuoden 1934 mallistossa säilyivät lu
kuisat jo mainitut uudistukset ja paran
nukset. Lisäksi tuli uutuuskin Wilmont
Breeden harmoninen stabilisaattori. 
Tämä oli itseasiassa osoitus korin puut
teellisesta sunnittelusta kuin mikään 
edistysaskel. Teorian mukaan korin et
upään heilahtelua voitiin vastustaa vai
mentimilla. Vaimennin oli hyvin pitkä 
poikittainen lehtijousi,jossa oli painavat 
heiluripainot sen molemmissa päissä. It
se vaimennin oli sijoitettu etupuskuriin. 
Sen vaikutusta hieman yliarvioitiin tuo
hon aikaan eikä sitä voida oikein pitää 
insinööritaidon näytteenä, mutta Rover 
ei syyllistynyt tähän yksin, sillä muut au
tonvalmistajat seurasivat Roverinjälkiä, 
joka oli uskollinen vaimentimelleen aina 
vuoteen 1947 asti. 

> 
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Vuoden 1934 kuusisyli;ltereisten uu
tuudet rajoittuivat korimuutoksiin. 
Näistä nelipaikkainen sports-tourer ja 
neliovinen sports saloon olivat vaikutta
vimmat, lisäksi Meteor nimi hylättiin. 
Hastings coupen mukainen porrasperä 
säilyi ja oli muuttumasa Roverille omi
naiseksi piirteeksi. 

Menestyksekkään ensimmäisen vuo
den jälkeen uusi mallisto säilyi vuonna 
1935 muuttumattomana. Ainoa uusi 
aluevaltaus oli uudet Steeamline autot: 
14 hv:n saloon ja coupe. Rover samoin 
kuin muutkin autonvalmistajat oli to
dennut virtaviivaisen korin tulleen muo
tiin, mutta niinkuin kaikki muutkin, ei 
Rover ymmärtänyt aerodynamiikkaa ja 
keskittyi vain auton peräpäähän, keulan 
jäädessä yhtä tylpäksi kuin ennenkin. 
Streamline coupe, joka valmistettiin 
Speed 14 rungolle oli ennakkoesitelty 
myyjille ensimmäisenä Roverina, jossa 
olisi etu pää erillisjousitettu. Mutta auton 
tultua pahasti myöhässä markkinoille ei 
jousitusta oltu muutettu. Vuoden 1936 
suurin uutinen oli se, ettei tullut mitään. 
Toisaalta se viittasi siihen, että tehtaalla 
keskityttiin uuteen mallistoonja vuosi 36 
oli vain välivuosi. 

ROBERT BOYLE JA 
MAURICE WILKS 

Maurice Wilks ja Robert Boyle 

tekivät rajuja muutoksia olemassaole
viin malleihin ja saivat jäädytetyn kuu
toskoneprojektin uudestaan käyntiin. 
Tuloksena oli itseasiassa uusi auto , josta 
tuli varsin pidetty P2 mallisarja. 

Nimitys P2 selittyy sillä, että P tarkoit
taa projektia ja ensimmäisenä mallisar
jana voidaan pitää Wilksin suunnitelmia 
33/34 malleja. Vuoden 1937 aikana mal
liston standardisointi suoritettiin lop-

lausta, mainostihan yhtiö tuotteitaan 
"One of Britain's Fine Cars", mikä si
nänsä ei ollut liioittelua, sillä keskiluo
kan mallistossa Rover oli markkinoiden 
ykkönen . Mutta Spencer Wilksiä ja hä
nen veljeään Mauricia eivät juuri mark
kinasuhdanteet kiinnostaneet syyskuun 
kolmantena 1939. Silloin heillä oli mie
tittävänään maailmaa puhdistavat tapa
huma!. 

V. 1934 Streamline Speed " 14" 

puun . Tämä merkitsi sitä, että suosittu 
mutta vanhahtava" 1 0" poistettiin mal
listosta, sen sijalla esiteltiin v. 37 showssa 
välimaIli nelipaikkainen coupe. 

Vuotta myöhemmin tapahtui lisää 
muutoksia. Spencer Wilks oli sanonut 
kolleegoilleen , että vuoden 1939 mallisto 
olisi hänen kuusivuotisen uudistustyön
sä lopputulos, jolloin Rover malliston 
nuorennusleikkaus valmistuisi. Viimei
senä uudistuksena oli uusi "10" ja "14" 
sai uuden koneen. Standardisointi oli 
merkittävää: Moottorina oli yksi perus
moottori , jota valmistettiin Tyseleyssä 
neli- ja kuusisylinterisenä viitenä eri sy
linterikokona. Kaikissa malleissa oli sa
ma vaihteisto vapaakytkin ja akseli. 
Runkoja oli kaksi hyvin samankaltaista 
ja samoin korimallitkin perustuivat hy
vin pitkälle samoille rakenteille. 

SOTA 
ehkä syttyi Roverin kannalta oikeaan ai
kaan. Voimakkaasti rationalisoitu tuo
tanto olisi varmasti jatkossa jäänyt 
muusta kehityksestä jälkeen ja näinollen 
Roverin maine välttyi kärsimästä ko-

P2 eleganssia - 14 hp 1939 

P.K-kontio. 

Lähteet: 
Graham Robson 1982: The Rover Story 
Autocar 27 November 1969: s 33-34. 
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P4:SEN SISÄTILOJEN KOHENNUKSESTA 
Oman Roverimme ikä alkoi lähestyä nel- -
jännesvuosisataa ja siltä se toki näytti
kin. Ajattelimme kuitenkin, että kuten 
kuka tahansa kaunotar, niin miksei 
myös meidänkin Roverimme komistuisi 
pienellä ehostuksella. Päätimme aloittaa 
sisäkatosta , sillä sen uusiminen paran
taisi sisu stan kokonaistilannetta huo
mattavasti . Vanha katto oli jo "ajan pa
tinoima" ja sai sisätilan näyttämään pi
meältä ja nuhjuiselta . 

Siispä tuumasta toimeen ja kangas
kauppaan . Mutta siihenpä se tyssäsikin 
ainakin puoleksi vuodeksi : sopivaa, 
mahd~llisimman alkuperäisen näköistä 
kangasta ei löytynyt sitten millään . Mo
nenlaista vaaleaa villa kangasta on kyllä 
myytävänä , hinnaltaan vähän alle 100 
mk:sta aina vähän yli 1000 mk:aan , mut
ta yritäpä saada juuri tiettyä värisävyä 
tai vahvuutta .. . ! Mr. Murphy voisi täy
dentää lakiaan aivan määrättyä , niin sitä 
ei ole joko ollut olemassakaan tai se on 
myyty loppuun ja uutta ei voi saada! 
"No,jos kangasta ei voi uusia , niin yrite
tään pestä se", ajattelimme me. Kokei
limme kuiva pesuaineella , mutta mitään 
ei tapahtunut. No, sitten toinen meistä 
välkyistä sai idean irroittaa pienen palan 
sivupaneelia (osa a)ja kokeilla kankaan 
vesipesua. Ensin kangas tietysti irroitet
tiin varovasti alustastaan. Pesu tapahtui 
viileässa vedessä erityisellä villapesuai
neella , mutta tulos ei nytkään ollut kovin 
kummoinen . Sitten vain pingoittamaan 
kuivunutta kangasta takaisin taustale
vyn päälle . kangas onneton olikin pesus
sa kutistunut (varotoimista huolimatta) 
ja kun me sitä lievää väkivaltaa käyttäen 
yritimme venyttää entisiin mittoihin, 
niin se repeytyi kaht ia - oli jo sen verran 
lahoakin . Nyt oli pakko löytää jotain ti
lalle! Yllä ttäen apu löytyikin aivan odot
tamattomalta taholta, nimittäin helsin-

, . kiläisen tavaratalon, Kuusisen mittapu
kukangasalennusmyynnistä. Tämä kan
gas oli juuri oikeaa sävyä (ei liian valeaa , 
jossa lika helposti näkyy , eikä liian 
tummaa pimentämään sisätiloja) ja so
pivaa vahvuutta. Myös kankaan leveys 
oli riittävä (1,50 m), joten sitä ei työvai
heessa tarvinnut turhaa silputa. Ja mikä 
parasta, se oli hyvään laatuunsa nähden 
todella halpaa (noin 40 mk/m). 

Varsinainen entistämistyö aloitettiin 
irroittamalla katon sivuilla olevat "nip
pelit". Seuraavaksi irroitettiin kaikki si
vu- ja taka kappaleet (osat a , b, c, d ja e) 
sekä tuulilasin sisäkehys ja sen yläpuolel
la oleva kaista le (osa f) . Sitten käytiin 
käsiksi katon keskiosaan (osa g),joka oli 
pingoitettu peltikehikon sivuihin pienten 
peltipuristinten avulla. Kun kehikkoa 
paikallaan pitävät ruuvit avattiin, koko 
hoito (siis kangas, kehikko ja pingoitus
raudat kiinteänä kokonaisuutena) irtosi . 
Seuraava pulma olikin tämän kokonai
suuden ottaminen ehyenä ulos. Ja voi 
hyvät ystävät , siinä sitä olikin ujuttamis
ta! Hiki tulee vieläkin, kun sitä muiste-

lee . Joku saattaa ihmetellä , miksei kan
gasta irroitettu kehikosta jo auton sisäl
lä . Luultavasti syy oli siinä , että halu
simme nähdä koko katto-osan rakenteen 
ja painaa mieleen kiinitysten yksityis
kohtia. Siellä me autotallin hämärässä 
ährätessämme päättelimme, että joten
kin se systeemi sinne on tehtaallakin pu
joteltu ja me kyllä hivutamme sen nyt 
ulos. Tulihan se , lopultakin, oikean 
etuoven kautta ; sen jälkeen kun etuis
tuimen alaosa oli nostettu ulos ja selkä
noja siirretty mahdollisimman taakse. 
Myöhemmin huomasimme, että koko 
etupenkkirakennelman irroittaminen oli
si ollut pikku juttu. Ikävä tunnustaa, että 
peltikehys kärsi lieviä vaurioita , mutta 
vain lieviä taipumia , jotka myöhemmin 
saatiin oikaistua . Sitten vain koti in ja 
kiireesti tutkimaan saalista . Kävikin il
mi, että keskikangas , joka näyttää 
ikäänkuin paloista kootulta , olikin yhtä 
ehjää kangasta , johon oli vain ommeltu 
saumat välille (kuva 2b). Älkää nyt nau
rako, mutta meillä ei ollut aavistusta
kaan siitä, miten autojen sisäkatot on 
tehty. Tarkempi tutkimus osoitti, että 
katon poikki kulkevia pingoitustankoja 
ei oltukaan pujoteltu varsinaisen katto
kankaan muodostamaan pussiin, vaan 
viereen oli ommeltu erillisestä kankaasta 
toiset pussit. Tämä ehkä siksi, että villa ei 
ole läheskään niin kestävää kuin joku 
puuvillan ja keinokuidun sekoitus, ja 
toistaiseksi mahdoliset tankojen aiheut
tamat ruosteläikät eivät näyt katossa 
vaan jäävät piiloon. 

o b 
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KUVA 7 

Jotakuta seuraavat työvaiheet, mit
taaminen, leikkaaminen ja ompelu, saat
tavat hirvittää . Se on turhaa , sillä vii
meistään tässä vaiheessa voivat perheen 
muut jäsenet tarjota ratkaisevaa apuaan, 
jos isukilla menee sormet suuhun. Siispä 
aloitimme mittaamalla rautojen välit ja 
merkitsemällä saumakohdat liidulla kat
tokankaan piiloon jäävälle puolelle . Sit
ten vain nuppineulojen avulla laskosta
maan pingoitusrautojen pusseja merkki
viivoja pitkin. Pussien mitoitus saa olla 
melko väljä, siksi että raudat "huilaa
vat" hyvin niiden läpi . Huomattavaa on , 
että pusseja tulee siis rautaa kohti kaksi 
kappaletta; toinen ommeltuna villakan
kaaseen ja toinen varsinaisesti rautaa 
varten sekoitekangasliuskaan. Kaikki 
nämä ommellaan yhdellä kertaa, joten 
ommeltava kohta on aika paksu, ja on 
syytä olla hyvin huolellinen, ettei työstä 
tule "susi". Mittaus tarkistettiin vielä, 
kun sauma kerrallaan oli huristettu val
miiksi. Kankaan ohjaamista ja sauman 
suoraan saamista auttaa erityinen ompe-



lukoneessa käytettävä ohjausjalka. Kun 
pussit on saatu valmiiksi, raudat voikin 
työntää paikoilleen. Tämä kuitenkin sil
lä edellytyksellä, että raudat on puhdis
tettu ja tarvittaessa ruostesuojattu . 

Riemastuneina siitä , että olimme saa
neetjotain valmiiksi päätimme heti asen
taa tämän työnäytteen Roveriin paikoil
leen. Tätä ennen katossa oleva paksu 
pehmuste- ja äänenvaimennusmateriaali 
on hyvä irriuroida huolella. Juuri tähän 
materiaaliin kertynyt ja siitä irronnut pö
ly ja lika oli aiheuttanut todennäköisesti 
kankaan tummumisen. Suunnitteluas
teelle jäi tässä vaiheessa jonkinlainen 
materiaaliin liimattu kangaseriste tms. 
Lieneekö kellään ystävällä tähän paran
nusehdotuksia? 

Käsittelemättä olivat vielä katon reu
na ja päätykaistaleet. Tämä vaihe olikin 
loppujen lopuksi melko helppoa , koska 
siinä on melkein pelkästään leikkaamista 
ja liimaamista. Työ aloitetaan puhdistaa 
kostealla rätillä tms. Seuraavaksi joko 
taustoja tai entisiä kankaita mallina 
käyttäen leikataan uudet vastaavat pa
lat. Nurjalle puolelle käännettäviä liepei
tä on syytä jättää vain noin 2 cm . Lii
maus tausta levyihin aloitetaan yläpuo
lelta ja pingoitus kaarevien kohtien kes
keltä päihin päin. Sivuosan eteen jätet
tiin noin 15 cm pitkät suikaleet tausta le
vyn yli. Tämä suikale täyttää raon. Kon
taktiliimaa levitetään siis ainoastaan pii
loon jäävälle kankaan osalle (siis vain 
-noin 2 ,. cm :n leveydel ~ä) . Samanlaista 
tekniikkaa apuna käyttäen päällystetään 
katon etu-ja takakaistaleet(osat fja e)ja 
se sujuukin varmaan jo hyvin näppärästi. 
Sivukaistaleen ja katon välissä olevaa 
seeterinauhaa ei mielestämme tarvinnut 
nyt uusia (kuva 2 a), pyyhimme sen vain 
kostealla rätillä. Seeterinauhat niitattiin 
paikoilleen. Sitten vain sivuosat loksau
tellaan paikoilleen ja nippelit kiinnite
tään . Tässä vaiheessa on helppo hangata 
lika irti kromiosista. Etukaistale kiinni
tetään , raot tiivistetäänja tuulilasin sisä-

.; lista ruuvataan paikoilleen. Vielä muu
tamia loppusilauksia ja voimme ihailla 
kättemme töitä . 

Toivomme tämän osan artikkeliamme 
innostaneen vanhempien Roverien omis
tajia askartelemaan, sillä kankaitten 
vaihto sujui mukavasti viikonlopussa ja 
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ainakin silloin tällöin Etelä-Suomen 
maanteille. Ja olen alkanut kärsiä vai
noharhaisuudesta. Melkein pelästyn kun 
näen peruutuspeilistä A:lla tai U:lla al
kavan rekkarin, koska silloin tiedän, että 
tapahtuu . On . ohituksia, on pepussa 
roikkumista ja rämäkkää ajoa. Tietysti 
minä yleistän, ja pahemman kerran. 
Mutta jos näkee jonkun oikein makean 
ohituksen niilfväitän, että 90 prosentin 
varmuudella juuri nämä rekkarit ovat 
kuvassa mukana . Olen yrittänyt miettiä, 
miksi näin on. Olen löytänyt mielestäni 
jonkinnäköisen vastauksen. Hesalaiset 
ja puolihesalaiset, Vantaalta ja Espoos
ta, joutuvat ajamaan paljon ruuhkalii
kenteessä . Siellä opitaan miten nopeasti 
koukataan ja miten täytetään aukot te
hokkaasti. Ja tietysti kiroillaan lande
paukkuja, jotka kehtaavat ajaa stadissa. 
Tää homma luistaa varmasti taajamalii
kenteessä. Ja te hesalaiset ystävät osaatte 
aivan varmasti sen. Mutta maantie on 
muuta kuin katu tai moottoriliikennetie. 
Siellä pelataan muilla säännöillä. (Nämä 
säännöt määrittellään muuten tieliiken
neasetuksessa.) Koittakaa muistaa, että 
kyllä ne landepaukut, jotka joutuvat tei
tä enemmän ajamaan maantieajoa ehkä 
osaavat ja tietävät jotain. Siis lisää väli
matkaa seuraavaan autoon, harkitkaa 
ohitusta kerran vielä ja muistakaa, että 
tiellä on muitakin. Muistan hyvin Kar
pon ohjelman missä koukut kerrankin 
tarkkailivat välejä. Ja kansa purki kiuk
kuaan. Reaktiokyky ja välimatka muo
dostavat sellaisen yhtälön, että kannat
taa ajatella kerran vielä. Anteeki nyt 
vaan helsinkiläiset ja puolihelsinkiläiset, 
ehkä tässä tuli oltua hieman liian hapan, 
onhan meissä landepaukuissa myös par
antamisen varaa. Emmekö me voisi so
pia, että joulu tulee Roverilla . ·Sillä tar
koitan, että ajaisimme esimerkillisesti, 
välit olisi kunnossa ja koko liikennekäyt
täytymisessä olisi hieman roverimaista 
arvokkuutta. 

Ennakkoluuloja. 

varsinkin tulevaisuuden, on sangen vai
keata. En itse olisi luullut tai pystynyt 
ennustamaan viisi vuotta sitten, että tä
nään ajan automaattivaihteistC1isella 
vee-kasilla . Kuuluin siihen porukkaan, 
joka vannoin kepinja kunnollisen 4 tai 6 
pyttykoneen lumoon. Vinkkelit oli jotain 
amerikkalaista kotkotusta, josta ei piru
kaan ymmärrä mitään. Juovat menovet
tä kuin juopot ja automaatti on ukkou
tumisen ensimmäinen aste. Sattuipa sit
ten vaan niin, että jostain kumman syys
tä kakstonninen vaihtuin vinkkelikasi 
automaattiin. Ja nyt olen jo pari vuotta 
ollut täysin myyty. Ihmettelen ääneen, 
että kukapa nyt viitsisi ajaa puolimoot
torilla? Näin ne ajat muuttuvat Eslwseni. 
Tietysti minulla on muitakin ennakko
luuloja. Eräs sangen voimakas painos
tusryhä on vakuuttanut minulle jo vuo
sikaupalla, että kärjetön sytytysjärjes
telmä se vasta on poikaa. Ja sitä olen 
harannutvastaan. Kävi kuten usein käy 
viivytystaisteluissa . Puolustaja joutuu yl
lätysrynnäkön uhriksi. Sinipiian kone
peliin alta löytyy nyt pieni musta mato
laatikko ja jakajan sisäkalut ovat toi
senmalliset kuin e.nnen. Ja hyvin pyyhkii. 
Käynti on muuttunut jos mahdollista 
vieläkin tasaisemmaksi, kiihtyvyys pa
rantunut ja moottorin käytösä on entis
täkin mukavampi. Mitä ennakko luulo il
leen nyt voikaan, ne näköjään ovat pit
kän päälle sangen haitallisia. Jälkeen
päin olen todennut, että kööri oli oikeas
sa. Minun olisi jo aikoja sitten pitänyt 
hankkia kärjetön sytytysjärjestelmä. 

Mitä opimme tästä. Autoilussa pitää 
olla silmät auki ja ottaa irti se hyöty, 
mitä nykyajan tekniikka tuo tullessaan. 
Vanhaan autoon voit tehdä ratkaisevia 
parannuksia ihan pienellä rahalla. Kan
nattaa harkita, mitä voi tehdä tilanteen 
parantamiseksi. Tästä lähtien tulen syy
näämään tarkasti jokaista uutta vem
painta, mitä kauppiaat mainostavat. Sii
nä voi ollajotainjärkeä. Pitää vaan tässä 
varoa, että Roverin arvokas ulko- ja si
sänäkö ei pian muistuttaisi joulukuusta. 
Innolla kuitenkin odotan, että pukki toi
si jotain uutta Rooveriini. Hyvää Rover 
Joulua toivottaa 

ROMULUS 
ei ollut läheskään vaikea tehdä . Me van- Siteeratakseni entistä ministeriä ja pan
hempien Rovereitten omistajat saamme kin pääjohtajaa niin ennustaminen, ja 
olla oikeastaan aika iloisia siitä, että ,---------------------------------J 
monet ratkaisut autoissamme ovat käsi
työtäja sitähän on mahdollista tehdä vie
lä nykyäänkin . Toista on tulevaisuudesa 
kun näitä "nykyautoja" entistetään! 

PeRiKato 

Land Roverin uusi kone 
Lantikan diesel-moottori uudistuu en
simmäinen uudella koneella oleva I io on 
jo maassa. Päällisinpuolin kone on hyvin 
paljon edeltäjänsä näköinen . Valurauta 
ryhmä ja kansi ovat lähes saman näköi
set kuin ennenkin. Ja kopään kansi on 
alumiinivalua ja kätkee alleen 'yllärin' ; 

jakoketju on korvattu hammashihnalla . 
Vastoin henkilöautojen moottoreita 
hihna on täysin koteloitu. Moottorin ti
lavuus on nyt 2,5 litraa. Nykyaikaista
maIla ja hiomalla yksityiskohtia on ko
n.eesta .saatu hiljaisempi ja pehmeä käyn
tlsempl suuremman tehokkuuden lisäk
si . Suurin nettoteho on nyt 68 hv (DIN). 
Käytettävä kierroslukualue on myös laa
jentunut. 

Satakymppi tuli jo -
Land Rover 90 tulee pian 
Tavallisesti luotettavat lähteet ovat ker-

toneet uuden lyhyen Lantikan markki
noilletulosta ensivuoden lopulla. Auto 
on samoilla eväillä ajanmukaisetettu 
kuin isoveljensä. Alustasta löytyy kierre
jouset tukivarsineen, etulevyjarrut jne. 
Koriin on tehty ilmeenkirkastusta ja si
sustus on sievempää , tarkoituksenmu
kaisuuden kuitenkaan kärsimättä. Ko
nevaihtoehdot ovat 3.5 I bensakasi 2,251 
bensa nelonen ja uusi 2,5 I diesel. Vaih
teistot ovat neloskoneilla viisivaihteisia. 
Korivaihtoehtoja on lukuisia, teemana 
on edelleen maailman monipuolisin 
auto . 

KL 
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MARKKINAT 
MYYDÄÄN 

Lantikan vyörenkaita, uusia 500 mk/kpl 
Puh. 845617 

* * * 
Rover 3L -60 hieno 20 000,
Puh. 845617 

Land Roverin alkup. RUMPUKE
LAVINSSI sekä HYDRAULINEN 
VINSSI ollut asennettuna Land-Ro
venm. 
Puh. 692 4597 

OSTETAAN 
- Rover-esitteitä, käyttöohje-, vara
osa- ym. kirjoja, myös vaihdan. 

Juha 90-893049, 

LE9-cnR D9 
Kytösuontie 50 
H:ki (Ruskeasuo) 
puh. 4'9990 

SVORITAMME 
HuoUot, 
korjaukset ja 
pelti työt. 

jj .. !iJ fii: ~ '. 
Rover 
Range-Rover 
land-Rover 
Morris 

P.S. myös muut automerkit 

OFF ROAD CENTER 
•• 

LISAVARUSTE- MARKKINAT! 
LANDROVER RANGEROVER 

Napalukot Huom! myös llO:iin . 
• ', Ylivaihde (uutuutena alipainekäyt

töinen malli) 

Lampunsuojukset 
Pressukatot kaarineen 
Vinssit, myös käytettyjä 
Kattotelineitä 

Karjapuskurit 

Etuspoileri 

Lokasuojalevitykset 
Ylivaihde 
Karjapuskurit 
Lam punsuojukset 

OFF ROAD CENTER OY 

PL 172, 00201 HKl 20 
Luoteisväylä 18-20, HKl 20 
B. LlTONIUS 90-692 4597 
J . LIUKKONEN 90-893049 

RDVER 

" 
JA~ 
~ 
~ 

RANGERDVER 

Autot 
uudet ja käytetyt 

Varaosat 
uudet ja käytetyt 
myös lähettäen 

Huollot 
Korjaukset 

KIMMO LINNAVUORI 

Juvan teollisuuskatu 10 
02920 ESPOO 92 

90· 845617 


