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Käsissäsi on vuoden 1984 ensimmäinen lehti ja toimintavuosi on vielä 
pääosin edessämme. Vuosikokouksessa, josta toisaalla lehdessä, tarkastet
tiin viime vuoden töitä ja asetettiin tavoitteita tälle kaudelle. Jo yhdistyk
sen perustamisesta lähtien hallitus on tietcisesti etsinyt virkeitä uusia voi
mia, jottei toiminnan aktiivisuudessa tulisi vain laskukausia, pikemminkin 
toive on tietysti päinvastainen. 

Vuosikokous siunasi periaatteet ja tänäkin vuonna saimme tcimihenki
löiden vahvuuteen kolmanneksen verestä väkeä ja kaikki entisetkin halli
tusmiehet vaihtoivat tehtäviä. Rcver Ystävät on kasvanut niin suureksi, et
tä väsymättömät voimat ovat tarpeen toimintavuoden tavoitteiden saavut
tamiseksi. 

Vientityössä joutuu Suomea arvioimaan kauempaa ja silloin maamme 
voi tunuta jopa pieneltä, mutta puhuttaessa eri puclilla maata asuvien Ro
ver-ystävien yhteydenpidosta, Suomi suurenee aivan toisiin mittcihin . 
Vuosikymmen sitten ahkeroin Autourheilun Kansallisen Kilpailulauta
kunnan valiokuntatyössä ja muistan ainoana pchjcisia seuroja edustavana 
kilpailijana usein puhuneeni kireästi Helsinki-keskeisyydestä. Kehätie tun
tuu clevan toinen valtakunnan raja tänäänkin, mutta onko se sellainen 
miltä näyttää, vai näyttääkö se vain siltä? Raja löytyy mielessämme ja sen 
vucksi sen ylittäminen on tahdostamme kiinni. "Rover-populaatio" on 
sankka eri puclilla Sucmea, tarvitaan vain paikkakuntansa rohkein sopi
maan aika Rover-tapaamiselle. Allakassa on suurin osa tämän vuoden vii
konlopuista vielä jäljellä ja hallitus on juonessa mukana: sana vain ja auto
lastein ajelemme lisäämään oman kortemme Rover-viihtymisen kekocn. 
Minne päin Suomea ensiksi, se cn Sinusta kiinni, etäisyydet eivät ole on
gelma, kun Rover on keksitty. 

Toivon kaikille Rover-Ystäville onnistuvaa vuotta niin arkielämässä 
kuin harrastuksemme piirissä. 

KTT 
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4 - RoverYstävät 
TAPAHTUMAKALENTERl1984 
Tästä kalenterista on syytä merkitä muistiin ainakin kaikki 
kevään tapahtumat. Kolmesta ensimmäisestä ei nimittäin tule 
erillistä kutsua ja vuosiajostakin tarkemmin vasta lehdessä 
2/84. 

29.02 KERHOILTA; Helsinki, Tolarintie 6, klo 19.00 
Ohjelmassa: mm. AL Tiepalvelun toim. esittely 

24.03 KEVÄTRETKI Svartvikin automuseoon. Kokoontuminen 
klo 12.00 Paavo Nurmen patsaalla, mistä 
siirrymme muodostelmassa 
Kirkkonummelle. 

25.04 KERHOILTA; Helsinki, Y-Vakuutus-Fennian pääkont
tori, Asemamiehenk. 3, Itä-Pasila, 
Koulutustila Kl, autot asiakas
paikoitukseen K2 

26.-27.05 VUOSIAJO Kustavin lomakeskus 
02.09 SYYSAJO 
20.10 SYYSTAPAAMINEN 
15.11 KERHO ILTA; Helsinki 
01.12 JOULUJUHLA 
Turussa paikalliskokoukset joka kuun ensimmäinen maanan
tai. Turun yhteysmies Matti Koivula p. 25760 (17.00-20.00). 
Lisäksi osallistutaan aktiivisesti eri harrasteautotapahtumiin. 
MM. -- Lahden II mobiiliajot ja-näyttely 5.--6.5 

-- SA-HK:n Valtakunnalliset Retkeilyajot 2.--3.6 
Jyväskylä 

-- Forssan harrasteauto Piknik 5.8. 
1--------------------~--------------------~~------------_4 

VUOSIKOKOUS 21.01.1984 
Vuosikokouksen tiimoilta muutama 
mainittava asia. Jäsenmäärä ehti ku
luneella kaudella kasvaa melkoisesti, 
lähes 140 uutta jäsentä lukumäärän 

. lähennellessä jo neljääsataa . Tulevan 
kauden tavoitteeksi otettiin 450, mi
kä merkinnee noin 80 uutta jäsentä, 
kun poistumatkin huomioidaan. Jä
senistön aktivioitumisesta on ilah
duttava esimerkki Turun paikallis
toiminnan reipas meininki. Katseet 
ovat suuntautuneet sinne jonnekin 
Sisä-Suomeen. Jäsenlehti ilmestyy 
jälleen neljästi, joista 2/84 tulee ole
maan laajalevikkinen mahdollisuuk
sien mukaan. Nyt kädessäsi olevan 
lehden liitteenä ilmestyi aiemmin lu
vattu jäsenrekisteri, joka julkaistaan 
vain kerran vuodessa kokonaisena. 
Vain uudet jäsenet esitellään kulu
van kauden lehdissä. Jäsenrekisteriä 
hoitaa Martin Ericsson, jonka puo
leen on syytä kääntyä, kun tapahtuu 
muutoksia. ATK:n avulla kerhosaa 
valmiiksi täytetyt jäsenmaksukaa
vakkeet, jolloin ehkä vältytään 
mennen kauden kaltaisilta jäsen-ym. 

maksurästeiltä (lähes 5000 mark-
kaa). . 

Henkilövalinnat tapahtuivat hal
lituksen esityksen mukaisesti, missä 
Kimmo siirtyi salkuttoman ministe
rin paikalle sovitun kierron aikaan
saamiseksi ja parrakas innostunut 
kokemus, Kari otti puheenjohtajan 
nUiJan käsiinsä. Muut muutokset 
hallituksessa selviävät muualta leh
destä. Tärkeä P4-yhteysmies tehtävä 
sai niinikään päivänvalon vuosiko
kouksessa: tehtävänään lupautui 
Kastemaan Pekka (p. 90-480981), 
jonka puoleen voipi kääntyä van
hempien Roverien puitteissa. 

LA-PUHELIN 

Jos sinulla on LA-puhelin tai radio
amatöörilaite ja sinua kiinnostaa, 
niin voit ilmoittaa siitä kerhon posti
lokeron, PL 32. Ilmoita miel. kut
sumanimi ja laite: LA tai radioama
töörilaite. 

KERHOSHOPPI 
LEHDET: 
Vanhoja kerholehtiä on vielä rajoite
tusti saatavilla. Lehdet no 7 ja 8 ovat 
valitettavasti loppuunmyydyt. Tila
tessasi lehtiä merkitse selvästi lehden 
numero. Lehtien hinta on 10 
markkaa/kpl. 
TARRAT: 
Kaikkia tarratyyppejä on vieläjäljel
lä,joskin englanninkielisiä on tilattu 
varsin runsaasti. Tarrojen hinta on 
viisi markkaa kappale . Tarratyypit 
ovat: 
1. ROVER ySTÄVÄT .................. . 

ulkopuolinen tarra 
2. ROVER YSTÄVÄT .................. . 

lasin sisäpuolinen tarra 
3. ROVER FRIENDS .................. .. 

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

lasin sisäpuolinen tarra 
VAUNUMERKKI: 
Muutama metallinen vaunumerkki 
on vielä varaamatta. Merkki on 1: 1 
tarran näköinen ja kokoinen paitsi 
sininen väri korvautuu mustalla. 
Merkki on varustettu kiinnityksellä. 
Merkin hinta on 100 markaa/kpl ja 
merkit myydään varausjärjestykses
sä. 

Tilauksiin lisätään postituskului
na kaksi markkaa. 

ENGLANNIN MATKA 
KESÄKUUSSA 1985! 

Matka-asiaa on puitu järjestävässä 
toimikunnassa sekä vuosikokouk
sessa ja ajankohdaksi on lopulta va
littu vasta ensI vuoden kesäkuu. 
Miksi näin? Matkakyselystä saatu 
palaute oli varsin vähäistä ja toisaal
ta monet olivat vuoden 1985 kannal
la. Ensi vuoden etuna on lisäksi se, 
että Rover täyttää 80 vuotta ja uusi 
automallisto näkee päivänvalon, jo
ten toivon mukaan ohjelma pitää si
sällään jotain "erikoista". 

Matka järjestetään lentokoneella 
viikon pakettina, mutta omilla au
toilla matkaajiakaan ei tulla unoh
tamaan. Ohjelmaajärjestetään peril
lä viikoksi siten, että siitä on hyvät 
mahdollisuudet päästä osalliseksi 
myös omia teitä kulkien. 

Siis pankaapa muistiin kesäkuu 
1985, silloin lähdetään joukolla Eng
lantiin! 
JL 
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JÄ~ENMAKSUT Tervehdys Suomen Turusta 
&JASENK 0 RTTI Vuosi -84 aloitettiin rämäkästi tutu~- tavalitussa hallituksessa hyväksytty, 

ATK-kauden myötä Rover ystävät 
saavat valmiiksi täytetyt jäsenmak
sukaavakkeet, jotka toivottavasti 
vähentävät menneen kauden kaltai
sia jäsenmaksurästejä. Vuoden -83 
maksurästit aiheuttivat näet yli 
5000 mk vajeen kerhon kassaan . No, 
karhukirjeitä on lähetetty ja maksut 
pikkuhiljaa hoituvat. Toivottavasti , 
sillä maksamatta jättäminen merkit
see automaattisesti rekisteristä pois-
tamista. 

Vuosikokouksessa käytiin vilkas
ta keskustelua jäsenmaksun suuruu
desta ja varsin yksikantaan todettiin 
maksun korottamisen olevan aiheel
lista, jäsenmaksuillahan pääasiassa 
toiminta rahoitetaan. Vuosikokouk
sen pää tös oli korottaa maksu halli
tuksen esityksen mukaisesti 75 
markkaan vaikkakin myös suurempi 
korotus sai varsin vahvasti kanna
tusta. Liittymismaksu säilyy ennal
laan 50 markkana. 

Hallitus kehottaa jäsenistöä hoi
tamaan maksun viimeistään maalis
kuun aikana, jotta työn alla oleva 
jäsenkortti olisi mahdollisimman 
pian itse kunkin käytössä. Jäsen
kortti on näet avain alennuksiin , 
mutta jäsenkortti postitetaan vain 
vuoden -84 maksun maksaneille 
maksujen saapumisen myötä. Jä
senmaksun -84 ennakkoon maksa
neet (ennen 21.01.198.1) pistäkööt 
maksulapun mappiin 0 ja unohta
koon asian tältä vuodelta. Jäsen
kortti postitetaan heille automaatti
sesti sen valmistuttua. Ennakkoon 

.~ maksaneista on lista a lla , tarkista 
oletko päässyt listalle! 

No 

tumalla Sisu Auton myynti- ja huol- joten perinpohjainen suunni~telu .~oi 
topisteisiin Rieskalähteentiellä. al~aa. Ku~en ai.na .. ~nnenktn ~ll~
Myyntipäällikkö Aulis Paarala to!mi d~.im~e .~ika .~itkaan .. yhd~~sa Ja 
isäntänämme kun aloitimme kIer- IsantIa klltettyamme lahdettlln ka-
roksen vaihto~utohallin puolelta. tiin päin klo 22 jälkeen. 

Huomasimme, että yhtään Rove- Ulkona satoi lunta. ja mik~s sen. mu
ria ei ollut vaihtoautojen joukossa; kavampaa rovermiehelle Ja -naiselle 
mistä voi vetää johtopäätöksen että kuin hura~ttaa ~a~tasata~e~~ lumen 
vaihtoroverit ovat haluttua tavaraa. halki kohti UUSia ihmeellisia kerho-

Maastoajoneuvot loistivat pois- tapahtumia. 
saolollaan, johonka syyn on tietysti 
uusi vero joka nosti vaihtolantikat ja MUISTUTUS 
-ranget arvoon arvaamattomaan. 

Uusi Metro pyrki esiin japanilais
ja ranskalaisautojen joukosta, jota 
selvästi pelokkaina ympäröivät tu
lokkaan. 

Autohallista siirryimme kaikkien 
kavahtamalle varaosapuolelle, jossa 
pidimme polemiikkia lähinnä vara
osa hinnoista ja tilausnopeuksista. 
Alennuksiakin tiukattiin , mutta 
yleiseen alennus käytäntöön ei pai
kallisesti voida ryhtyä, joten odotte

Turunkerhon kuukausikokoontumi
set tapahtuvat joka kuukauden en
simmäinen maanantai klo 19.30 ellei 
toisin ole ilmoitettu. Kokoontumis
paikka on Cafe'Nautilus Kauppias
katu 5:ssä (Turun Sanomien talossa) 
Puhelin nimero on 25760/Matti 
Koivula. Kaikki asiasta kiinnostu
neet mukaan. Soitellaan. 

lemme mitä Helsingin puolella voi- TIEDOTUS 
daan asialle tehdä . 

Korjaamo toimii varaosamyynnin 
kanssa samassa rakennuksessa. Kor
jaamon esimies esitteli huoltotilat , 
jotka tuntuivat useimmille olevankin 
tuttuja , mikä todettiin naama irves
sä. 

Huoltopuolelta siirryttiin kokous
tilaan (jossa muuten ennen toimi va
raosapalvelu). 

Illan isäntä tarjosi kahvit oikein 
pullan ja piparin kera . Tarjoilua 
käytimme ahkerasti hyväls:semme, 
sillä ulkona ja huoltotiloissa oli aika 
vilpoisaa, joten kahvi lämmittti 
kummasti. Videoita seurasimme 
Roverien kilpailutoimintaaja samal
la rupateltiin tuttuun tapaan omista 
sattumuksista ja hyödynnettiin kor-

Lisää aktiivi porukkaa tarvitaan ke
vätajojen järjestelyihin. Tule mu
kaan, sillä homma on hauskaa ja illat 
pitkät. 

MK 

Alennuksia Ystäville 
Rover Ystäville myöntää seuraavat 
liikkeet: 
Pintaväri Oy 20 - 38%, Helsinki, 
90-715125, Lahti 918-510 112, Tam-
pere 931-29112. .. 
Kaapelikellari Tmi, Ostersundom 
90-877 7732. Akut erikoishintaan . 
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390 
239 
206 
310 
213 
253 

266 
173 
46 

222 
234 
192 

14 
185 
220 

61 
144 
56 

19 
142 
130 
214 
151 
392 

251 
391 
210 
112 
348 

jaamopäällikön mukanaolo lukuisil- 1------------;----; 
la korjauksiin Iiittyvillä kysymyksil-
lä. 

Samalla otettiin vähän lukuakinja 
saatiin summaksi 12+Isännät, joten 

~---------------i kutsu oli mennyt perille kiitettävästi. 

KORJAUKSIA 
Lehti 10 sivu 10: "Land Roverin 
Sukupuu" -artikkelin toiseksi vii
meisestä kappaleesta oli jäänyt muu
tama rivi pois kohdasta "Muutok
sia ... Loppuosa pitää olla: ... , mutta 
suurimmat harppaukset ovat tapah
tuneet toisaalta vuonna 1958, jolloin 
siirryttiin 1 sarjasta II:een sekä toi
saalta parhaillaan käynnissä olevas
sa uudistusvaiheessa (110 sekä 90). 

Aulis Paarala tarjosi kokoustilaa 
vastaisuudessakin käyttöömme. Tar
jous laitettiin visusti muistiin seu
raavaa tilantarvetta vartomaan. 

Loppuillan käytimme vuosiko
kouksen evästyksen suunnitteluun ja 
kevätajojen alustavaan arviointiin. 

Päätimme ehdottaa kevätajojen 
pitopaikaksi Kustavin lomakeskus
ta, josta olimme saaneet alustavan 
tarjouksen majoituksista ym. sei
koista. Ehdotus olikin Ystävien vas-
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ROVER 2200 Te 

JA ENGLANNINMATKA 
Tämä on jatkokertomuksen toinen 
osa. Ensimmäinen julkaistiin tämän 
lehden numerossa 3/1982. Se kertoi 
saman auton matkasta Ranskaan. 
Edellinen osa loppui sanoihin "ensi 
kesänä APR-337 lähtenee Englan
tiin". Näin kävikin, vaikka niin oli 
suunniteltukin. 

Kesäkuussa meillä oli kylässä 
ikäisemme englantilainen lady, joka 
kauhistui aidosti ajatuksesta lähteä 
"tuollaisella vanhalla Roverilla noin 
pitkälle matkalle, kaikkihan sitä 
katsovat täälläkin". Lause kuvaa 
osuvasti englantilaisen ei-entusiastin 
asennetta Roveriin ja ehkä erityisesti 
P6-malliin, joka vetelee Englannissa 
viimeisiään immigranttien käyttöau
tona. Toisaalta tuo lause hivelikin, 
onhan autoni "in mint condition". 

Viime reissulla olin kiinnittänyt 
huomiota taka pään kantokyvyn kun 
autossa on neljä henkeäja matkata
varat. Nyt asiaan paneuduttiin ja 
taakse asennettiin Heavy Duty-is
kunvaimentajat, jotka parin säätö
kerran jälkeen saatiin sopiviksi. 
Säädöt tehtiin jäykempään suun-

taan, siksi vähäinen muutos perus
tuntu malla oli. Lisäkantavuutta saa
tiin näin kokonaista 150 kg. Heti tä
hän totean, että kantavuuspulmat oli 
täten eliminoitu eikä kustannuskaan 
ollut lainkaan kohtuuton, ajatellen 
vielä, että kyseisillä iskunvaimtajilla 
oli elinikäinen takuu. 

Toinen merkittävä ennakkore
montti autoon oli kytkimen uusimi
nen äänien ja takertelun vuoksi. 
Tämä operaatio jouduttiin teke
mään ehkä hieman liian aikaisin ot
taen huomioon, että autolla oli ajet
tu vain noin 75 000 km ja että vuosi
malli on 1975. 

Ensimmäiset neljä vuorokautta 
taitoimme matkaa lepäillen ja au
toon koskematta . Lähdimme 18.7. 
Kotkasta mls Orionilla suoraan Kie
lin kanavan kautta Felixstowe'iin. 
Ajaessamme kohti Kotkaa Helsin
gistä jumiutui kytkin Loviisan koh
dalla. Nestesäiliö oli tyhjä, se täytet
tiin ja matka jatkui. Olin jälleen 
unohtanut puheenjohtajamme oh
jeen: ennen matkalle lähtöä huolelli
nen autoilija tarkistaa auton neste-

säiliöt. Koko reissun ajan selvittiin 
tällä ohjeella, lisäiltiin nestettä joka 
toinen päivä. 

Felixstowe'n pikkukaupunki ja 
konttisatama sijaitsee Harwichin lä
hellä suoraan Cambridgestä itään. 
Matkasuunnitelmamme oli viipyä 
jonkin aikaa kolmen tuttavaporu
kan luona sekä Lontoossa. Paluu
matkalla meillä oli aikomuksena 
viettää viikko Jyllannissa vuokraa
massamme mökissä. 

Ensimmäinen tukikohtaetappim
me oli Yorkshiren nummilla asuva 
ystäväperhe. Reittimme sinne kulki 
Camgridgen, Lincolnin ja Harroga
ten kautta. Ensimmäinen piirre,joka 
kiinnitti huomiota, oli tavattoman 
intensiivinen liikenne. Oli tie sitten 
kapea tai leveä, aina oli autoja tms 
huomioon otettavaa, joten skarpata 
piti koko ajan . Rentoja tienpätkiä, 
kuten meidän suomalaiset metsien 
halki kulkevat valtatiet, ei Englan
nissa ole yhtään. Onhan maa kol
manneksen Suomea pienempi ja ih
misiä lienee n. 55 milj. Joten tarkka
na edettiin "tien vasenta laitaa". 



Tämä on muuten ihan helppoa. Jo 
liikenteen volyymi pitää kuskin put
kessa. Tärkeämpää on ehkä opetella 
ja muistaa maan liikennesääntöjen 
ehdottomat poikkeavuudet, esim. 
"zebra erossingit" ja liikenneympy
röiden etuaj o-oikeus. 

Englantihan on tunnetusti lähes 
hävittämätön rikas maa, jolla on 
pitkä historia. Tämä merkitsee sitä, 
että katsottavaa on lähes joka aske
leella . Valita voi kukin harrastusten
sa mukaan. Koska meitä oli perhe, 
lapset 15 ja 12, teimme koko ajan 
kovaa kompromissia . Koko poruk
kaa ihastuttivat mm seuraavat asiat: 
Yorkshiren luonto, joka on paljon 
etelän vastaavaa karumpi , Castle 

Howard, menneen maailman upea 
tapahtumapaikka. Esim. paikan 
nuori isäntä, Carlisien neljäs jaarli, 
teki 1700-luvulla tavanmukaisen 
"Grand Tourin" Italiaan ja pakkasi 

•. lähtiessään kolme laivaa täyteen an
tiikkia tuomisiksi. Yksi laiva upposi 
matkalla, mutta se ei linnassa näy
kynyt. Kävimme myös parissa poh
jois-Englannin itärannikon kalasta
jakylässä, jotka ovat poissa turistien 
reiteiltä: ihastuttavia, alkuperäisiä, 
suola veden piiskaamia paikkoja vä
rillisine rapistuneine pienine taloi
neen. 

Itse liikenne kulttuuri ei niin tavat
tomasti enää poikkea suomalaisesta . 
Kaikkinainen agressiivisuus on ehkä 
harvinaisempaa, toisaalta kapeita ja 
mutkaisia pensaiden reunustamia 
teitä ajetaan joskus tosi lujaa. 

Yorkshireä koluttuamme ajeltiin 
kohti Chesteriä, jossa pällisteltiin 
erikoisia vanhoja kaksikerroksisia 
myymäläratkaisuja. Kehun jo artik
kelin tässä vaiheessa englantilaista 
olutta, kuuluisaa bitteriä, joka nau
titaan vain hieman viileänä. Se on 

' ; 

hieman sameaaja rusehtavaa . Maku 
ori täyteläinen ja mehevä. Carlsberg
tyyppistä lageriakinjuodaan en tiedä 
miksi. Se on lähes veden väristä kel
lertävää kylmänä juotavaa mauton
ta nestettä. Olut on Englannissa 
yleensä sopivaa automiehen juomaa, 
sillä se ei mene päähän. Ruokapuo
lella Englanti on kuluneiden 20 vuo
den aikana edistynyt selvästi , ei tosin 
vielä kovin pitkälle. Ilmeisesti ruuas
ta on elintason kasvun myötä tullut 
koko vauraassa Euroopassa tärke
ämpi asia . Vaaditaan aikaisempaa 
enemmän ja ollaan valmiit maksa
maan siitä. Lounaat oli helppo kui
tata huokealla ja usein hyvällä "pub 
foodilla", esim. valtava kylmä kalk
kunavoileipä, vesikrassia , salaattia 
ja kastiketta - sekä a pint of bitter. 

Matka jatkui Walesin rannikolle. 
Wales on Varsin luonnonkaunista, 
tosin suosituimmat kohteet ovat se
sonkiaikaan inhottavan täynnä, 
esim. Betws-y-Coed. Mutkaisilla 
mäkiteillä ei ohittaminen ollut usein 
pitkään aikaan lainkaan mahdollis
ta. Shrewsbury, Oxford, Stratford
on-Avon -reittiä ajelimme toisen ys
tävämme luo Salisburyyn, niin, itse 
asiassa tuon ladyn luo, jonka kom
menttia alussa siteerasin. Muutaman 
kymmen mailin päässä täältä on 
kuuluisa Beaulieun auto_museo, 
mutta se jäi viikonlopun toivotta
man ruuhkan ja helteen vuoksi tällä 
kertaa näkemättä. Matka jatkui 
kolmanteen tukikohtaan Seafordiin 
(Sussex). Matkalla sinne sattui ainoa 
haaveri. Ruuhka-ajossa Arundelin 
linnan luona perä alkoi kummasti 
vaappua, menin ulos, ei mitään, jat
koin matkaa, entistä hurjempana 
sama ilmiö , vaimo jäi ulos ja vedin 
autoa tien sivuun. Hän huomasi, että 
vasen takapyörä oli melkein irti. 
Otin kapselin irti, viidestä mutterista 
kolme oli irti ja kaksi vain yhden 
kierteen verrhn kiinni. Pölykapselin 
sisusta oli puolillaan metallisilppua. 
Ihme ja kumma, kierteet olivat ehjät, 
mutterit kiinni ja matka jatkui. Var
sin banaalitapaus, mutta voi näkö
jään sellaistakin sattua. Tuuria meil
lä oli tietysti siinä, että pyörä ei ir
ronnut vauhdissa . 

Lontoossa viivyimme muutaman 
päivän, ja auto oli koko ajan turval
lisesti NCP:n (National Car Park) 
hallissa, kolme vuorokautta 18 pun
taa. Eräs väite on, että Lontoon ho
tellit ovat kalliita. Varmasti Con
naught on kallis, mutta me asuimme 
aivan keskustassa Paddingtonin 
aseman vieressä ja maksoimme kah
den hengen huoneesta alle 20 pun-
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taa, johon kuului tukeva ja maukas 
aamiainen. Hintataso on muutenkin 
koko maassa kohtuullinen. Pubit, 
vaatimattomat ravintolat ja kaupan 
ruoka (subventoitu EC-taso!) ovat 
halpoja. Pintti (0,51) bitteriä maksoi 
puolisen puntaa. 

Kävin myös Rover Centressä poh
jois-Lontoossa. Se sijaitsee Lea 
Bridge Roadilla, Kimmolla on nu
mero. Nopein reitti, jos ei käytä tak
sia, on ensin maanalaisella Leyto

. niin, josta bussilla 158 LB Roadille. 
SD I-malleja näkyi jo runsaasti . 

Määriä en ollut kuullut mutta näyt
tää siltä, että Rovereita ei ole kos
kaan ollut katukuvassa niin paljon 
kuin onnistuneen SD l:n aikana. 
Vanhemmat mallit ovat lähes hävin
neet katukuvasta, erityisesti P6-mal
lien katoaminen on ollut nopeata. 
Pari iloista kokemusta oli hienosti 
taltioitujen P6:ten muodossa, taisi
vat molemmat olla 3500 S-malleja. 
Tämä osoitti, että arvostuksen oras 
on työntymässä esille. 

Matka jatkui Lontoosta Harwi
ehiin ja sieltä Dana Reginalla Esb
jergiin, josta ajelimme mökille Jyl
lannin pohjoisosaan. Tanska tuntui 
muuten aivan autottomalta Englan
nin jälkeen, mikä tyhjyys! Jyllannin 
länsirannikko on pohjoisosassaan 
yhtä valtavaa hiekkarantaa, ja sinne 
mahtuu aina. Suosittelen lämpimäs
ti. Monessa suhteessa Tanska on 
Englannin vastakohta, suht. kallis, 
hyvä ruoka ja todella, mikä rauha. 
Valkoiseksi kalkittu olkikattoinen 
mökki oli keskellä peltoja. Ainoat 
äänet tulivat ohivirtaavasta vedestä. 

Viikon kuluttua Fredrikshavnista 
Göteborgiin ja edelleen Tukhol
maan, josta Finlandialla Suomeen. 
Muuten, Finlandia oli omaa luok
kaansa edellisiin autolauttoihin ver
rattuna! 

Tämänkertainen juttu sisälsi itse
asiassa varsin vähän Rover-asiaa, 
koska auto yksinkertaisesti pelasi 
nuo 3600 km ja neljä viikkoa niin 
hyvin ja täytti loistavasti siihen ase
tetut odotukset grand touring-auto
na. 

Ilkka A. Pulkkinen 
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_TYYPIT 
ROVER 2200TC Knallin sukua 
Hienostunut, vanhanaikainen, mukava, runsaasti varusteltu ja ahdas. 
Se on konservatiivinen Rover 2200,joka on jokseenkin tuntematon auto, 
ellei satu olemaan Rover-fan. Sen kahdeptoista vuoden ikä painaa, 
mutta yhä siinä olisi ainesta, kunhan kori piirustettaisiin uudelleen. 
Rover 2000 on jo melkoisen iäkäs 

PETER GEITEL 
MATTI VUORIMAA (kuvat) 

Te k n i i k a n Maa jIm a 11/1975 

auto . Se näki päivänvalon julkisesti 
Lontoon autonäyttelyssä -63,jolloin 
sen rakenteet ja varsinkin turvalli-
suus katsottiin peräti palkitsemisen 
arvoisiksi. Kymmenen vuotta myö
hemmin tuo auttamatta vanheneva 
auto koki uudistuksia , mutta perus
konstruktio säilyi ennallaan - osin 
vanhanaikaisena. Muutokset koski
vat lähinnä moottoria, vanha 2000 
alkoi jäädä jalkoihin myös suoritus
kyvyssä, sekä sisustusta joka muut
tui täydellisemmäksi ja mukavam
maksi. 

Nykyinen Rover 2200 Te on risti
riitainen auto. Se on nimenomaan 
koriltaan ja tilan käytöltään vanhen
tunut. Muilta ominaisuuksiltaan se 
sensijaan pystyy tarjoamaan koko
lailla vakavasti otettavan vastuksen 
uudemmillekin autoille . Seikka jon
ka tietävät lähinnä vain harvalukui
set Roverin omistajat. 

Edistyksellinen 
vai erikoinen? 
Syntyessään Rover 2000 oli moderni 
- jopa edistyksellinen auto. Se on 
sitä eräiltä rakenneratkaisuiltaan 
vieläkin. Se oli eräs ensinmäisistä au
toista, jossa toteutettiin vahvistettu 
matkustamo-osa ja helpommin ko
koonpainuvat keula- sekä peräosat. 

Myös huolellisesti - ja ilmeisen 
kalliisti - toteutettu alusta ansaitsee 
vieläkin tarkempaa tarkastelua. 
Varsinkin etupään erillisjousitus on 
toteutettu harvinaisella tavalla : kier
rejousi on nimittäin hiukan moni
mutkaiselta tuntuvan vipujärjestel
män päässä ylhäällä jokseenkin vaa
kasuorassa asennossa. Myös iskun
vaimennin on ylhäällä kaukana sen 
tavanomaisesta paikasta. Tavan
omaista ovat vain kolmiomainen 
alatukivarsi. Jopa ohjauslaitteisto 
kääntövarsineen ja raidetankoineen 
sijaitsee moottorin takana ja koko
naisuudessaan korkealla. Parasta 
tutkia oheista piirrosta, josta raken
nelman erikoisuus paremmin sel
viää . 

Vaikea on sanoa mitä todellista 
hyötyä tällä rakenteella saavutetaan, 
mutta ainakin se tuntuu käytännössä 
toimivan siinä missä tavanomai
semmatkin. 

Taka-akselisto on sekin harvinai
nen, joskaan ei ainutlaatuinen. Ko
riin kiinnitetystä tasauspyörästön 
kopasta lähtee kumpaankin taka
pyörään kaksiniveliset vetoakselit, 
joiden takana kulkee pyöriä yhdis
tä viä OeOion-putki. Vinosti eteen 
suunnatut tuet estävät akseliston 
liikkeitä ja taakse suunnatut Wattin 
tuet puolestaan akseliston kiertymi
sen. Jousina on kierrejouset ja neli
pyörä-levy jarrujen - tehostettujen 

ROOVERJ kalll,tel .. 
"lIuetl kurt" ... , mutta ,It •• 
havaHu hIUrU .. ",lnl teklJlnI 
.isilll . Muut.nkln auton 
klytÖ. on l.tapalnolMmpaa 
kuin mlii helposU luulltl. 

sellaisten - takalevyt ovat tasaus
pyörästön kyljissä . 

Muu tekniikka onkin sitten ta
vanomaisem paa . Moottori suuren
tui kaksi vuotta sitten nykypäivän 
vaatimuksien mukaiseksi. 2205 cm 
115 OIN hevosta riittävät lähes 1300 
kiloisen auton kuljettamiseen mu
kavasti , kaksilitrainen kun oli aut
tamattoman laiska. Moottorissa on 
yksi kannen yläpuolinen nokka-ak
seli ja kaksi yksikurkkuista SU-kaa
sutinta . Moottorinjatkona on taval
linen nelivaihteinen vaihteisto, mut
ta automaattivaihteistokin on saata
vIssa . 



Ahdas mutta varusteItu 
Ikä näkyy Roverin korissa. Se on 
suunniteltu aikana jolloin tilankäy
töllä ei ollut nykyistä merkitystä. 
Auto on sentään 459 cm pitkä, joten 
siihen kokoon kyllä mahtuisi. 

Kuljettajalla ja toisella etuistui
mella matkustavaIla ei ole valitta
mista. Istuinten säätövara riittä ruh
tinaallisesti . Kätevä portaaton sel
känojan kaltevuudeen säätö vielä 
parantaa tilannetta. Sisustus koko
naisuudessaan ja erikoisesti istuimet 
ovat kovasti tyylikkään näköiset 
vaaleine kangasvehoiluineen (nah
kaverhoilukin on halukkaille tarjol
la.) Tosin niiden jousitus on aika ko
va ja ilmeisesti juuri siitä syystä ei 
niiden tarjoama tuki yllä aivan sille 
tasalle kuin ensinäkemältä luulisi. 
Keskimääräistä mukavammista tuo
leista kuitenkin on kysymys . Eräs 
tottumusta vaativa seikka on se, että 
etuistuimet ovat leveästä keskitun
nelista johtuen hyvin lähellä ovia, 
minkä helposti tuntee ajoa haittaa
vana seikkana - käsille ei ikäänkuin 
ole riittävästi työ tilaa. 

Takaistuin on ahdas ja kahdelle 
muotoiltu. Taakse kulku ei auton ne
liovisuudesta huolimatta suju mi
tenkään kätevästi . Takaovet auke
avat huonosti ja etuistuimen selkä
noja sattuu oviaukkoon juuri sisään 
menijän kulkureitille. Kuitenkin on 
todettava, että ken taakse mahtuu 
hän istuu siellä mukavasti , kiitos 
muotoiltujen tavallaan erillisen ta
kaistuimen. 

Myös tavara tila on lähinnä nau
rettava tämän kokoiselle autolle , ei
kä ainoastaan tilavuutensa puolesta, 
vaan myös järjestelyiltään. Vara-

i. pyörä ja akku nielevät mahtavan 
osan muutenkin pienestä tilasta. Ei
pä kumma että moni Roveristi kul
jettaa varapyöräänsä takaluukun 
päällä. 

Minkä tiloissa häviää sen varus
teissa tienaa. 

Eipä tule kovin helposti mieleen 
mitään mitä vaati vakaan kuljettaja 
jää Roveristaan kaipaamaan. Koje
lauta on selkeä ja mittarivarustus 
kierroslukumittareineen kaikkineen 
täydellinen ja selkeälukuinen. 

Lähinnä jää ehkä kaipaamaan 
hiukan parempaa katkaisimien si
joittelua, mutta se vanhanaikai
suus ... Katkaisimet on sijoitettu nip
puun kojelaudan keskelle, mutta 
ovat onneksi valaistut ja ne eroavat 
toisistaan muotonsa ansiosta sen 
verran että niihin kyllä tottuu. 

Hienouksiin kuuluu mm. ratin 
korkeuden säätö, 3-17 sekuntin välil-

le portaattomasti säädettävä pyyhki
jöiden tihkuasento,säiidettävä vih
reä mittari valaistus, erillisellä kat
kaisijalla toimivat kartanluku- ja si
sävalot, monipuolinen tuuletus
lämmitysjärjestelmä, runsaasti lukit
tavaa ja avonaistakin säilytystilaa, 
sekä sitten tietysti kaikki se mikä hy
vin varustetun auton laitteisiin ilman 
muuta kuuluu. 

Jos vielä jotain toivoisi, niin pie
nempää rattia silläkin uhalla, että 
ennestäänkin raskaan puoleinen oh
jaus muuttuisi vielä enemmän voi
maa vaativaksi. Ratti on nimittäin 
niin suuri, että se vie merkityksen 
korkeussäädöltä , sillä tuskin kellään 
on niin ohuet reidet , että voisi pitää 
säätöä jossain muussa kuin ylä
asennossa. 

Vaihdevipu sijaitsee englantilai
seen tapaan vähän kaukana oikealla. 
Toimii muuten mukavasti, mutta 
kepin liikkeet ovat vähän epätäsmäl
liset. Nupin alla sijaitseva nostettava 
peruutussalpa estää tahattoman pa-
kin kytkemisen. . 

Polkimetkin ovat muuten muka
vat, mutta kytkimen lyhyt liike vaatii 
polkimen lattiaan asti painamisen, 
tai sitten narisee. Tämä seikka puo
lestaan määrää kuljettajalle istuimen 
etäisyyden säädön, sillä polkimet 
ovat hiukan kaukana rattiin nähden. 

Lisää yllätyksiä 

Jos yllättää Rover asiaan perehty
mättömän varustelunsa runsaudella, 
niin se yllättää myös ajettavuudel
laan. Auto näyttää massiiviselta, ja 
sitähän se onkin, mutta ajossa sitä ei 
totta vieköön huomaa juuri muusta 
kuin ohjauksesta. 

Ilmeisesti huolellisella alustara~ 
kenteella on saavutettu tarkoitetut 
tulokset, ainakin tässä tapauksessa 
tulos on ajomukavuuden kannalta 
positiivinen. Jousitus on tukeva 
olematta kova. Se ottaa yhtä hyvin 
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pienet kuin suuretkin epätasaisuudet 
vakaasti ja kantaa kunnialla sen 
kuorman mikä autoon mahtuu. 
Kaarrekäytös on lievästi puskevaa, 
mutta ei Roveria voimakkaasti ali
ohjaavaksi voi sanoa. Kallistelu on 
ulkoa katsoen voimakasta - helma 
miltei raappii asfalttia - mutta 
kumma kyllä ei se sisälläolijoita häi
ritse. 

Moottorin teho riittää mukavasti 
auton ominaisuuksille. Kiihtyvyys 
on pienillä vaihteilla jopa siedettä
vää, tosin moottorin ääni muuttuu 
suurilla kierroksilla ikävän raa'aksi. 
Muuten ei metelikään pahemmin 
haittaa, tosin tuulen suhinat ovat 
melkoisen vauhdissa. Myös jossain 
määrin tien ääniä kantautuu sisälle. 

Ollakseen näinkin iso auto ei 
Ryöväriä voi minään bensarosvona 
pitää. Siistissä maantieajossa selviää 
noin kymmenellä litralla sata kilo
metriä, kaupunkiajo kuluttaa 13-14 
litraa. 

Tehostetut jarrut selviävät ura
kastaan kunnialla. Pysähtyminen on 
tehokasta - osa kunniasta lankeaa 
varmasti Pirellin renkaille - ja 
suuntavakavuus säilyy. 

Rover on kokoisekseen tyydyttä
vän ketteräkin. Huolimatta sen ma
talista ikkunoista näkyvyys on sie
dettävä luokkaa ja mikä mukavinta 
auton kaikki kulmat ovat ainakin 
pitkän kuskin nähtävillä. Etuloka
suojien kulmissa parkkivalon lasi 
muodostaa piikin, joka johtaa valon 
näkyviin helpottaen ennestäänkin 
kulman arviointia ja samalla sitä nä
kee milloin valo ei pala. 

Rover maksaa 49.300,- joka on ai
ka paljon rahaa autosta. Se sijoittuu 
pahaan luokkaa, kilpailijat ovat uu
sia ja nykyaikaisia, joten on ymmär
rettävää ettei Rover ole mikään 
myyntimenestys. Se on kuitenkin 
vakavammin otettava auto kuin 
moni asiaan perehtymätön luulee
kaan. Alamme vähitellen ymmärtää 
miksi Roverin omistaja usein vaihtaa 
uuteen samanmerkkiseen. 
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MEILTAJA MUUALTA 

ORNITHOLOGY 
No, lintu tiedettä se ylläoleva sana 
tarkoittaa, ja sana tuli mieleen alla 
esiteltävistä Range Roverien lisä lait
teista . Glenfrome-yhtiö Englannissa 
rakentaa vuosittain vajaa 400 Ran
gea asiakkaille, joilla on varaa olla 
kysymättä hintaa . Minä kysyin ... en 
saanut hintoja, mutta en kyllä autoa
kaan! Glenfrome sananmukaisesti 
rakentaa Range Rovereita, sillä val
miit Roverin tuotteet puretaan, akse
liväliä muutetaan, ovia siirretään tai 
lisätään, sisustus tehdään täysin uu
teen uskoon, laadultaan useimpien 
autoja tarkastelleen mielestäni RR
laatuiseksi (RR tällä kertaa yhtä 
kuin Rolls Royce). Sisustus on pa
rasta plyyshiä, conollyn nahkaa, jal
katilaa tarvittaessa metri lisää, taka
akseleita vaikka kaksi, auto avonai
sena tai sähkömoottoreiden käyttä
mällä kangas katolla varustet tuna, 
panssaroituna, ja häikäisevin satu
maIsm ornamentein maalattuna. 
Siinäpä tulosta , kun auto lähtee 
Glenfromelta asiakkaansa toiveet 
täyttävänä. Asiakkaat, niin, he ovat 
miltei järkiään noista öljyistä tuot
tavista maista , mistäs muualta. 

Alla on muutama kuva lisävarus
teista, joiden taustasta selventävä 
sana: metsästys haukan avulla ei ole 
meillä kovin yleinen harrastus , mut
ta muualla se on ollut puhki aikojen 
ollut tunnettua ja on ollut monin 
paikoin yhteiskunnallisen arvon 
mitta ; metsästyshaukkoja sallittiin 
vain ylhäisille. Haukkahommat ovat 
ikimuistoisia perinteitä Englannissa, 

Arabimaissa, Japanissa, ympäri 
maailmaa siis. 

<J 1. 
Irroitettava orsi haukoille. Päällys
tetty karheapintaisella nahkalla, va
rustettu ulosteastialla, säädettävällä 
pyrstö tuella, sekä kytkyeillä neljälle 
haukalle. 

2. 
Haukkatutka. Kojelautaan kiinnitet
tävä tai kannettavana mallina täydel
lisenä, antenni käsin kannettava tai 
kiinteä. Tutka osoittaa suunnan missä 
haukka on sekä ilmoittaa onko lintu 
lennossa vai maassa. 
\} 

KTT 

Edellisessä numerossa olleessa Land 
Rover testissä väitettiin lisävarustei
ta löytyvän "minkä tahansa tehtä
vän suorittamiseen". Jäsen 244, 
Jarmo Kuittinen voi olla eri mieltä, 
päätellen siitä, että hän on rakenta
nut Lantikkaansa vallan erikoiset 
varusteet. Ka , kun hän toimii "puu
tohtorina " , tarvitsisi hän kelpo ok
sasakset suurempia puita varten. 
Ratkaisu oli Land Rover, auton ta
varatilaan rakennettu hydraulijär
jestelmä, pitkät letkut ja hydrauli
paineella purevat sakset. Siitä vain 
Lantikan katolle ja puun yläoksat 
saavat tuta kuinka terä puree. Asi
akkaan niin pyytäessä, vaikka kaikki 
oksat pois kuin suutarin joulukuu
sesta! KTT 



ROVER -CLUB-SCHWEIZ 
Hanspeter Gabriel 

Sonnenbergstrasse 773c 
5303 Wurenlingen 

Telefon 056/98 32 29 

London's Motor Show 
Viime vuoden lopulla oli kuuluisassa 
Earls Courtin messurakennuksessa 
"London's Motor Show". Nähtävää 

.~ oli jopa tavallista autonäyttelyä 
enemmän. Esillä oli viimeistä kertaa 
ennen huutokauppaan menoa kuulu 
Sears'in Rolls Royce kokoelma, ajo
neuvoja lukuisista museoista , pieniä 
sarjoina tuotettavia autoja, replika
autoja, koriräätäleitten luomukSia, 
maailmanennätysautoja , mukana 

mm. Richard Noble'n lokakuussa 
absoluuttisen maakulkuneuvojen no
peusennätyksen tehnyt hirviö , uudet 
tavalliset autot ja uutuudet, kuten 
Jaguarin uusi avonainen XJ-SC sekä 
täysalumiininen 3,6 litrainen kuu
tosmoottori ensi kertaa esillä. Rove
reita näyttelyssä oli runsaasti, avo
naista kaunotarta 30-luvulta, teh
taan koko nykyinen mallisto , rata-
mestaruuden kaapannus SD-\, lu
kuisien koriräätäleitten parantamat 
Ranget sekä joululahjaksi sopiva uu

I tuus, 1I3-kokoon rakennettu avo-
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Pari numeroa sitten kerroimme pis
kuisesta sveitsiläisklubista, jossa ka
lustoa ja varaosia tuntui olevan joka 
jäsenelle siunattu roppakaupalla. 
Keräilijöillehän Sveitsi on oiva maa. 
Siellä onjopa valmistettu monia Ro
verin erikoiskoreja ja mm. neliovi
nen Range oli muutaman vuoden 
saatavissa vain Sveitsissä, jälkikä
teen rakennettuna, mutta Roverin 
tehtaan siunauksella. 

Sikäläisen klubin pitkäaikainen 
vetäjä Hanspeter Gabriel on kirjeen 
mukaan välivuoden jälkeen ottanut 
entiset työnsä takaisin. Klubi näet 
joutui viime vuonna kriisitilantee
seen täysin uusitun hallituksen ve
tämättömyyden vuoksi. Toki jotain 
toimintaa viime vuonnakin on oUut, 
kokoontumisajoja , osallistumisia mui
denkin klubien tilaisuuksiin (esim. 
Triumph TR) ja näkyi saapuvassa 
postissa olevan matkaohjeet Hol
lannin Roveristien Englannin retkel
le. Yhtä kaikki, klubilla on tarjolla 
yhä apua myös Rover ystäville osien 
hankinnassa. Saatavana on osien li
säksi myös kokonaisia autoja, täysin 
restau toituja, entisöintikelpoisia 
myös varaosiksi käypiä. Kirje vain 
Hanspeterille , toivotun osan nimi, 
autosi tyyppi, vuosimalli ja alusta
numero mukaan ja Sveitsistä pitäisi 
tulla tarjouskirje hintoineen. Osoite 
on yllä. 

KTI 

Australian Rover Owners Clubin jä
senlehden "Freewheeling'in" pää
toimittajalla Jim Moulella oli on
gelma: Jim oli pyytänyt paikallisen 
Rover-liikkeen myynti päälliköltä leh
tiartikelia vioista, joita käytetyn 
Rangen ostajan olisi syytä tarkkailla 
ostosta tehtäessä. No, aikaa kului, 
mutta juttua ei vaan kuulunut, kun
nes lopulta kuukausien kuluttua tuli 
vastauskirje, jonka sisältö oli lyhyt: 
"Ei ole mitään mistä kirjoittaa, kos
ka Rangessa ei ole vikoja." 

JL 

* * * 
Suomen suurimman päivälehden 
pakinoitsijan päivän lause eräässä 
sunnuntainumerossa kuului: Kun 
ostaa kunnon maastoauton, ei tar
vitse katua. (Pii) 

nainen Range Rover. Tämä lelu sopii 
niin isän kuin pojankin toivelistalle. 
Se on maastorenkain varustettu , to
sin vain takapyörillä vetävä, mutta 
kunnollajousitettu puutarha-ajokki. L-----------------f 

saan. Toimitusajasta ei ole tietoa, 
Voimanlähde on nelisylinterinen 22\ mutta kannattaa aloittaa säästämi-
c.c. moottori, automaattikytkin ja 5 nen jo nyt, ensi jouluna ehken pukil-
välityksinen vaihdelaatikko täyden- la olisi jo varaa .. . vai olisiko? Val-
tävät menokykyä. Huippunopeus on 
siinä 40 km/h. Jos on makea laite mistaja on Big J Autoparts of Leigh

ton Buzzard, Englanti . niin sitä on hintakin, lähemmä pari-
kymmentätuhatta markaa kotimaas- KTI 
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ROVERIN NAHKAISTUINTEN 
UUDISTAMISESTA 
Nahkaa, plyyshiä ja jalopuuta , sii
näpä yhdistelmä , joka miellyttää 
vaativaakin makua ja on miellyttä
nyt monia jo kauan. Kuitenkin aika 
patinoi paras takin ja niinpä ker
rommekin tässä artikkelissa kuinka 
Roverin nahkapintoja voi uudistaa. 

Vuonna 1957 Solihullissa asennet
tiin meidänkin Roveriin ne tavan
omaiset nahkapenkit. Takapenkin 
istuinosan alle kiinnitettiin silloin 
lappu, jossa luki vaunun varustuk
sesta kertovien tietojen lisäksi E 244 
DE LUXE ja TRIM COLOR RED. 
Arvelemme, että juuri tuo merkintä 
E 244 tarkoittaa ns. piiputettuja 
nahkapintoja , ja väri on punainen. 
P4:iinhan sai ainoastaan vuosina 
1950-1956 ns . plain leather nahkap
intoja, joka ymmärtääksemme tar
koittaa tasaisia, melko suurista nah
kapaloista koottuja pintoja. Myö
hemmin oli vaihtoehtoina saatavina 
ns. pleated leather pintoja , joka tar
koittanee useista vierekkäisistä kais
taJeista koottuja pintoja, JOista 
olemme kuulleet käytettävän nimi
tystä piiputettu. Penkit oli valmista
nut jo silloin maailmankuulu yritys 
Connolly Brothers alihankintatyönä 
Roverille. Connolly Brothers on ny
kyisinkin maailman suurin autojen 
nahkapenkkien valmistaja: se toi
mittaa nahkapintoja Rollseihin, Ma
serateihin, Cadillaciehin, Zileihin ja 
luonnollisesti myös Rovereihin sekä 
valtaisaan määrään muita merkkejä 
ympäri maailman. Saamme olla oi
keastaan aika onnellisia siitä, että 
meidän Roverimme istuimet on pin
noittuneet juuri Connollyn veljekset, 
sillä he tarjoavat vielä tänäänkin 
palveluksiaan mm. täydellisesti tai 
osittain uudelleen verhoilemalla Ro
veriemme istuimia. He tarvittaessa 
jopa lähettävät valmiiksi leikattuja 
ja värjättyjä penkkien nahkaosia . 
Jos Ystävien joukossa on joku, joka 
haluaa käyttää hyväkseen Connolly 
Brothersien palveluja, olkaa hyvä ja 
lähettäkää kerhon postilokeroon 
kortti tms. viesti, jossa mainitsette 
asiasta. Yritämme auttaa. 

Seuraavassa neuvomme niitä, jot-
ka ovat itse innostuneita paranta
maan Roveriensa penkkien ulkonä
köä. Ennaltaehkäisevä hoito on tie
tysti tärkeää . Meillä ollessa Rove
riemme nahkapinnat on hoidettu 
melko säännöllisesti: puhdistamme 
ne silloin tällöin kostealla rätillä ja 

pari kertaa vuodessa "ruokimme" 
nahkaa Connolly Brothersien Hide 
Foodilla , jota saa ainakin Helsingis
tä FENNIAN nahka kaupasta. Us
komme, että osittain tästä syystä 
oman Rov.erimme penkit olivat säi
lyneet melko hyväkuntoisina eli 
nahkan kuivumisesta johtuvia mur
tumia ja repeämiä ei ollut. Joistakin 
kohti saumojen tikkauslangat olivat 
lahoneet, joten yritimme kursia ne 
itse kokoon. Tätä ei kuitenkaan voi 
suositella itse tehtäväksi, sillä hiki 
tippui ja sormenpäät kuluivat vallan 
mahdottomasti, eikä jälkikään ollut 
huippulaatuista. Niinpä mekin an
noimme periksi ja veimme penkkien 
istuinosat verhoilijalle ommeltavik
si, sillä hänellä on ammattitaito ja 
enne kaikkea oikeat työvälineet , sel
laiset että jälkeä syntyy. Samoihin 
aikoihin kuulimme, että OFF 
ROAD CENTER tuo maahan ns 
WOOLIES nahkaehostussarjaa. Pää
timme kokeilla sitä, ja tätä varten 
leikkasimme pienen palan punaista 
nahkaa istuimen alta , näkymättö
mästä paikasta , jonka OFF ROAD 
CENTER toimitti puolestamme 
WOOLIESILLE Englantiin. Jonkin
ajan kuluttua saimme nahkanehos
tussarjan, johon kuului ohjeet , puh
distusainetta, maalia, puuvillakan
gasta ja kiillotusainetta. Ohjeet oli
vat erittäin selkeät ja niiden mukaan 
oli helppo työskennellä. Työskente
lypaikaksi neuvottiin valitsemaan 
lämmin, kuiva ja valoista tila, jossa 
ei pölise kovin paljon. Siinä tapauk
sessa , että nahka on kovaa , eikä ole 
saanut pitkään aikaan nahkanruo
kaa, on se käsiteltävä sillä ennen 
maalausta. Nahkanruokaa levite
tään runsaasti pinnoille ja annetaan 
imeytyä noin kaksi vuorokautta en
nen maalausta. Työ aloitetaan kui
tenkin ensiksi puhdistamalla nahka-

pinnat sarjan mukana tulleella puh
distusaineella. (Kuva 1) Penkit imu
roidaan kauttaaltaan ja ammoniakin 
hajuista puhdistusnestettä levitetään 
nahkan pintaan. Ohjeissa neuvotaan 
varaamaan myös pieni harja pintty
neisiin kohtiin (Kuva 2). Muualta li
kaa irtoaa kankaanpalaseen run
saasti . Ero entiseen oli jo tässä vai-

heessa huomattavissa, sillä nahkan 
väri oli kuivuttuaan kirkkaampi. 
Seuraavaksi sitten käsitelty Hide 
Foodilla , jos tarpeen. Käsittelimme 
puhdistusnesteellä myös ns. hattu
hyllynja takaistuimen yläosan, jotka 
olivat keinonahkaa, sillä nekin oli 
tarkoitus maalata uudelleen. Ennen 

maalausta on hyvä sekoittaa maali
aine kunnolla purkkia ravistamalla. 
Sitten kaadetaan pieni osa maalia 
erilliseen astiaanja purkki suljetaan. 
Kankaanpala kastetaan maaliin ja 
aletaan hangata sitä nahkan pintaan 
(Kuva 3). Yhden käsittelyn jälkeen 
on vielä vaikeaa huomata suurem
paa eroa entiseen. Niinpä sitten maa
lin kuivuttua käsittely uusitaan kah
teen tai kolmeenkin kertaan. Hattu
hylly ja kokonaan keinonahalla uu
sittu hattuhyllyn jatke jouduttiin 
käymään läpi viisi-kuusikin kertaa 
värisävyjen tasaamiseksi. Maali kui
vuu nopeasti ja käsittelyjen välillä 
tarvitaan vain noin puolen tunnin 



tauko. Ohjeessa sanotaan, että en
simmäinen kerros on syytä siirtää 
pintaan kankaalla hangaten, mutta 
muut kerrokset voidaan myös ruis
kuttaa . Maali on vesiohenteista ja 
me jatkoimme toisen ja kolmannen 
kerroksen levitystä leveällä pensselil
lä. Erityisesti haalistuneet tai muu
toin kuluneet kohdat on syytä maa
lata huolellisesti (Kuva 4) ja samoin 
piiput (Kuva 5). Vaikka WOOLlE-
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vän ja likaa hylkivän kalvon. Koke
muksemme olivat positiivisia ja tulos 
on näyttävä . 

PeRiKato 

SILLA on erityisesti muovin käsitte
lyyn soveltuvaa maalia , emme huo
manneet juuri minkäänlaista eroa 
sillä oliko käsiteltävä alue nahkaa tai 
muovia. 

Annoimme pintojen kuivua vielä 
pari vuorokautta ja kiillotimme sen 
sitten mukana tulleella kiillotusai
neella (Kuva 6). Tämä aine antaa 
nahalle vahamaisen kosteutta kestä-

Land-Roverin suurimmat kilpailijat 
Land-Rover on eräs niitä automalleja, joita ta

paa miltei jOkaisessa Il)aailman kolkassa. Kohta 
22 vuoden aikana on Land-Roveria valmistettu 
ja se on saavuttanut itselleen yhä uusia käyttö
aloja ja käyttäjäpiirejä. 

Suurin kilpailijamme itämailla 

Kamelien myyjät eivät enää rikastu yhtä nopeasti kuin 
ennen. Heidän päämallinsa on yksipaikkainen ja nelijalka
vetoinen, mutta se menettää jatkuvasti markkinoita Land
Roverille. 

Kamelin myyjien on muutettava iskulauseitaan. He eivät 
voi enää sanoa, että kamelit ovat pitkä-ikäisiä, sillä Land
Rover kestää 10, jopa 20 vuotta. He eivät voi sanoa, että 
kameli on monikäyttöinen , sillä se ei pysty Land-Roverin 
tapaan antamaan käyttövoimaa erilaisille maatalous- ym. 
koneille eikä tarjoamaan kyytiä vaikkapa koko perheelle. 

Ainoita seikkoja missä kameli pystyy tasapäiseen kilpai
luun Land-Rovrin kanssa on käyttökustannukset, molemmat 
ovat erittäin taloudelliset. 

Oheiset huumorintäyteiset ilmoitukset ovat esi
merkkejä tehtaan laajasta kansainvälisestä ilmoi
tusvalikoimasta. Jäämme mielenkiinnolla odot
tamaan milloin tehdas keksisi mukavan ilmoituk
sen meidän kotoisesta porostamme. 

Suurin kilpailijamme viidakossa 

Norsut siirtyvät nykyään eläk'keelle melko nuorina. Jos
kaan norsu ei milloinkaan unohda mitä sille on opetettu, 
oppii se tekemään melko rajoitetun määrän asioita. 

Land-Rover taas pystyy ni in moneen kovaan työhön, että 
niitä on kaikkia vaikea luetella. Painavinkin Land-Rover 
painaa vain neljänneksen siitä mitä norsu, mutta kantaa silti 
saman verran kuormaa. 

Norsun käyttökulut ovat melko edu lliset, ja ongelmana on 
niiden alhainen huippunopeus (45 km/t) . Niillä on mahdot
tomasti voimaa, mutta ne eivät pysty käyttämään sirkkeli
sahaa, generaattoria tai puimakonetta. 

Masentavinta norsuja kohtaan on, että useimmat jotka 
ovat vaihtaneet norsun LandcRoveriin ovat olleet tyytyväi
siä valintaansa koska Land-Roverit ovat paljon tottelevai-
sempia. 

SISU-VIESTI 
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ROVER HISTORIAA: 
MENESTYKSEN SALAISUUS 
Rover Companyn moottoripyörätja 
autot vuosisadan kolmannen en
simmäisen vuosikymmenen ajalta 
eivät luoneet pohjaa menestykselle. 
Roverin suuruuden aika saapui 
Wilksin veljesten myötä , heidän ot
taessa yhtiön johdon käsiinsä. Niin
kuinjo aiemmin tuli kerrottua Spen
cer Wilks (kuoli v. 1971) siirtyi Ro
verille v. 1929 Hillmannin toimitus
johtajan toimesta. Maurice Wilks tu
li talon suunnitteluosaston johtoon 
vuotta myöhemmin niinikään Hil
mannilta . 

Wilksin veljesten ajan autot ovt 
tuiki brittiläisiä tavalla , johon mui
den valmistajien tuotteet eivät yllä . 
Autot olivat alunperin yksinomaan 
tarkoitetut hyvin toimeentulevalle 
keskiluokalle, joka syntyi suuren 
lamakauden jälkeiseen Englantiin, 
kunnes kotimarkkinasuhdanteet vii
sikymmentä- ja kuusikymmentä lu
vuilla pakottivat maan antamaan 
periksi vientitoiminnalle. 

Veljesten kaava oli kaksikohtai
nen. Autoilta veljekset edellyttivät , 
hienostuneisuutta, luotettavuutta, 
pitkäikäisyyttäja teknistä mielikuvi
tuksellisuutta konservatiivisessa kuo
ressa. Yhtiön toisaalta tuli menestyä 
ja säilyä pienenä asettamalla laatu 
etusijalle ennen määrää . Muut "kes
kiluokan" autojen valmistajat ylitti
vät linjan ja joutuivat suurten hallin
taan. Rover säilyi kuitenkin itsenäi
senä aina kuusikymmenluvun 10-
puille, jolloin se joutui antautumaan. 
British Leyland osti enemmistön 
Roverin alihankkijoista. Osoitus 
Roverin arvostuksesta olkoon se, et-

14hp tuotannossa v, 1934-40, 1946-
47 ja Speed 14 1934-36: 
6-cyl, 1577cc/ 1901cc 
Korimallit: Saloon, Sports Sa-

tä monet Rover Companyn insinöö
rit siirtyivät välittömästi uuden yhti
ön johtoportaisiin. Valitettavasti 
seitsenkymmenluvulle suunnitellut 
mallit eivät koskaan tulleet tuotan
toon vaan Rover pakoitettiin yhty
mään Triumphin kanssa , josta tu
loksena oli tuttu SD 1 mallisto, mal
listo , jolla on toki oma hohtonsa, 
mutta joka ei kuitenkaan vastaa vel
jesten filosofiaa . BL-Hondan yhteis
työ suunnitelma ei niinikään pysy 
Wilksien itsenäisyys linjoilla . 

Wilksin veljeksillä oli selvä kuva 
siitä, mitä Roverin tuli tehdä, ja he 
herrasmiesmäisesti varmistivat, että 
yhtiö myös teki näin. He eivät kaih
taneet tuotekehittelyä, vaikkakin 
Roverin insinööritaito peittyi ulkoi
sesti vanhoillisten kuorien alle. Otet
takoon esimerkeiksi ilmiömäinen 
Land-Rover ja kaasuturbiini kokei
lut. Yhtiön palveluksessa on miehiä, 
jotka sanovat, että Wilksin veljekset 
olivat Rover. 

P = POSTWAR 

On ehkä syytä korjata aiemmin kir
joitettuna väittämää Roverin malli
merkinnöistä. Eli mistä tuo "P" oi
kein tulee. Rover Company kutsui 
v-48 esitettyä malliaan koodilla P3 
omissa papereissaan. Tällöin tietysti 
herää kysymys , mitkä mallit olivat 
Pl ja P2? Pitkään päädyttiin oletta
mukseen, että Pl olivat Wilksin en
simmäiset akselin alapuolisella ko
rilla varustetut mallit , ja P2 olivat 
niiden uudistetut seuraajat, jotka 
olivat hetken vielä sodankin jälkeen 

loon, Coupe, Tourer, Streamli
ne Saloon, Streamline Coupe, 
Drophead Coupe 
Speed 14 korimallit: Sports Sa-

tuotannossa, Ja näin taisi tulla edel
lisessä jaksossa väitettyä , Mutta ei 
asia kuulemma näin olekaan, Itse
asiassa sodanaikaiset sotilaalliset 
projektit inspiroivat Wilksin veljek
siä antamaan sodanjälkeisille autoil
le koodinumerot. Niinpä vanhat se
niorit Roverin tehtailla vakuuttele
vat, että "P" tulee yksinkertaisesti 
sanasta "Postwar" (= sodanjälkei
nen), Näin ollen luonnollisesti heti 
sodan jälkeen tuotannossa olleet 
mallit , siis samat mallit , jotka olivat 
jo ennen sotaa tuotannossa, ovat 
koodinimel tään P 1 :siä, P2 taasen oli 
malli, joka oli P 1 :stä kehitteillä ollut 
tyyppi , joka ei koskaan tullut tuo
tantoon. Ja P3 oli tästä seuraava ai
van kronologisessa järjestyksessä. 
Joka tapauksessa merkinnät Pl ja 
P2 eivät koskaan olleet tehtaan viral
lisessa käytössä , vaan mallit tunnet
tiin mallivuodenja hevosvoimiin pe
rustuvan merkinnän perusteella, jo
ten unohtakaamme merkinnät Pl ja 
P2. 

P. K-Kontio 

Lähde: James Taylor 1983: 
The Classic Rovers 1934-1977 

loon, Tourer, Hastings Coupe, 
Streamline Coupe 
Kuvassa etualalla Speed Tourer 
ja taustalla 1937 Saloon 



ROVER HISTORIAA: 
SOTA-AIKA 

Sodan aikana joutui Coventry, sen 
aikainen Ison-Britannian autoteolli
suuden keskus, lukuisten pommitus
ten kohteeksi. Myös Rover sai oman 
osansa niistä. Rover-tehtaat tuhou
tuivat pahoin, eivät kuitenkaan täy
dellisesti. 

Juuri ennen sotaa ja sen aikana, 
merkittävimpiä toimintoja , joihin 
Rover otti osaa, olivat varjotehdas
projektit ja kaasuturbii nimoottorin 
kehittäminen. 

SODAN KYNNYKSELLÄ 
Jo vuonna 1936 monien ihmisten 
mielestä uutta sotaa ei voitu välttää. 
Niinpä monien empimisten jälkeen 
päätti Ison-Britannian hallitus va
rustautua sen varalle. Ja tämä, jos 
mikä, vaikutti Roverin toimintaan 
mitä suuremmassa määrin. 

Kuitenkin noina aikoina Wilksin 
veljekset suhtautuivat kaikkiin nii
hin sotaponnistussuunnite1miin, jot
ka koskivat Roveria, suurella va
rauksella. Olihan selvää, että siitä 
aiheutuvat toiminnot edellyttivät 
suuria muutoksia heidän auto tuo
tantosuunnitelmiinsa. Toistaalta kui
tenkin tiedostettiin varsi n hyvin, että 

Vr10sien 1934-40 ja 1946-47 
"WlLKS" -mallit 

tuollaiset vaatimukset olivat kunni
akkaita yhtiölle, sillä siihen aikaan 
Rover oli vielä pienija vähäpätöinen 
verrattuna muihin autoyhtiöihin. 
Spencer Wilks tunsi onnistuneensa, 
kun hänen yhtiönsä luokiteltiin sa
maan ryhmään kuin minkä Austin, 
Daimler, Rootes ja Standard muo
dostivat. 

ILMAILUMINISTERIÖ 
OTTAA YHTEYTTÄ 
Ilmailuministeriön ehdotus oli y~
sinkertainen ja suora: voisiko Rover 
yhdessä muiden autonvalmistajien 
kanssa ottaa osaa "varjotehdas
suunnitelmaan ". Ja, olisivatko he 
halukkaita ottamaan hoitoonsa joi
denkin tällaisten tehtaiden hallin
non? 

Roverin johdon ensiasenne minis
teriön ehdotukseen oli tietyssä mää
rin vastustava. Toisaalta he olivat 
myös valmiita hyväksymään ajatuk
sen lähinnä kansakuntaa kohtaan 
olevana velvollisuutena . Kaikkien 
muidenkin autotehtaiden asenne 
ehdotusta kohtaan oli likipitäen sa
mankaltainen. 

Kuvat Taylor The Classic Rovers 

10hp tuotannossa v. 1934-40, 1946-
" ............. _- 47: 4-cyl, 1389cc 

Korimallit: Saloon, Sports Sa-
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VARJOTEHDAS? 
Mitä tai mikä sitten oli varjotehdas? 
Se tarkoitti vain sitä, että uudet so
tamateriaalitehtaat eläisivät lento
konemoottoriasiantuntijoiden var
jossa. Oli nimittäin niin, että lento
koneteollisuudella itsellään ei ollut 
juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia 
vastata nopeasti kasvaviin kone- yn
nä muihin laitetoimitusvaatimuk
slln. 

Varjotehdasohjelmassa ei ollut 
aluksi mitään salaista. Maailma tiesi 
asiasta jo ennen kuin yhtäkään osaa 
ehdittiin valmistaa näissä tehtaissa. 
Maan hallitus itse asiassa halusikin 
levittää tietoa asiasta pelottaakseen 
vihollisia valmiudella vastata uh
kaan. Varjotehdassuunnitelma osoit
tautui hyväksi, ja osoitti myös sen, 
että Ison-Britannian hallitus oli ollut 
hyvin kaukokatseinen kehittyvään 
tilanteeseen nähden. 

ROVER JA VARJOTEHDAS 

Varjotehdasohjelma työnsi erityises
ti Roveria voimalla eteenpäin. Tosin 
sitä ei vielä silloin oikein ymmärret
ty. Tehdasalueitaja rakennuksia tuli 
lisää. Toiset autotehtaat rakensivat 
uudet rakennuksensa aivan entisten 
tehtaiden viereen. Mutta Roverilla ei 
ollut vapaata tonttitilaa jäljellä. 
Niinpä Roveria pyydettiinkin otta
maan johtoonsa rakennukset ja nii
hin rakennettavat tehtaat, jotka si-

loon, Coupe, Tourer MI:"'. __ ,r""_ 
Kuvassa Sport Saloon v. 1934 t 

12hp tuotannossa v. 1934-40, 1946-
47: 4-cyl, 1496cc 
Korimallit: Saloon, Sports Sa
loon, Coupe, Tourer 
Kuvassa Tourer v. 1934 C> 

16hp tuotannossa 1937-40, 1946-47: 
6-cyl,2147cc 
Korimallit samat kuin 14 hp 
Kuvassa Sports Saloon 1947 

20hp tuotannossa 1937-40 (Speed 
20v. 1937): 6-cyl, 2512cc 
Korimallit: Sports Saloon, 
Drophead Coupe 
Kuvasa Drophead Coupe v. 
1939 (l6hp tai 20hp) C> 
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jaitsivat lähes 30 km:n päässä olevis
ta tehtaista. Acocks Green - tehdas , 
joka nykyisin toimii kuorma-auto
tehtaana , rakennettiin Solihulliin 
lähelle Birminghamia. Se ei aiheut
tanut taloudellisia riskejä Roverille , 
sillä se pystytettiin ja varustettiin 
maan hallituksen toimesta. Jopa 
työvoimakin palkattiin sinne ilman 
Roverin myötävaikutusta. Roverin 
osaksi tuli hoitaa tehtaan hallinto. 

Aluksi Acocks Green varustettiin 
tuottamaan Bristol Hercules tähti
moottoreiden osia. Tuotantomäärät 
olivat ensin pieniä. Tehdas oli kui
tenkin niin kooltaan kuin myös lait
teistoltaan siksi laaja , että tarpeen 
vaatiessa suurikin tuotanto oli mah
dollista. 

Varjotehdas oli saatu toiminta
kuntoon varsin nopeasti. Ensinmäi
sen kerran oli Roveriin otettu yhteyt
tä huhtikuussa 1936 ja tuotanto aloi
tettiin jo heinäkuussa 1937. 

TOINEN TEHDAS 
Roverin johto, kuten muutkin britit, 
toivoivat tietenkin , että sodanuhka 
olisi väistynyt. Aina silloin tällöin 
tuotiin julki vastenmielisyys, joka 
aiheutui Acocks Greenin johtami
sesta. Munchenin kriisi 1938 ei vielä 
aiheuttanut juuri muutoksia lento
konetarpeeseen. Sen sijaa kevääseen 
1939 mennessä oli menetetty kaikki 
toivo rauhan jatkumisesta. Niinpä 
ilmailuministeriö jälleen lähestyi 
Spencer Wilksiä uudella , entistä pal
jon suurempaa vaativalla ehdotuk-

Lancaster-pommittajien siipiä 
kootaan 

liI: 

Oviaukko maanalaiseen 
varjotehtaaseen 

sella. Uusi ehdotus oli, että Rover 
rakentaisi ja varustaisi tehtaan , jossa 
tuotettaisiin kokonaisia Hercules 
tähti moottoreita . Tämä tapahtuisi 
yhdessä Rootes tehtaiden kanssa . 
Tehtävä olisi laaja: uusi tehdas olisi 
vähintään kolme kertaa Acocks 
Greenin kokoinen . Ainakin 7000 
ihmistä työskentelisi siellä. Monen
laisia ongelmia pitäisi ratkoa ... 

Epäröitiin. Mutta jälleen otettiin 
huomioon maan turvallisuus , siis 
pyyntö hyväksyttiin. 

Uusi tehdas nimettiin varjotehdas 
No 2:ksi. Se puolestaan merkitsi sitä, 
että Acocks Greeniä alettiin nimit
tämään varjotehdas No l :ksi. 

Uutta tehdasta varten hankittiin 
maata 7500 hehtaaria. Sitä oli run
saasti liikaa , mutta sodan jälkeen se 

on ollut tuiki tarpeellista alaa. Ilman 

I 
tätä tonttia ei Roverin kahta muuta 
sodanjälkeistä laajennusta olisi voi
tu Solihullissa toteuttaa: Rover 
2000- ja SD l-tehtaat olisivat nyt toi-
sessa paikassa . 

Tämäkin tehdas ripeästi toimin
takuntoon huolimatta ankarasta 
talvesta vuonna 1940. Se valmistui 
saman vuoden syyskuussa. 

TAAS UUSI PYYNTÖ 
Aikaa kului vain vähän, kun ilmai
lumini.steriö kaksinkertaisti, ja taas 
kaksinkertaisti, vaatimuksensa. Teh
taita laajennettiin ja samalla alkuai
kojen avoimmuus oli muuttunut sa
laisuuksien ajaksi. Asioista ei paljoa 
keskusteltu edes Roverilla itsellä, 
vielä vähemmän julkisuudessa. 

Lähes kaikkiin ilmailuministeriön 
pyyntöihin suostuttiin. Paljon ra
kennettiin , mutta .. . 

PALJON MYÖS 
TUHOUTUI 
Eräs marraskuinen yö 1940 muiste
taan Coventryssä hyvin, sillä sinä 
yönä kaupungin historiallinen kes
kusta tuhoutui pommituksissa. Myös 
kaupungissa olleet monet auto- ja 
lentokonetehtaat vaurioituivat pa
hasti. Roverin Helen Streetin teh
taat , jotka sijaitsevat hieman keskus
tasta pohjoiseen, rikkoutuivat niin 
pahasti , että Albemarle-koneiden 
tuotanto lopetettiin . Myös Cheetah-



osaston toiminta vaikeutui lähes 
mahdottomaksi. 

Tällaisia pommituksia tosin oli 
osattu pelätäkin, ja siksi oli olemassa 
tietynlaisia suunnitelmia asian varal
le . Toimistot siirrettiin pois tehdas
alueelta hienoon ja kalliiseen Ches
ford Grange Hotelliin lähelle Kenil
worthia. Ehkä tilat eivät olleet kaik
kein sopivimmat siihen tarkoituk
seen, mutta ei niitä kyllä sitten 
pommitettukaan. Mitä taas tulee itse 
tuotantolinjoihin, niin niitä siirret
tiin sinne tänne. Jotkut vietiin käy
töstä poistettuihin kutomoihjn Lan
cashireen ja Yorkshire en. 

BIG BUSINESS 
Kun kaikki laajennukset ja uudel
leen järjestelyt olivat valmiit ja laa
jimmillaan, Roverilla oli hallinas
saan 18 erilaista tehdasta , joista kuu
si olivat valtion omistamia varjoteh
taita. Omia työntekijöitä oli 3780, 
mutta kun lasketaan mukaan varjo
tehtaiden väki, oli Roverin johdon 
alaisena yli 20000 työntekijää. To
della mahtava kasvu siihen nähden, 
joka oli ollut Roverilla Spencer 
Wilksin tullessa taloon vuonna 1929. 

MAAN ALLE PIILOON 
Tehtiin myös maan alaisia varjoteh
taita. Ne olivat luonnollisesti kaik
kein salaisimpia ja strategisesti tär
keimpiä . Yksi tällainen tehdas tuli 

'0 Roverin hoitoon. Tehdas sijaitsi lä
hellä Kinver Edgeä ja se käsitti suu
ren määrän kallion sisällä olevia 
käytäviä. Tämä tehdas valmistui 
syyskuussa 1942 ja se tuotti osia 
Acocks Greenille ja Solihullille. 

ENTÄ AUTOT? 
Autotehtaiden varustaminen lento
koneiden tuotantoa varten otti ai
kaa, vaikka työ tehtiinkin kuumei
sella kiireellä. Heinäkuussa 1940 hal
lissa, jossa aikaisemmin oli koottu 
autojen runkoja, alettiin valmistaa 
Albemarle-Ientokoneiden runko
osia. Myöhemmin myös siipiä Lan
casters- ja Bristol-koneisiin. 

Monille melkoiseksi yllätykseksi 
muutamia vuoden 1940-mallin auto
ja valmistettiin sodan syttymisen 
jälkeen. Osat olivat vanhoista varas
toista. Viimeinen "sotaa-edeltävä" 
Rover tehtiin toukokuussa 1940. Sen 
sijaan huoltotoiminnot pidettiin yllä 
läpi sodan ja monia vahvoiksi todet
tuja Rovereita olikin käytössä tär
keissä sota-ajan tehtävissä. 

SODAN LOPPU 
HÄÄMÖTTÄÄ 
Kun vuonna 1944 oli saavutettu sil
lanpääasema mantereella , alkoi 
näyttää siltä, että sota loppuisi . Tie
dettiin tämän merkitsevän sitä, että 
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Korimaalaamo pommi-iskun jälkeen 

sotatuotanto lopetettaisiin ja yhtiö 
alkaisi orientoitua uudelleen nor
maalia rauhanajan toimintaa varten. 
Mutta Rover autoyhtiönä ei voisi 
enää koskaan olla sama kuin mitä se 
oli ollut ennen sotaa. Ensinnäkin 
Helen Steetin tehdas Coventryssä oli 
yhä pahoin vaurioituneena . Toiseksi 
henkilökunta oli levittäytynyt usei
siin eri tehtaisiin laajalle alalle. Ja 
tärkeintä , nyt Rover oli iso verrattu
na siihen, mitä se oli ollut ennen so
taa. 

Spencer Wilks ei ollut varma, mitä 
Roveria odottaisi . Olisiko enää ky
syntää Rover-tyyppisille laadukkail
le keskiluokan autoille. 

Lähde: 
Graham Robson: 
The Rover Story 

Kaitsu Koskinen 

JK. Toisesta tärkeästä sota-ajan 
toiminnosta, kaasuturbiinimootto
rin kehittämisestä , ensi numerossa. 

Solihull heti sodan jälkeen 
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SISALL YSL UETTELO 1/81-4/83 

Hieman myöhäissyntyisenä ajatuksena "keksittiin" si
sällysluettelon välttämättömyys juttujen koossapysy
miseksi. No parempi myöhään kuin ei milloinkaan. 
Alla oleva luettelo on siis kooste tähän mennessä ilmes
tyneistä lehdistäja saattaa hakea vielä muotojaan, mut
ta ehkä ne tarpeelliset jutut löytyvät näinkin. 

TESTIT, TYYPIT, VINKIT, UUTISET ete. 

P4: 

Vararengas tiukassa 
Öljyasiaa seiskavitosesta 
P4 Wipak öljysuodin 
Uusi Rover 75 (testi) 
Stop press! 
Asiaa öljynvaihdosta 
Epämääräisyyttä ohjauksessa 
Testissä Rover 100 
Paljonko P4:nen kuluttaa satasella? 
P4:sen sisätilojen kohennuksesta 

P5: 

Rover 3.5 (tyypit) 
Kuninkaallisia uutisia ... 
Epämääräisyyttä ohjauksessa 
Kuinka pistäytyä Bugatti-omista
Jlen .. . 
Rover 3-litre (testi) 

P6: 

Rover 3500- Vm 1968 (testi) 
Lasikattoinen Rover 
Rover P6 - Hyvä ostos käytettynä? 
Rover 2000 (testi) 
Avoautot Rover 2000 
Postilaatikko 

SDl: 

Rover Vanden Plas 
Vertailutesti 
Rover uudistuu 
Uusi Rover Vitesse 
Postilaatikko 
Rover 3500 (testi) 

LAND ROVER: 

Land Rover 
Erään Land Roverin jälleensynty
mmen 
6-pyörävetoinen Land Rover 
Land Rover 109 V8 
Land Rover kuvasatoa 
Missä on kiva olla ... (L-R IlO) 
Land Roverin etuakselistosta: olka
tapit... 
Land Rover SWB (testi) 
Land Roverien sukupuu 
Land Rover uutisia 

2/81 

1/82 

2/82 

4/82 
3/83 
4/83 

2/81 
1/82 
2/82 

4/82 
2/83 

1/81 
1/82 
2/82 
1/83 

2/83 

1/81 
1/82 

4/82 
2/83 
3/83 

1/81 

2/82 

3/82 
4/8 
1/83 

2/83 
4/83 

13 
14 
7 
9 

16 
22 
22 
6 

18 
18 

10 
15 
22 

4 
6 

9 
16 
19 
6 

13 
16 

15 
7 

12 
13 
16 
8 

15 

11 
12 
13 
14 
8 

12 
6 

10 
19 

RANGE ROVER: 

Range Rover uutisia 
PikaRover 
Johtokunnan maastoauto 
Saksalaisten sanomaa 
Range Rover ehostettuna 
Range Rover ja dieselit 
Range Roverin akselistosta ... 
Ruostuuko Rangekin? 
Range Rover 3D STW 2400 SD Tur
bo 
Postilaatikko 

YLEISET VINKIT, UUTISET ete. 

Kokemuksiani jalopuun lakkauk
sesta ja ... 
Onko takajousesi painuneet? 
BSF ja BSC kierretyökaluja 
V8 öljynpaineista 
Unipart öljynsuodattimet Roverei
hin 
Nahkanruokaa 

. Käsikirjat 
Vakuutuksista 
Automaattista öljynvaihtoa 
Mutterit 
Kirjaesittely "Postwar Rover P4 and 
P5" 
Roverin mallistoa -82 
Rover Ystävät -vakuutus 
Lyhyesti 
Postilaatikko 

Englannin uutisia 
Romuluksen pikkukikat 

KERHOTAPAHTUMAT 

Kuvasatoa vuosiajoista -81 
Vuosikokous -82 
Kevätsauna 
Aurantolan retki 
Mäntäsälän miitinki 
Saunailta vakuutusasioiden mer
keissä 
Vuoden -83 toiminnasta (vuosiko
kous -83) 
Tapahtuma kalenteri 
Pikkujoulu 
Sisukasta saunaa 
Maisansalon muserrus 
Haikon syysajot 
Rajamäen retki 
Haikon retki 
Pikkujoulu 10.12.1983 

KERHO PALSTA 

Mikä lehdelle nimeksi 
RalVer Ystävät ry:n säännöt 

1/81 
2/81 
2/82 

4/82 

2/83 

1/81 
2/81 

1/82 

2/82 
2/83 
1/83 
2/83 
3/83 
3/83 

2/81 
2/82 

3/82 
4/82 

1/83 

2/83 
3/83 

4/83 

1/81 

2/81 
2/82 

15 
13 
6 
8 

15 
17 
25 
10 

10 
16 

8 
13 

14 

7 
6 
8 

15 
20 
8 

9, 14 
16 
18 
10 
18 

8 
4 

8 
6 

15 

4 

14 
4 

6 
12 
12 

13 

13 
17 
15 
27 
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Mikä merkiksi? 
Nimeksi tuli Rover Ystävät 
Millä Rover ystävät ajavat 
Kerhomerkki 
Rover ystävien Roverit 
Kerhomerkki 
Jäsenasiaa 
Tietokilpailun tulokset 
Vuoden 1983 toiminnasta 
Mistä Rover ystäviä löytyy 
Jäsenkaavake & jäsenmaksut 1983 

Odotuksia & toivomuksia 
Alennuksia ystäville 
Englannin matka 

Kerhopalsta 
Turun alueen kerhopalsta 
Rover ystävät ja ATK 

MUUT KERHOT 
Deutscher Rover Club ja DRC 
Suomi-Camp -81 
The Land Rover series one club 
Ulkolaisia kerholehtiä 
Rover P4 Drivers Guild: Overdrive 
Rover Club Schweiz - Sveitsin Ro
ver-Klubi 
Muutamia kesän 1983 harrasteauto
tapahtumia 
Land Rover tapahtumia' Norjassa 

ROVER HISTORIAA 
Merkkivuosia Rover ystäville 

LÄÄKÄRIN
PALSTA 
Autot ja autoilu ovat siinä mielessä 
erikoisia, että virhetoiminnoi'ssa on 
vika useinmiten ratin ja penkin välis
sä kuten meillä kotona tavallisesti 

•. kuulee. Talviaikaan viat kylläkin 
löytyvät ainakin välillisesti ko. pai
kalta, koska esim. kylmäkäynnis
tyksen epäonnistuessa on talvihuol
to usein unohtunut ja siten ennalta
ehkäisevät toimenpiteet unohtuneet. 
Kiinnittäkäämme lähemmin huo
miota ratin ja penkin väliin. Kysei
seltä paikalta löytyy mitä eriskum
mallisimmassa asennossa istuvia aja
jia, niin kuin varmasti kaikki Rover
autoilijat ovat teillä huomanneet. 

Ajoasennon tarkastaminen on 
ajoittain aivan hyvä asia, koska siitä 
voi löytyä syy esimerkiksi selkävai
voihin, niska- ja hartiasärkyihin. 
Ainakin Rover henkilöautoissa ko. 
vaivat pitäisi olla vältettävissä, kos
ka istuimet ovat monella tavalla 
säädettävissä. Selkänoja on nojaa
mista varten, jolloin siitä saa myös 
tukea sivuttaissuunnassa. Vanhem
missa malleissa missä etu penkki on 
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2/81 

" . 
11 
16 

Aamukävelyllä Piccadillyllä 
Rover merkki 

2/82 10 
15 

" 
1/82 
2/82 
2/82 
3/82 
4/82 
1/83 

II 
23 
21 
11 
11 

Rover historiaa 1: Kahdella ja vä
hän .. . 2/83 14 
Rover historiaa 2: Alkaa nelipyö
räisten ... 3/83 14 
Rover historiaa 3: Wilks brothers 4/83 14 

PAKINAT 
" 

2/83 
" 

4 
10 
11 
4 

Tiikeri tankkiin 
Matkamuistoja Englannista 
Se pysähtyi ... 

2/81 
2/81 
1/82 
2/82 
3/82 

13 
6 
8 

18 
6 

14 
15 

3,4/82 15 

" 
3/83 
4/83 

18 
11 
4 

Uskollinen palvelija Land Rover 
Rover 2200TC ja Ranskan matka 
Jäsenkirjeitä 
Pojasta polvi paranee ... 
Romulus 

5 
9 

Erään Rover ystävyyden tarina 
Lääkärin palsta 

1/83 5 
2/83 19 

Romulus 
Mitä en Haikossa tehnyt 

2,3,4/83 19 
3/83 13 

1/81 
2/81 
1/82 
3/82 

7 
13 
4 
4 

Lisäksi kaikissa lehdissä osastot: 

PÄÄKIRJOITUS, 
MARKKINAT 
KERHOSHOPPI 

3/83 3 

" 16 
17 

Ilmestyneet lehdet: 

1/81 5 

1 1/1981 
2 2/1981 

yhtenäinen, on yleensä kyynärtuki, 
mikä antaa sivu tukea. Liian makaa
va asento ei ole kaulan kannalta 
edullinen ja tällöin usein ohjaustan
kokinjoutuu liian kauas jolloin har
tiat ja niskalihakset väsyvät pitem
mässä ajossa. Penkissä olisi saatava 
myös hyvä tukijaloille,jotta ne eivät 
väsyisi ajossa ja lisäksi veri kiertäisi 
kunnolla . Verenkiertoa voi auttaa 
liikuttamalla varpaita pitemmän 
ajan aikana, tällöin myös lymfakier
to paranee lihaspumpun vaikutuk
sesta. Hyvä ajoasento pitää mielen 
virkeänä ja huomiointikyvyn hyvä
nä, mutta ei Rover-autoilijakaan sai
si olla niin itsekäs, ettei päästäisi 
vaimoaan ajamaan vuorollaan. 
Vaihdon aikana tulee hiukanjalotel
tua, mikä piristää oleellisesti pitemil
lä matkoilla. Jos joskus väsymys 
painaa väkisin päälle voi tauoilla 
nauttia kahvit, mutta yllättävän hy
vä piristäjä on myös Coca-Cola. Kun 
nyt jokainen on löytänyt hyvän ajo-
asennon, niin tarkastelkaamme hiu
kan itse ajokkia. Uudemmat Roverit 
P6 ja uudemmat ovat varsin lämpöi
siä autoja, mutta varsinkin P6:ssa on 
lämmityslaite oikutteleva, ellei siitä 

3 1/1982 
4 1/1982 
5 1/1982 
5 1/1982 

7 1/1982 
8 1/1982 
9 1/1982 

10 1/1982 

pidä huolta. Arin kohta on lämmi
tyslaitteen kennosto, mikä vahin
goittuu helposti jos jäähdytysvesi 
pääsee jäätymään. Mistä vian ha
vaitsee? Henkilökohtaisesti havait
sin sen siitä, ettei takaikkuna enää 
kirkastunut ajon aikana ja luonnol
lisesti myös lämmitysilman lämpöti
la laski. Välttämättä ei jäähdytysnes
teen tarvitse jäätyä, kennosto voi 
vuosien mittaan myös tukkeutua li
asta. Talvella voi Rover aiheuttaa 
pieniä pulmia oviensa kanssa: lukot 
voivat jäätyä, mekanismit kohmet
tua ja sisään pääsy vaikeutua, mutta 
näppärä keksii kyllä keinot. 

Henkilökohtaisesti meidän per
heen 3500, jota kutsumme ET:ksi, 
alkoi oikutella talvihuollon puutteen 
vuoksi ja lisäksi vanha akuu ei kes
tänyt talvea. Akkua vaihdettaessa oli 
puhetta uusista rakarenkaista, koska 
mielestäni allaolevat olivat "Iiuk
kaat" ,jolloin Ari virkkoi: "Vai liuk
kaat. Vaimo kyllä pärjää, mutta it
sellä pitäisi aina olla neliveto vai." 
Taisi vihjaista ajotaidon ruostumi
sesta vanha kunnon P6 kannattaja. 

Terv. Jäsen N:o 13 
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MARKKINAT 
MYYDÄÄN 

ROVER 3,5 litre (ks. kuva), autoon 
asennettu MB 220 D moottori, oma 
V8 + autom. laatikko mukaan, hp. 
34.000,-, puh . 334212 tai 614 2606. 

* * * 

P4/vm 52 - 59 varaosaluettelo ja 
suomenk. käyttöohjeet. Hintapyyn
tö yht. 200,-, puh. k. 90-746 383, 
työ 90-885 OIlIRauno Luoto. 

* * * 
ROVER 2000 se -66 valk., UJA-474 
2 renk., radio, hp 8.000,-
Puh. 792 085/Jaakko Vanhatalo 

* * * 
3500 -79, 77.000 km, 2 renk., alum. 
vanteet, radio,.siisti, midas gold. 
Puh. k. 5175514, t. 941-295 211 

OFF ROAD CENTER 
LAND ROVER,MARKKINAT 
III 109 STW -75 
III 109 STW -74 
IIB 109 STW -70 
III" 109 STW DSL -74 
II B 109 Pick-upDSL -71 
IIA 109 STW DSL -64 
hinnat 6.000,- - 15.000,-
myös vaihtaen 

Meiltä Land Rover ja Range Rover varaosat 
sekä lisävarusteet niin uudet kuin käytetytkin. 
Huom! Tilaa ajoissa Land Roverin pressu
katto kesäksi. 

OFF ROAD CENTER OY 

~~-
~ 

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

LG9-CnR 09 
Kytösuontie 50 ._ 
H:ki (Ruskeasuo) '. 
puh. 419990 

SUORITAMME 
HuoUot. 
korjaukset ja 
pelti työt. 

-~ .. -\ 
~-.I~ 

Rover 
Range-Rover 
Land-Rover 
Morris 

P.S. myös muut automerkit 

RDVER 

" 
JA~ 
~ 
~ 

RANGERDVER 

Autot 
uudet ja käytetyt 

Varaosat 
uudet ja käytetyt 
myös lähettäen 

Huollot 
Kor~ukset 

Karaasi lW 
KIMMO LINNAVUORI 

Juvan teollisuuskatu 10 
02920 ESPOO 92 

90· 845617 


