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RoverYstävät - 3 

Kuulopuheista päätellen varsin monet ovat kokeneet taakse jääneen tal
ven raskaana. Talvi oli ankarin vuosikymmeniin eikä edes kevät saapunut 
ajallaan. Olivatpa päivän työt ulkona tai sisätiloissa, liikkuminen ja myös 
liikunta jäivät vähäisiksi. Nyt kelien helpotettua tulisi kaikki tekemätön 
siis hoitaa kipin kapin kuntoon. Tästä sitten helposti jouduttuaan ajoläh
tötilanteeseen, tarjolle on kertynyt pakollisia tai vapaaehtoisia askareita, 
niitä hoitamattomia rientoja, liiankin paljon - ja seurauksena on ilmisel
vä stressi. Käytettävissä olevan ajan ja omien tavoitteiden välillä saattaa 
vallita voittamaton epäsuhta. 
Omalta osaltani olen huomannut valinneeni näissä tilanteissa touhuami
sen mieluisimmissa harrasteissani, vaikka väsymykseen asti. Onko valinta 
ollut edes tiedostettu, sillä ei ole väliä, mutta ainakin tällä tavoin työmur
heet ja ne ikävimmät rästityöt lakkaavat kiusaamasta mieltä. Arkirutii
neista kauas vievä puuha, olkoot vaikka raskaskin, ei tunnukkaan enää 
stressaavalta. Rover Ystävien toiminnan uskon avaavan erään tällaisen 
henkireiän ja tien virkistykseen, jota mieli totisesti tarvitsee. Yhdistyk
semme tapahtumien on nähty tarjoavan yllättäviä kokemuksia, olivatpa 
ne uusien tuttavuuksien löytämisen iloa, taidetapahtumia tai perehtymistä 
auton työntämiseen mutamontussa. Uusia kokemuksia on myös edessä
päin. Auto, kaikella kunnioituksella Roveria kohtaan, on vain se välikap
pale, joka saattaa meidät yhteen. Ohjelma tapaamisissamme on meidän 
ihmisten, Rover Ystävien vallassa. 
Mikään inhimillinen ei saa olla meille vierasta . 
Kesällä nähdään. 

Kari TT 
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- RoverYstävät 
KERHOSOPPI 

LEHDET: 

No 

1. l/81 
2. 2/81 
3. l/82 loppuunmyyty 
4. 2/82 
5. 3/82 loppuunmyyty 
6. 4/82 loppuunmyyty 
7. l/83 loppuunmyyty 
8. 2/83 loppuunmyyty 
9. 3/83 

10. 3/83 
II. l/84 loppuunmyyty 
12. 2/84 loppuunmyyty 
13. 3/84 
14. 4/84 

Tilatessasi lehtiä merkitse selvästi 
LEHDEN NUMERO. Lehtien hinta 
on 10 markkaa/kpl. 

TARRAT 

Tarrojen hinta on 
5 markkaa/kpl. 

Tilatessasi muista merki
tä TARRA TYYPPI. Tarratyypit 
ovat: 

1. ROVER YSTÄVÄT .................. . 
ulkopuolinen tarra 

2. ROVER YSTÄVÄT .................. . 
lasin sisäpuolinen tarra 

3. ROVER FRIENDS ................... . 
ulkopuoliQ.en tarra 

4. LOPPUUNMYYTY 

VAUNUMERKIT 

Vaunumerkit ovat loppuunmyydyt. 
Jos halukkaita riittää voidaan 
merkkejä teettää uusi erä. Siksi 
kaikki ilman merkkiä jääneet ja sitä 
haluavat, lähetä merkki tilaus posti
kortilla kerhon postiosoitteeseen. 
(HUOM. tilaus on sitova) 

Kaikki tilaukset, paitsi vaatetilauk
set , voidaan tehdä postitse kerhon 
osoitteeseen tai maksamalla ko. 
tuotteen hinta tilille KOP-Espoo
Juvanmalmi 143040-3061 

KANGASMERKIT 

Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai
sesti. mutta olisi lähes välttämätön
tä. että tilauksia tulisi lisää, jotta 
merkit eivät asettaisi kerholle turhan 
suurta rasitetta. Merkit ovat varsin 
korkealuokkaisia: pohjakangas on 
verkaa ja ommel siisti. Merkkien 
postitus a lkanee toukokuun aikana. 
Jos et ole vielä merkkiä itsellesi ti
lannut. te~ se nyt. Hinnoittelu suosii 
useamman merkin ostajia seuraavan 
järjestelmän mukaisesti: 

I kpl 40 mk 
2 kpl 75 mk 
3 kpl 100 mk 
4kpl 130mk 

5 .. 6 ... .. jne maksavat 30 mklkpl eli 
5kpl =4 kpl+1 kpl =130 mk+30 
mk= 160 mk 

VAATTEET 

Kerhotunnuksella varustettuja vaat
teita on tilattavissa vain suoraan 
tuotteiden toimittajilta osoitteesta: 
Antero Vainio 27230 Lappi TL 
Koska vaatevaihtoehtoja on useita, 
tarkemmat tiedot Antero Vainiolta 
postikortilla tai puhelimitse 9381 
60384 

I 
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JÄSENMAKSUT 

Jälleen kerran näyttää siltä, että jä
senmaksujen maksaminen siirretään 
hämärään tulevaisuuteen ja jälleen 
joudutaan karhuamaan maksuja 
syksyllä. Suoraan sanottuna on tässä 
hommassa kliffempaakin tekemistä , 
joten eiköhän olisi aiheellista keven
tää rahastonhoitajan työkenttää ja 
hoitaa jäsenmaksut ajallaan. mikä 
tässä vaiheessa tarkoittaa välittö
mästi. On ehkä syytä painottaa, että 
valtaosa jäsenmaksuista käytetään 
jäsenlehden aiheuttamien kustan
nusten peittämiseen. Ei kai me leh
den tasoa ryhdytä laskemaan? 

OSOITTEENMUUTOKSET 

Oletko muuttanut tai muuttamassa. 
Saatathan tältäkin osin jäsentietosi 
ajantasalle. On masentavaa, kun jo
ka postituksessa tulee toistakym
mentä kuorta takaisin. kun niille ei 
löydy vastaanottajaa. Pieni vaiva 
postittaa uusi osoite myös kerholle. 
mistä olisi iloa molemminpuolisesti! 

JÄSENKORTTI 

Nykyisen jäsenkortin voimassaolo
aikaa jatketaan syyskuun loppuun. 
Uusi kortti postitetaan lehden 3/85 
yhteydessä jäsenmaksunsa maksa
neille. Jos et ole saanut nykyistä jä
senkorttia ja olet maksusi maksanut 
pistä postikortti kerhon osoittee
seen. 

MATERIAALI
SIHTEERIKSI 
Eikö näin suuresta porukasta muka 
löydy hommalIe hoitajaa edes vaikka 
väliaikaisesti. Homma on helppo eikä 
vaadi totisesti tuhansia työtunteja, ja 
kontakteja muihin jäseniin syntyy 
automaattisesti. Sinua tarvitaan, soi
ta sihteerille 90-8053593 heti! 

KIINNOSTAISIKO 
VIDEOT 
Maastoajotapahtumista on valmis
tettu videonauha. jota olisi saatavilla 
Jyri Keinäseltä. 
Tiedustelut p. 8056129. 
LANTIKKAA tarvittaisiin uusIen 
maastovideoiden tuotantoon olisit
ko kiinnostunut osallistumaan? 
Ota yhteys Jyriin! 



FORSSAN 
PICK NIK 
4.8.-85 
Pilvenmäen 
raviradalla -
Olkaamme 
paikalla 
runsasl ukuisena 
joukkona kuten 
viime vuonna! 

ENGLANNIN 
MATKA 

.. 

Lehden ilmestyessä 
matkalaiset lienevät 
Englannissa! 
Ma tkara portti 
seuraavassa lehdessä. 

RoverYstävät 5 

MUITA TAPAHTUMIA 

Tapahtumakalenteri (Sitoumuksetta) 

HEINÄKUU 
13-14.7. 
27-28.7. 
27.7. 
6-7.7. 

6.7. 
20.7. 

ELOKUU 
11.8. 
4.8. 
17.8. 
24.8. 
11.8. 
6-11.8. 

3.8. 
24-25.8. 
10-11.8. 

9-11.8. 

SYYSKUU 
7-8.9. 
14-15.9. 
1.9. 
15.9. 

Restauranta Kangasala SAHK:n Rompepäivä 
• Södertäljen markkinat, Ruotsi 

Citroen 2 CV-kokoontuminen, Englanti 
Suomen Triumph-kerho. Kokoontumisajo Hyvinkään Sveit
si. Lisätietoja: Erik Stenström 90-298 8679 
Botnia - Rally, Pietarsaari 
Visu1ahden Mobiiliajo, Mikkeli 

Hot Rod Näyttely, Hyvinkää 
Forssan Pick NikNick, Forssa 
Alfa-Romeo-kerhon ratapäivä Ahvenisto , Hämeenlinna 
Juthbackamarknaden, Pietarsaari (Romutori) 
Vehoniemen Ajot, Kangasala 
Land-Rover kokoontumisajot, Hunderfoss, Norja. Lisätieto
ja: Juha Liukkonen, PL 2, 01671 Vantaa 90-893 049 
Steet Rade, Hanko 
Mobiiliajelu, Vaasa 
Club Citroen Finlande (IO-OS). Kokoontumisajo. Turku, 
Ruissalo. Lisätietoja: Veijo Ruuskanen 90-685 592 
Mercedez-Benz Klubin kesätapahtuma ja syyskokous, 
Marianhamina 

Vehoniemen Automuseo. Perinnepäivät 
Ruska-ajot Kuopio SAHK 
Hot Rod Näyttely, Riihimäki 
Hot Rod Näyttely, Kerava 

Merkki- yms. kerhoja, joilla oletamme olevan suunniteltuja kesätapahtu
mia kesäksi -85: Simca, Bll , Citroen 0 iO, 2 S CV Fiat, Volkswagen, Jawa, 
Skoda, Velocotte, Ariel SSCH, BMW, Kääpiöautoliitto, Peugeot, Packard, 
Porsche, Lincoln-Mercury, Suisu Isuzu IF A, Rover Cadillac, Vauxhall, Opel 
(?) . 

LEHDESTÄ N:o 15 JA 
JÄSENLUETTELOSTA 

Valitettavasti painovirhepaholainen 
tai joku muu vastaava teki tepposi
aan viime lehdelle ja seurauksena oli 
täysin sensuroituja sivuja. Jos olet 
saanut virheellisen lehden pyydä 
postikortilla itsellesi virheetön kap
pale. Sama pätee tietysti jäsenluette
loa. Lisäksi kirjallisuusartikkelista 
jäi puuttumaan tähdet: Kerhon hal
lussa olevat kirjat ovat Rover Story, 
The Post-War Rover P4 and P5 ja 
Classic Rovers. 

Kesän tapahtumia: 

Museoautojen ajelu ja paraati 
tappaminen 20.7. klo 10.00 Suursa
von aukiolla, Mikkelissä 
Ilmoittautumiset: Pekka Tuhkanen, 
puh. 955-30453 kotiin 

955-367 211 työ 
tai 

Liisa Järvenpää 
puh. 955-176 164 

Restauranta varaosapäivät 
Kangasalalla 13ja 14.7. 
Tule mukaan myymään omat jouti
laat romusi ja ostamaan ainakin sa
manverran lisää! 
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ROAD ROVER 
Kertomus ajatuksesta, joka ei toteutunut ja toteutui silti. .. 

Land Rover menestyi kaupallisesti 
varsin hyvin jo ensi vuosinaan. Sitä 
myytiin heti viisikymmenluvun alus
sa kaksi kertaa enemmän kuin Rove
rin henkilöautoja. Tässä tilanteessa 
tehtaalla mietittiin keinoja hyödyn
tää löydetty "markkinarako" etsi
mällä lisää versioita perusideasta. 
Kaikki malli yritykset eivät kuiten
kaan osoittautuneet kovin myyviksi, 
esimerkkinä kallis Mullinerin val
mistama korimalli (Mullinerin kori
tehtaan tuotteita ovat mm. lukuisat 
Rollsin ja Bentleyn erikoismallit!). 

Tehtaalla pyörittiin sen ajatuksen 
ympärillä, että Lantikan farmariko
rista tulisi tuottaa entistä yksinker
taisempi ja jättää neliveto pois , ku
ten eräät Jeepistä USA:ssa kehitellyt 
yritykset. Luultavasti 1951 Maurice 
Wilks ehdotti Road Roverin (Tie
Roverin) suunnittelemista ,jonka au
ton piirteissä olisi yhtäläisyyttä Land 
Roveriin. 

Wilks esitti suunnitelmat johtajis
tolIe seuraavana vuonna ja tuotan
non ajateltiin alkavan 1953. Gordon 
Bashford piirsi autoa ja väitetään 
siihen harkitun etu- ja nelivetoa ta
vanomaisen takavedon rinnalle, jol
laista rapakontåkaiset "siviilijeepit" 
käyttivät. Ensimmäinen auto (RR 1) 
saatiin valmiiksi huhtikuussa 1952. 

Suunnittelijan mukaan piirretty 
auto oli karu luomus, joka oli ra
kennettu senaikaisen henkilöauton 
P41yhennetylle alustalIe . Itse asiassa 
tehtaan kirjoista selviää, että alusta 
oli vientimallin P4 75 alusta , joka oli 
sadanyhdentoista tuuman akselivä
listään menettänyt yli puoli metriä ; 
tarkkaa mittaa ei löydy arkistosta . 
Myös moottorille oli annettu nume
ro RR 1 ja se ilmeisesti oli Land Ro
verin 1947 cc nelonen eikä henkilö
autoalustaan kuuluva kuutonen, 
2103 cc. Korin etuosa oli osin lanti
kan osia käyttävä , maski tosin suuri 
ja pystysuora hieman kolme- ja nel
jäkymmenlukujen P3 mallien tapai
nen (Lontoon taksi tulee mieleen pi
kasilmäyksellä). Lamput olivat 10-
kakaariin upotetut - se tapahtui 
Lantikassa vasta 1968. Itse kori oli 
linjoiltaan laatikkomainen, design 

oli siitä kaukana. Luomusta kutsut
tiinkin tehtaalla sattuvasti lasiansa
riksi , kaikella kunnioituksella puu
tarhan hoitoa kohtaan. 

Tästä yksinkertaisesta mallista 
tehtiin vielä samana vuonna kaksi 
koe~appaletta lisää ja 1953 neljästä 
kuut~en kappaletta. Tällöin oli jo 
selväiä, että tuotantoon ei auto sa
man~ ~uonna ehtisi ja niin protoja 
tehtiin jostain syystä yhä lisää, kaksi 
1954 ja vielä yksi 1955. Arkistot ker
tovat, että kun jälkikäteen Road Ro
ver "sarja ykköseksi" nimitetty malli 
vuonna 1956 haudattiin, oli koko-

naisuudessaan ehditty valmistaa 
täysi tusina koeautoja. Ainakin yksi 
oli ra kennettu nelivedolle ja samassa 
protojen sarjassa oli ilmeisesti vielä 
kolmas toistakin . yksilö , jonka kori 
oli poikkeuksellisesti rakennettu 
luiskaperäiseksi - Mr. Wilks käytti 
kuulema sellaista paljon yksityis
ajokkinaan. 

Voidaan ihmetellä, miksi neljän 
vuoden aikana syntyneet koemallit 
eivät johtaneet mihinkään. Tuona 
aikana Land Rover myi yhä parem
min ja henkilöautopuolella kehitet
tiin ja pantiin tuotantoon uusia mal-
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Ensimmäinen kakkossarjan Road Ro
ver miltei valmiina. Huomio kiinnit
tyy mm. ulkopuolisiin oven saranoi
hin. 

leja, joka tietysti imi suunnitteluo
saston kapasiteettia. Lisäksi 1954 
syksyllä saatiin uusi Series 1 Land 
Rover 86, jonka umpikori oli huo
mattavasti halvempi kuin siihen asti 
tarjolla ollut "käsityökori" , josta 
alussa mainittiin. Uusi malli tosiasi
assa tarjosi nyt Roverin omalla, hal
valla korilla sen, mihin koko Road 
Rover projekti oli tähdännyt. 

Herra Wilks pystyi silti vakuut
tamaan tehtaan johdon, että tuota 
Tie-Roverin ideaa yhä kannatti ke
hittää. Dick Oxley sai määräyksen 
kehittää Road Rover II. 

Pääasiallisin ero edeltäjään oli ko
rin täysin uusi muotoilu. Särmikäs 
laatikko unohdettiin ja sijalle saatiin . 
Wilksin ja Sam OstIerin kömpelön 
näköinen farmariauto. Se oli saanut 
linjoihinsa ilmiselvästi vaikutteita 
silloisesta Chevrolet mallistosta 
(Nomad farmari). Lyhennetyn hen
kilöauton alustalIe ahdettuna luo
mus oli varsin outo lintu. Tehtaan 
asiakirj oista vuodelta 1957 selviää, 
että materiaaliksi oli päätetty sa
mainen kevytmetalliseos, jota käy
tettiin Lantikan koripeleissä, Bir
mabright. Runkorakenteet olivat te
rästä. Farmarin takalukku oli kaksi
osainen, vaakasuoraan jaettu, kuten 
nykyisessä Rangessa. Kaksiovisen 
perusmallin lisäksi tällä peräratkai
sulla suunniteltiin saatavan helposti 
myös avolavamalli, pick upo Umpi
pakettiauto ja henkilöautoversiot 
olivat myös suunnitteilla, kuten 
myöhemmin julkaistavaksi tarkoi
tettu neliovinen farmari. Kaikkiin 
farmarityyppeihin kuului kaadetta
va takapenkin selkänoja kuljetusti
lan suurentamiseksi ja edessä kaikis
sa oli erilliset etuistuimet. Koska au
to oli tarkoitettu hyötykäyttöön, 
verhoilu oli pesunkestävää muovia 
ja lattioilla oli kumimatot. Ykkös
sarjan protojen yksinkertainen koje
taulu korvattiin mittarikonsolilla, 
joka itseasiassa oli jo varsin saman
kaltainen myöhemmin suunnitellun 
P5 Saloon mallien mittarisijoittelun 
kanssa. Perävalojen kotelotkin oli
vat miltei samasta muotista P5:n 
kanssa. 

Yhtäläisyydet tuon myöhemmin 
ilmestyneen ison henkilö-Roverin 
kanssa eivät lopu tälhän. Vaikka 
Road Rover rakennettiin rungolli~ 
seksi, ei itsekantavalla korilla, siinä 
etuakselisto ohjauslaitteistoineen oli 
jo apurungolle rakennettu ja eristet
ty kumielementein muusta autosta 
-kuten P5 malleissa. Etujousitus 
rakentui kaksista kolmiotuista ja 
laminoiduista vääntösauvoista, jot
ka toimivat jousina, aivan kuten 
P5:ssä. Taka-akseli oli tavanomai
nen lehtijousilla varustettu, joten 
erillisjousitus oli vain etupäässä. 
Rumpujarrujen sijalle varauduttiin 
myöhemmin tarjoamaan levy jarrut. 
Levyjarruthan tulivat vasta viisi
kymmenluvun lopussa markkinoille. 
Jaguar tarjosi ne ensimmäisenä va
kiovarusteenaan 1959 kaikissa pyö
rissä ja Roveriinkin ne tulivat tuol
loin etupyöriin. 

Moottoriksi perusmalliin kaavail
tiin Lantikan 2-litraista neloskonet
ta, mutta myös uudempi neljänneslit-

ran suurempi moottori, kuten myös 
kaksilitrainen diesel olivat vaihtoeh
toja. Kun perusmoottori oli myös P4 
60 henkiöautossa, päästiin näin va
raosia ajatellen helppoon ratkai
suun. Voimansiirto tapahtui yksile
vyisellä kytkimellä kolmivaihteiseen 
vaihdelaatikkoon. Sen jatkoksi oli 
tarkoitus tarjota lisävarusteena Borg 
Warner ylivaihde. Henkilöautoissa 
olikin tämäjärjestelmä tuotannossa, 
ainoana erona se, että vaihteita oli 
neljä ja että ylivaihde oli Laycock de 
Normanville. Perävälitykset oli 
suunniteltu olevan 4,3: 1 tai 4,7: 1 
(ylivaihteellinen ). 

Ensimmäinen Series II Road Ro
ver (RR l/S2) rakennettiin kesällä 
1956 ja seuraavana vuonna niitä teh
tiin viisi lisää. Tuotannon aloitus oli 
tähdätty vuoteen 1958. Tehtaalla pi
detty "sininen kirja", johon merkit
tiin suunniteltu tuleva toiminta, ker
too tosin, että kahdesti sarjatuotanto 
oli merkitty aloitettavaksi jo vuotta 
aiemmin, mutta uusien henkilöauto
mallien julkistamisen ollessa käyn
nissä, aika ja resurssit eivät riittäneet 
kaikkeen samanaikaisesti. Muu
toinkin johtajistolIe menneissä tie
doissa on ollut listoja suunnittelun 
vaikeuksista, ovien lukkojen ja tii
visteiden ongelmista, kaarevien la
sien hankaluuksista ja myös koko 
konstruktion lujuuspulmista. Tästä 
viime mainitusta kertoo myös se, et
tä prototyypit olivat jatkuvasti pajal
la, jossa hitsailtiin niiden korien rat
keamia! 

Vuoden 1958 alkupuoliskolla pro
totyyppejä olijo seitsemän ja kaikkia 
aiemmin mainittuja kolmea mootto
rivaihtoehtoa oli jo asennettu koe
malleihin. Seitsemännessä oli Land 
Rover Sarja II:n uusi 2280 cc moot
tori ja tästä prototyypistä mainitaan 
jo, että se oli lujuudeltaan tyydyttä
vä. Silti tuotantomalliin tarvittiin li
sää joidenkin osien suunnittelua. 
Paine suunnittelussa oli kuitenkin 
muissa töissä ja vielä piti tehdä kaksi 
protoa lisää ennenkuin tuotantomaI
lin selostus voitaisiin julkaista tam
mikuun lopussa 1959. 

Taas kerran arvio meni pieleen. 
Samana päivänä maaliskuussa 1959, 
kun kahdeksas proto rekisteröitiin, 
sinisestä kirjasta pyyhittiin pois ko
ko tuotannonaloittamisaika, ilmes
tyäkseen sihne taas kuuka utta myö
hemmin. Nyt tärkeän hetken piti olla 
lokakuu 1959. Kesän kynnyksellä 
myyntiosastokin valmisteli raport- · 

» 
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Ykkössmjan Road Rovern. järjestyk
sessä neljäs prototyyppi vuodelta 
/952. 

Road Rover ser/es II takaviistosta. 
kaksiosainen taka luukku avoinna. 

· ~a, mutta Iykkäykset jatkuivat, ko.
timaan malli 1959 Io.pulle ja vienti
malli (o.hjaus vasemmalla) pitkälle 
1960 kevääseen. Malleja piti o.lla 
kaksi, perusmalli ja de Luxe. Tuo.
tanto.puo.lella o.li jo. vedetty sivuun 
mm. parisataa mo.o.tto.ria ja vo.iman
siirto.pakettia o.do.ttamaan startti
hetkeä. Proto.tyyppejä o.li jo. tehty 
ainakin II kpl, ehken enemmän ja 
silti aika kului. Yhtäkkiä, ko.lmas 
huhtikuuta 1959 puto.si po.hja po.is 
ko.ko. yritykseltä, sinisessä kirjassa 
pyyhittiin asia yksinkertaisesti po.is, 
muistojen jo.ukko.o.n. 

Mitkä sitten o.livat syyt tähän , sitä 
vo.i vain arvailla, selitystekstiä kun ei 
asialle kirjo.itettu. · Auto.sta o.li jo.ka 
tapauksessa tullut varsin mutkikas 
~errattuna alkuperäiseen ajatukseen 
ja samalla o.li hämärtynyt päämäärä, 

Kahdestoista ykkösmjan Road Rover. 
Tässä varapyörä oli pii/otettuja latti
an alle. Etuoven alla näkyy P4 mal
leista per.äisin olevan käsijarrumeka-

Ykkösarjan yhdesännessä prototyy
pissä (RRg) vuodelta /953 oli vara-

mihin tarko.itukseen Ro.ad Ro.ver 
tarko.in o.lisi tarpeen ja myisi hyvin. 

Rakennetut proto.tyypit kato.sivat 
seuraavan kymmenen vuo.den kulu
essa to.inen to.isensajälkeen. Useiden 
tiedetään jo.utuneen romutetuiksi 
sen jälkeen kun Ro.verin palkkalis
to.illa o.lleet henkilöt o.livat ne o.stet
tuaan ajaneet niillä aikansa. Yksi 
löysi tiensä Etelä-Afrikkaan ja kah
den tiedetään säilyneen. To.inen o.n 
ykkössarjan viimeinen (RR12)ja nyt 
Syo.n Park ko.ko.elmassa (se nähtä
neen Ro.ver Ystävien Englannin ret
kellä tänä kesänä!) To.inen säilyneis
tä o.n sarja II auto., tai sen jään teet , 
sillä siinä o.n P6 2000:n mo.o.tto.ri jäl
kiasennuksena ym. "parannuksia". 

Vaikka Ro.ad Ro.ver projekti kuo.
Ii , itse aate vain säilyi. Kun Spen 
Kingja Go.rdo.n Bashfo.rd suunnitte-

nismin. tai paremminkin sen ham
maskehän suojakotelo. Juuri tämä au
to on nähtävissä Syon parkissa. 

pyörä takaseinässä ja takaovi oli ta
vallista kapeampi. 

livat uutta sadan tuuman farmariau
to.a kuusi-seitsemän vuo.tta myö
hemmin, o.li heillä sama jo.hto.ajatus 
kuin Wilksillä, Land Ro.veria muka
vampi, maanteille so.pivaja silti neli
veto.inen ajo.kki. Tällä kertaa ko.rin 
muo.to.ilu o.li muo.to.ilua, se o.li David 
Bachen käsialaa (muistettako.o.n hä
nen o.iva tyylitajunsa, P5 ja SD 1 
esimerkkeinä) ja tulo.s o.n o.so.ittau
tunut o.stajia miellyttäväksi. En
simmäinen täysiko.ko.inen malli kan
to.i merkkejä ROAD ROVER -tuo.
tanno.ssa auto.sta tuli Range Ro.ver. 
Rangen menestys o.so.itti to.deksi sen, 
että Maurice Wilksin haaveet parin
kymmenen vuo.den takaa o.livat 
sittenkin o.ikeaan o.suvia . 
(Englantilaisesta TCC lehden artik
kelista tehty "FINLANDISIE
RUNG') 

KIT 
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Rover,2000 Te on tällä hetkellä eräs perienglantilaisen auton
suunnittelutyylin tyypillisimmistä ja samalla miellyttävimmistä 
edustajista.! Siinä yhdistyvät nykyaika ja tuulahdus menneisyyttä 
harmoonisella tavalla, Täm~ auto osoittautui myös käytännön 
kyvyiltään varsin korkeat arvosanat ansaitsevaksi. 
Rover 2000 Te on erinomaisen miellyttävä 
auto, 

Siinä on pari ominaisuutta, jotka aivan 
erityisellä tavalla jäivät lämmittämään miel
tämme. 

Ensinnäkin se tarjoaa sarjavalmisteiseksi 
henkilöautoksi poikkeuksellisen runsaasti 
yksilöllisyyttä ja persoonairisuutta ja tätä 
nimenomaan englantilaisessa muodossa. 
Siinä on aimo annos arvokasta brittiläistä 
vanhoillisuutta sulavasti ympättynä ajanmu
kaisuuteen. 

Toiseksi Rover 2000 Te on ajo-omina'i
suuksiltaan aivan suurenmoinen , Lipevillä 
talvikeleillä se pääsi esittämään tämän puo
len korostuneimmiIlaan. Luonteeltaan se on 
tukeva ja hivenen raskaahko ja käyttäytyy 
erehtymättömän maltillisesti. Oli nautinnol
lista ajaa tätä autoa reippaanpuol·eisel'la 
vauhdilla mutkikkaalla talvitiellä, Rover 2000 
Te ei pidä minkäänlaista kiirettä luistoon 
lähdöllä, mutta kun sen sHhen pakottaa, 
tapahtuu tämä liikemuoto tasapainoisesti ja 
rauhallisesti ja täysin neutraalisti. Luisto on 
haluttaessa vaivattomasti katkaistavissa, sitä 
voidaan kaasupolkimen vä'lityksellä myös 
mukavasti tehostaa tarvittaessa ja kun ra,tti 
on· reilun kokoinen ja ohjauksen välitys 
juuri auton luonteeseen osuva, pysyy Ro
ver 2000 Te hämmästyttävän helposti ja 
varmasti ku.ljettajan hallinnassa, Jousitus 
puolestaan vastaa tarkoitustaan myös on
nistuneesti kokonaisuutta mukaillen, 

Tämän auton voimanlähteenä on peh
meästi käyvä ja käytännöllisen sitkeäksi 
osoittautunut 1978 cm3 :n nelisylinterinen 
rivi moottori. Sylinterin halkaisija ja iskun 
pituus ovat kumpikin 85,7 mm, puristus 9:1, 
teho 114 hv/5500 rlmin (SAE) ja suurin 
vääntömomentti 18,0 kpm/3700 r/ min . Kaa
suttimina on kaksi SU:ta. Nokka-akseli on 
yläpuotinen. 

2000 Te:n varusteistoon kuuluu kierros
I:ukumittari. Punainen alue alkaa I'ukemasta 
6000 rlmin, multa moottori ei vielä tässä 
vaiheessa osoita pienimpiäkään hermostu
misen merkkejä. Tehdas lupaa huippuno
peudeksi 180 km/t. Liukuestein varustetuin 
talvirenkain emme pyrkirleet sitä tavoitte
lemaankaan" katsoimme turha·ksi myös se
kuntikeHon käytön kiihtyvyyskokeissa. Voi-

•• maa riittää mainiosti ohituksiin, sen tote
simme käytännössä ja tehtaan antamat ar
vot 18,5 sekuntia seisoval'la neljännesmai
lilla ja 11,4 sekuntia 0-100 km/t antavat 
ymmärtää, että kysymyksessä on ripeästi 
liikehtivä auto. 

-t- Rover 2000 Te on luotettavan ja vahvan näköinen ja sellainen se on myös luonteeltaan. 
Mata'lalla kulkeva vatsalinja luo hieman raskaan tuntuisen vaikutelman, Auto liikkuu kuitenkin 
ripeästi 1 ja on erittäin hyvä ajaa. 

T 
C 

-t- Rover 2000 Te tarjoaa kuljettajan käyttöön kee sisälle kuin paremmanpuoleisesta kiu-
24 hevosvoimaa enemmän kuin perusmalli kaasta. 
2000. Vääntömome~ttil~kemat ovat vastaavasti Käsijarrun kahva on istuinten välissä hy-
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Vaihdevalitsin on lyhyt ja liikkuu nase
vasti kardaanitunnelin niskafla, Kunkin vaih
teen vetoa·lueet ovat mukavan vä.ljät: ykkö
sellä nykäisimme 50 km/t, kakkosel'la 90 
km/t, kolmosella 140 km/t. Moottorin te
hokas kierros~ukualue on kiitettävän laaja. 
Potttonesteen kulutus mahtuu rajoihin 11.5-
14 1/100 km . 

18,0 kpm/3700 r/mln Ja 15,5 kpm/2750 r/mlO . "II" 'k II K tk .. t k' k ' 
Huippunopeuksissa on eroa 10 km/t Te:n hy- _ va a pal a' a.. a alSlO e~ tar Olt~s oJe-_ 
väksi ja kiihtyvyydessä esim. 0-100 km/t lä- laudassa on Ilmaistu seka symbollsln ku-

Vauhdin pidätti minä on levy jarrut ympä
riinsä. Tarvittava poljinpaine on normaalia 
luokkaa ja polkaisun vaikutus tuottaa va
kuuttavan tuntuiset tulokset. 

Ulkonäöltään Rover 2000 TC henkii voi
maa, se on raskaslinjainen. Sisäpuolella 
tervehtii tulijaa juuri tuo alussa mainittu 
englantHaisuus parhaimmillaan. Sitä on jy
kevästi muotoilluissa istuimissa ja sitä on 
kojelaudan muotoilussa ja katkaisinten· ma'l
lissa. 

Istuinten verhoilu on nahkaa ja tämä aine 
on ainakin pakkasaamuina huomattavasti 
miellyttävämpää takamuksen alla kuin muo
vipäällysteet. Roveriin mahtuu 5 henkeä, 
mutta istuimet on suunniteltu nimenomaan 
2 + 2 hengen viihtyisyyttä silmäJ.l'äpitäen. 

Kuljettajan työasento on hyvä, Istuimen 
säätövara on riittävä, myös ohjauspyörän 
asento on säädettävissä. Kardaanitunneli 

hes 3 sekuntia. vioin että englanninkielisin tekstein. Mitta-
.1' Kojelaudan rakenne on asiallinen ja sil- risto sisältää erillisinä kel·lon ja kierros-
mää miellyttävä. Ratin halkaisija on reilun- lukumittarin ja kuljettajan eteen suunnik-
puoleinen ja auto kääntyy tyydyttävän pie- kaanmuotoiseen tauluun keskitettyinä no-
nellä säteellä. Kuvan oikeassa laidassa näkyy peusmittarin,\ polttonesteen\ jal käynti lämmön 

kierroslukumittari. mittarin, matkamittarinljaltrippimittarin, Muut 

vie varsin runsaasti tilaa, ainakin suuriken
käisellä on poljintila ahdas. Osaltaan tähän 
vaikuttavat myös korkeat ja leveät kyn
nykset. 

Näkyvyys kuljettajan paikalta on tyydyt-
tävä, Sektoria vasemmalle häiritsevät aina

"-Rin rapasäällä likaiseksi jäävä tuulilasin 
kulmaus ja tuulHasin sekä kaidan tuuletus
ikkunan pystypuitteet. Kehumista ei liioin 
ole tämän auton valoissa, erityisesti lyhyet 
valot tekivät ajamisen suorastaan tuskaili
seksi ,o;:!rällä säällä. 

IImanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä sen 
sijaan pystyy pitämään , puolensa pohjolan 
talvessakin . Säätömahdollisuudet ovat riit
tävän tarkat ja monipuoliset miellyttävän 
tul'oksen aikaansaamiseksi ja lämpöä tun-

tarvittavat asiat selvitetään varoi,tusvaloin. 
Kojelauta ~on \ onnistuneesti Imuotoiltu, Sen 

ylätasolle jää reilusti avointa hyllytilaa ja 
sekä kuljettajan että matkustajan edessä 
on oma käsinelokeronsa. Ne avautuvat 
taskun ~tapaan laskeutuen lalaspäin, Naisväki 
jäi ! kaipaamaan peiliä häikäisysuojan takaa. 

Etuistuinten selkänojat ' taittu vat aina 
vuoteiksi saakka. 

Silmäystavaratilaan oli omiaan aiheuttai' 
maan pettymyksen. Se on ahdas ja tämä 
johtuu vasemmalle laidalle pystyyn ase
tetusta vararenkaasta, joka tun nottomasti 
ryöstää suuren osan kallista tilaa. 

Roverin maahantUOja on Oy Suomen 
Autoteollisuus Ab ja malli 2000 TC 

maksaa nykyisin 28,700,-. - M & M. 
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KUVATALKOOT 
MAASTOAJOT 16.3. 

'ih 
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MAASTOAJOT 20.4. 
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HELSINGIN HURINAT 18.5. 
Nämä liikennekilpailuluontoiset 
perheajot huristeltiin 18.5. ensim
mäistä kertaa . Järjestäjät ja osallis
tujat edustivat Mercedes-Benz, Alfa
Romeo ja Helsingin Urheilukerhoja 
sekä Rover ystäviä. 

Loistava keväinen sää oli houku
tellut jäähallin pysäköintialueelle 
yhteensä 56 autokuntaa kilpaile
maan keskenään. 

Reitti oli jaettu neljään jaksoon ja 
vastattavana oli kysymyksiä liiken
nesäännöistä , autoilutiedoista. Li
säksi oli paikantunnustustehtäviä 
reitin varrelta. Lapset oli myös 
huomioitu ja heille oli omat kysy
mykset. Kolmella välirastilla suori
tettiin taitoajotehtäviä ja tunnistet
tiin eriskummallisia työkaluja. Miel
lyttävästi sujuneen kilpailun tulokset 
julkaistiin illalla Ravintola Töölön
rannassa ja Rover Ystävät menestyi
vät hienosti: 

Perkiö 2. 

Tossavainen 7. (Karolina T., lasten 
luokan voittaja) 
Kastemaa 1 1. 
Linnavuori 12. 
Aittola 13. 
Liukkonen 15. 
Valkonen 23. 
Heikkinen 28 . 

•. Salmivalli 32. 
Kanko 35. (paras naisajaja) 
Korvenkontio 40. (Santtu K., 
II lasten luokassa) 
Jämsen 46. 
Sipilä 48. 
Brandt 49. (Henry B. , III lasten 
luokassa) 
Forsten 52. 
Pietilä? 

Hyvin sujuneista järjesteluistä 
Rover Ystävien puolesta vastasivat 
Jari, Jyri ja Harri Keinänen, Timo 
Töyry sekä Riitta Lepistö , Sirpa 
Heikkinen ja Riitta Kärkkäinen. 
Suurkiitos! 

Toivottavasti ensi keväänä nä
emme Hurinoissa mukana ainakin 
yhtä suuren ja edustavan Rover Ys
tävien joukkueen. 
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ROVER HISTORIAA 7.: 

PI-P3 askeleet uuteen aikaan van
hoissa kuorissa 

Tähän mennessä kirjoitettu Rover
historia on käsitellyt ajanjaksoa, jo
na Roverien pyöränjälkiä ei tiettä
västi ole Suomen maanteillä näky
nyt. Tosin kuulopuheiden varassa on 
tieto, että täällä olisi ollut kolmi
kymmenluvulta peräisin oleva Ro
ver; tieto lähteinä jalkapallo-ottelus
sa kuultu keskustelu ja sukulaisten 
puheet - kovasti on luotettavaa tie
toa. Jos nyt niin armollisesti olisi, 
että olisit mobiilista jotain kuulut 
kerrothan sen muillekin, postiosoite 
löytyy lehden etusivulta. 

Roverin ensiesittäytyminen Suo
messa lienee ollut keväällä -48 Hel
singin teollisuusmessuilla,ja autojen 
tuonti alkoi herrojen Tor Nesslingin 
ja Kurt Palmgrenin aamukävelyn 
seurauksena (kts lehti N:o 4.). Ja 
näihin hetkiin olemme saapumassa. 

Lähes kuusi vuotta 
Rover tehtaat tuottivat kalustoa Bri
tannian asevoimille. Viimeinen sotaa 
edeltävä auto valmistui tuotanto lin
jalta toukokuussa 1940. Seuraavan 
kerran autoja valmistui vasta joulu
kuussa 1945 ja silloinkin vain kaksi 
kappaletta ; virallisesti tuotanto aI
koi helmikuun 2. v 1946. Sota oli 
lamaannuttanut brittiläisen niinkuin 
muunkin eurooppalaisen autoteolli
suuden lähes täysin , ja niinkuin maa-

o. ilma oli autokin sodan aikana muut
tunut. Auton kehitykseen olivat vai
kuttaneet amerikkalaiset, joilla oli 
omalla mantereella täysi rauha kehi
tellä omia mallistojaan , ja he olivat
kin vuosia edellä eurooppalaisia . 

Mitä, missä ja kuinka? 
Kolme kysymystä, joihin Wilksin 
veljesten oli haettava vastaukset 
rauhan saavuttua Eurooppaan tasan 
40 vuotta sitten. Muuttuvassa maa
ilmassa Rover tarvitsi perinteisiä 
asiakkaitaan olihan se mainostanut 
autojensa olevan "One of Britain's 
fine cars'. Rovereita ei oltu suunni
teltu viimeisten muotioikkujen mu
kaisesti nuorille ja kiireisille vaan r:: 
oli vuosien saatossa tarjonnut tuttua 
ja turvallista mallistoa vanhemmalle 
ja varakkaammalle polvelle. Niinpä 
nytkin muut saivat lähteä kokeile
maan uusilla muodoilla brittiautoili-

joiden vastaanottoa. Ratkaisua yk
sinkertaisti lisäksi se, että uuden 
mallin tuottat,niseen ei ollut aikaa. 
Niinpä korimalli oli otettava sotaa 
edeltävästä mallistosta, joiden tuo
tanto oli vasta alkanut ennen sotaa 
elo- syyskuussa 1939 ja joita valmis
tui varsin vähän sota-ajan toiminto
jen täyttäessä pikkuhiljaa tehdassa
lit. 

Siihen missä tuotanto aloitettai
siin, jätti Luftwaffe oman puumerk
kinsä pommittamalla Helen Streetin 
tehtaita marraskuussa 1940 ja uudel
leen keväällä 41 , niinpä niistä ei enää 
ollut auton tuotantoon, vaikkakin 
korjauksia oli tehty sota-ajan tuo
tannon ylläpitämiseksi. Vuoden 
1944 lopulla tehtiinkin päätös, että 
yhtiö ensi kertaa sitten v. 1870 siir
tyisi pois Coventryn ympyröistä ja 
käyttöön otettaisiin Solihullin varjo
tehtaan alue. Yhtiön johdon veren
painetta kohotti v. 44 kuitenkin 
maan hallituksen päätös tyrmätä yh
tiön anomus sodanjälkeisen auto
tuotannon ja kehittelyn aloittami
seksi. Tämä tietysti loi hämmennystä 
ja pelkoa siitä, että kilpailijat saisivat 
etulyöntiaseman, jota olisi mahdo
tonta kuroa kiinni. Rover saattoikin 
vain mainostaa tuottavansa mahdol
lisimman korkealuokkaisia autoja 
kunhan tuotanto sallitaan. Yhtiön 
johdon kohonneelle verenpaineelle 
onneksi hallitus muuttuikin sittem
min päätöstään ja salli autojen tuo
tannon aloittamisen. Koska sotaa 
seurasi pula lähes kaikesta tuli tuo
tantoon rajoituksia. 

M-Tyyppi. Roverin kansanautopro
jekti oli varustettu 699 cm moottorilla 

Lupa salli 

vain viidensadan 10hp, niinikään 
viidensadan 12hp ja sadan kuusisy
linterisen ja kahdeksan prototyypin 
valmistamisen. Tätä taustaa vasten 
oli selvää, että kuusisylinterinen ~ 
(20h p) jäisi pois ja tuotantoon lopul-
ta tulivat mallit lOhp, 12hp, 14hp ja 
16hp (Kuvat malleista löytyvät leh-



destä N:o 11 s. 14-15.). Hallituksen 
talouspolitiikka painotti viennin 
merkitystä, mikä ei tuonut helpotus
ta Roverin kaltaiselle yhtiölle, joka 
oli suunnannut tuotantonsa koti
markkinoiden makuun. Ensimmäis-

synnytystuslUa: I1'WIJHC'Ali', 

~ .\·[j?1.",!ULflen marraskuulta '\'··~I;f'JpIt· 

yksessäjoulukuu 1 [-
1946. helmikuu N46. V~e{nen 

va on niinikään helmikuulta 1946 . 
muoptoilu ei enää paljoa poikkea t 
tantoon tulleesta P3:sta. 

ten vasenkätisellä ohjauksella varus
tettujen Rovereiden suunnittelun sai 
osakseen herra nimeltä Tom Barton, 
joka sittemmin keräsi lisäansioita 
Land-Roverin suunnittelussa. Ensi
alkuun markkinoille saatiin vain 
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16hp Saloon vasenkätisellä ohjauk
sella sittemmin v. 47 mallistosta 
myös Sports Saloon ja lOhp Saloon. 
Viimeinen Pl malli (P= postwar eikä 
=projekt kuten tuli silloin joskus 
väitettyä) tuli tuotantolinjalta hie
man ennen joulua 1947, jonka jäl
keen aloitettiin tuotantolinjan uusi
minen P3 mallia varten. 

Itse asiassa M =tyyppi 
oli Wilksin veljesten ensimmäisiä 
suunnitelmia sodan jälkeiselle ajalle. 
Tämä oli jo ollut toinen yritys sitten 
Scarab-projektin (Kts.lehti N:o 7. s. 
15.) saada aikaiseksi piskuinen kan
san Rover. Maurice ja Spencer Wilks 
kehittelivät ajatuksiaan jo vuoden 
1945 alussa ja heillä oli prototyyppi 
valmiina v. 1946, mutta jo seuraava
na vuonna projekti keskeytettiin. 
Ensisijassa oli kysymys siitä miten 
käytettäisiin saatavilla oleva teräs
varanto. 

M-tyyppi oli itseasiassa hyvin va
kava yritys, jonka kohtalona oli te
räspulan aiheuttama hallituksen 
"yhden mallin politiikka" ja vienti
tavoitteet sekä Land-Rover -projek
ti. Kaikenkaikkiaan M-tyyppiä val
mistettiin kolme prototyyppiä. M
tyyppi oli samalla yritys sulattaa 
amerikkalainen autonmuotoilu Ro
verin mallistoon. 

Vahvasti modifioitu Pl 
oli Maurice Wilksin yritys, joka jo 
antaa viitteitä tulevasta. Autoon 
asennettiin uusi JOE-moottori (se
kaventtiilimoottori) , joka oli peräi
sin 1930-luvun puoliväli Itä Jack 
Swainen suunnittelemasta V-6 
moottorista. Moottorin prototyyppi 
oli ollut nelisylinterisenä käytössä jo 

» 
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ennen sotia ja oli saatettavissa hel
pohkosti tuotantoon. Kone ansain
nee tar kem paa esittelyä eh kä muussa 
yhteydessä, olihan se voimanlähtee
nä Rovereissa ja Land-Rovereissa li
ki kolmekymmentä vuotta. Koneen 
leveys oli hieman suurempi kuin 
aiemmissa koneissa, mikä edellytti 
korin leventämistä keulasta. Muu
toin korimalli olisi vakio Pl, paitsi 
nokan muotoilu jossa yritettiin epä
toivoisesti omaksua amerikkalaista 
v. 1942 muotoilua. Jostakin syystä 
yritykset amerikkalaistaa Pl :sen 
keula näytti aina van koomiselta 
(kts. kuvat). Koska yhtiö ei voinut 
odottaa liian kauan uuden mallin 
syntymistä, Wilks tyrmäsi P2 pro
jektin ja päätti yrittää jotain uutta. 

Maurice Wilksin mielessä 
oli epäilemättä uuden mallin varus
taminen uudella JOE-moottorilla 
yhdessä jo tuotannossa olevalla 
vaihteistolla. Mutta sen sijaan että 
olisi käytetty vuodelta 1933 peräisin 
ollutta runkorakennetta yhtiö valitsi 
uudemman jäykemmän rakenteen, 
joka oli ollut työn alla jo v. 1939 ja 
itseasiassa prototyyppinä käytössä 
koko sodan ajan 10 hp:n koriraken
teessa. Tähän rakenteeseen voitiin 
liittää erillinen etujousitus, jonka 

Tuotantoon tulleet P3 mallit: 

Four-light Saloonja 
Six-light Saloon 
Moottori vaihtoehtoina olivat nelisy
linterinen 60 (1595 cm) tai kuusisylin
terinen 75 (2103 cm) . 

Uusi IOE-moottori, joka oli tarkoitet
tu P2:seen, mutta sai lopulta ensiesit
telyn P3:ssaja palveli voimanlähteenä 
Rovereissa aina vuoteen 1980; viimei
seksi kuusisylinterisessä Land Rove
rissa. 

suunnittelu oli jatkunut jo v. 
lähtien. Koska ei ollut aikaa luoda 
täysin uutta korimallia, levennetty 
Pl, jonka keula oli lähes sotaa edel
tävien mallien kaltainen sai kelvata. 
Tämä toinen yritys sodan jälkeisen 
Roverin aikaansaamiseksi poikkesi 
riittävästi jo tyrmätystä P2 yritykses
tä, että se sai määritteen P3. 

P3:n suunnittelu 
osoittautuikin monimutkaisemmak
si kuin ensi alkuun näytti, varsinkin 
kun Wilks päätti käyttää täysin te-

osittain 
saarnirunkoisen Pl-tyypin sijaa. 
Huolimatta suurista muutoksista 
rakenteessa ja tekniikassa, oli itses
tään selvää, että P3,joka niin suures
sa määrin muistutti sotaa edeltäviä 
malleja saattoi olla Roverille vain vä
limalli, aukon täyttäjä, jota itseasi
assa ei olisi pitänyt syntyäkään. Nii
pä P3 tuotanto tuli kestämään vain 
18 kuukautta ja sitä tuotettiin vain 
9111 kappaletta, mikä tekee siitä yh
den harvinaisimmista Roverin klas
sisista malleista. 
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VAI!HOJEN AJONElNOJ:::N HARRASTEJÄRJESTCJEN TUTUSTU~rrS- JA YHTEISTYÖ
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15 edustajaa 

Tutustumiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin k~ ~onkutsuja, Fentti 

Ihamäki/SA-HK ja sihteeriksi Juhani Vihervirta/SA-HK. 

PUheenjohtaja kertoi, että kokouksen tarkoitus on tutkia j'~jestöjen 

yhteistoiminnan tarpeellisuutta. Sitä luulisi Olevan, koska harrasteet 

ovat pitkälle yhdensuuntaisia. 

Kyt kutsun saaneet järjestöt ovat vain koeotos veteraanimobilisteista, 

merkkikerhoista, museoista ja lehdistöstä, joetn poisjääneet älkööt 

vetäkö liian hätäisiä johtopäätöksiä. 

Paikalla olevat järjestöt esittel~vät toi~intaansa. Yhteenvetona voitiin 

tOdeta, että mm.jäsenmä ö rält~än harrastejärjestöt vast3avat hYVin esi~. 

Ruotsin kattojärjestöä. 

Eräänä tärkei~pänä yhttisenä tavoitteena pidettiin ~ahdollisuutta vai

kuttaa yhtenäisenä joukkona viranomaisiin. Asian tarkempi suunnittelu 

j~tettiin tulevaisuuteen. 

Heti toteutettavan toimintana pidettiin kaikkien järjestöjen yhteis

tapaamista jo tulevana syksynä . Tilaisuudessa tutkittaisiin, voitai

siinko v : lle 1986 laatia pä ~ llekk.isyyksiä ehkäisevä toi~t~takalentDri. 

Ssitettiin myös tOivomus, että eri jNrjestöt entistl cne=mK~ vaihtai

sivat tietoja toistensa kesken. Lehdistö on valmis avusta~aan tietojen 

kulussa. 

Tunnusteltiin eri kerhojen mielipiteitä museoajoneuvojen tarkastuksesta 

ja niitten kunnon seuraamisesta sekä ikärajasta. 

Mieli pi teissä oli yhteistä se, että museoajoneuvotarkastuksi'ssa on säi

lytettävä vaativa ja nuorimpiin vuosi~alleihin tiukkeneva linja. Tarkas

tusoikeuden saaneitten järjestöjen on koulutuksellaan päästävä tässä 

asiassa yhteneväisyyteen. Seurannassa luotetaan katsastusviranomaisiin, 

jotka vii~e kädessä päättävät museoajoneuvon soveltuvuuden. 

Todettiin tarpeelliseksi vaikuttaa eri vakuutusyhtiöihin, jotta saatai

siin yhtenäinen vakuutuskäytäntö varsinkin vapaaehtoisiin liikennevakuu

tuksiin. Vahinkotapauksissa mussoajoneuvojen arvon ~äärittelyssä on to

dettu suurta kirjavuutta. 

)!useoväki painotti toimintaperiaatteistaan, näyttely, tutkimus, tallen

nus, varsinkin viimemainittuja, jotta toiminnan tieteellisyys ja sitä 

kautta arvostus paranisi. Kaikki liikenteeseen liittyvän perinteen tal

tiointi sopii eri järjestöjen toiminta-ajatukseen. 

Käytännön toi miksi sovittiin: 

KAIKKIEN HARRASTEJÄRJESTöJEN YHTEISKOKOUS PIDETÄÄN VEHONIEMEN AUTO

MUSEOLLA 12.10.1985. 

Kokouksessa 

o Tutkitaan yhteis~yötä vaativia toimintalinjoja. 

o Tutkitaan mahdollisuutta laatia vuoden 1986 tapahtumakalenteri. 

Sitä'varten järjestöjä pyydetään laatimaan ja lähettämään tapahtuma

suunnitelmansa allemerkitylle 1.10 mennessä. 

o !'!ieti tään aikaansaannoksen toimintakelpoisuutta, julkaisua, levi

tystä ••• 

o Tutki~aan yhteistyölle jatkotoimia. 

Toimeksisaaneena 
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ROMULUS 

Nimiasiaa 

Englannissa on tapana antaa taloille 
nimet. Et sinä asu Möhökuja viides
sä vaan Tuutimapuussa Möhökujal
la. Sinänsä ihan kiva asia. Sillä lailla 
saadaan lisää yksilöllisyyttä elä
mään. On mukavaa keksiä nimiä;ja 
kai nimi kuvastaa omistajansa per
soonallisuutta. Moni tietysti asuu 
Pankkilassa, jos nyt esimerkiksi 
asuntolainoja ajatellaan. Sinänsä se, 
että annetaan nimi talolle , on aika 
lailla brittiläinen ilmiö. Mutta eikö
hän se voisi yleistyä Suomessakin. 

Miksi ei nimiä autoille. Tiedän et
tä monet antavat lemmikeilleen ni
miä. Olenhan minä itsekin. Minulla 
on ollut Banaani. Se oli P 6 joka sai 
nimen sen takia, että kun Ari ja J uk
ka sen ensi kerran näkivät, se oli 
käyrä ja ruskea. Suoristui se siitä , 
mutta lem pinimi jäi. Seuraava P 6 oli 
Sinipiika. Ilmeisesti väristä johtuen. 
Nykyinen on SD ykkönen, mutta 
kulkee surkeesti vielä rekisteritun
nuksen alla. Olen hieman ajatellut 
Kultakutria, mutta asia ei ole vielä 
tullut päätösvaiheeseen. Saattaa 
käydä samalla lailla kuin kävi P 5:to
sen kohdalla, että rekisterikilpi toi
mii tunnistimena. Mutta olisi kivaa 
josjoku sopiva nimi löytyisi. Parem~ 
pi puolisko sanoo kylläkin happa
masti, että Kulta on oikea nimi sille 
autolle, enemmän aikaa kuitenkin 
annat sille kuin minulle. Tarttis kai 
tehrä jottai. 

Aleklöf 

Miksi autojen nimet muuten ovat 
sellaisia kun ne ovat? Miksi Rover on 
'Wst Rover ja Jaguar juuri Jaguar? 
Tttntuu siltä, että joskus on ollut ai
kamoisia vaikeuksia keksiä tuotteel
le kuvaava nimi. Samalla voi olla 
onnellinen siitä, että nimet ovat al
kuperäiskielellä. Voi kai lähteä ana
logisesti siitä, että jos Suomen auto
teollisuus olisi paremmin kehittynyt, 
meillä olisi Sisun lisäksi vaikkapa 
Poro-merkkinen auto. Mutta tällä 
hetkellä meillä on valmistuksessa ai
noastaan Svenska Aeroplan Aktie 
Bolagetin tuote. Aika moni nimi 
kuulostaa pelkältä siansaksalta. 
Näin ainakin erään pienen herras-
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miehen korvissa. Siitä on jo jokunen 
vuosi aikaa kun tämä silloin nelivuo
tias nuorimies yritti opettaa tyhmälIe 
tädilleen automerkkejä. Hän tunsi 
koko rivin autoja Volkkarista Rove
riin. Mutta tämän lisäksi oli olemas
sa hänen mielestään sellaisia auto
merkkejä kuten Aleklöf, Burgaz, 
Glidotz Estadet ja Indibaker. 

Kun näitä merkkejä analysoi, niin 
tietysti tulee erilaisia assosiaatioita. 
Tulimme paremman puoliskon 
kanssa siihen tulokseen että Aleklöf 
on brittiläinen merkki. Arvokkuut
ta, laatua ja nahan tuoksua. Nimen 
hokeminen johti jopa niin pitkälle 
että tätänykyään käytämme brittien 
saarten lempi nimenä aina sanaa 
Aleklöf. Matkustamme Aleklöfiin, 
käytämme aleklöffiläistä autoa. 

Burgaz viittaa mielestämme 
enemmänkin tuonne SEV maiden 
suuntaan ja noin keskiraskaasti teh
tyihin autoihin. Pensa palaa ja tava
ra kulkee. 

Glidotz voisi vaikkapa olla kun
non street-cruiser ja oman itsensä 
jatke. Miehisyyden vertauskuva ja 
kunnon metsästysväline. Reteot soi 
ja vinkkeli murisee kummasti. 

Estadet on taas mielestäni jotain, 
jolla on tekemistä pakettien kulje-

tuksessa. Lieneekö vanha Renault 
Estafel jollainlailla häämöttämässä 
takaraivossa. Tietysti Estadet voisi 
myös olla kunnon perheauto, mutta 
puntari kallistuu kuitenkin tuonne 
tavarankuljetuksen puoleen. 

Indibaker on ihan selvästi rapa
kontakainen taistelulaiva. Oikein 
kunnon USA:lainen. Kromia, pelti
pintaa ja iso kone. 

On muuten kummaa, mitä eri ni
met tuovat mieleen. Mielikuvitus ja 
alitajunta luovat kuvia joita on aika 
vaikeata lähteä muuttamaan. Kun 
kerran on saanut jotain päähänsä, 
niin on vaikeata saada sitä pois. Sa
ma koskee myös muita mielikuvia. 
Olen tietänyt, että Rover on suht 
pieni merkki. Mutta kun näin viime 
vuoden tuontitilastot niin silti häm
mästyin. Ainoastaan kuusi Roveria 
oli myyty viime vuonna maassamme. 
Johtotähtiäja Sitruunoita oli myyty 
huomattavasti enemmän. Näin se 
on . Jos kerran on käynyt niin, että 
Aleklöfin autoteollisuuden maine 
Suomessa on joutunut pahaan 
alemmuustilaan niin sitä ei hevin 
nosteta. Kuitenkin voin omasta ko
kemuksesta sanoa, että tilanne tä
nään on tuotteiden kohdalla hyvä. 
Esimerkiksi Maestro ja Montego 
ovat todella hyviä autoja. Kunhan 
vaan maahantuojakin uskoisi siihen 
ja aloittaisi niiden tuonnin. Minä us
kon että aleklöfiläisille autoille löy
tyisi markkinoita. Moni ajaa vielä 
vanhalla englantilaisella ja on var
masti kyllästynyt siihen, että autoa 
haukutaan jatkuvasti. Jos olisi kun
non vaihtoehto Burgazeille ja Esta
detteille, niin kauppa varmasti kävi
si. Jonkun maahantuojan tarttis kai 
tehrä jottai, ainakin sitä mieltä on 
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AUTOVANHUS MUISTELEE 

Good afternoon eli näin suomalai
sittain: Hyvee päivee. Esittelen itseni 
heti alkajaisiksi, ettei jatkossa tule 
ongelmia. Olen Rover 75 vuosimallia 
1957. Ikää on siis karttunut reilusti 
näin vuosien varrella, mutta vaikka 
itse sanonkin tyätyy todeta , että 
kunto on sekä sisäisesti että ulkoises
ti ottaen säilynyt rautaisena,joskaan 
ei niin hyvänä kuin joskus nuoruus
vuosinani. 01 01 niitä nuoruuden 
kultaisia aikoja! 

Muistan kuinka aloitin vaiherik
kaan elämäni 60-Iuvun Englannissa. 
Kolma ensimmäistä vuottani sain 
näet viettää neljän seinän sisäll1ä 
näyttelyautona. Urani sillä alalla ra
joittui siis vain kolmeen vuoteen, 
koska uusia malleja tuli jatkuvasti. 
Näyttelyautona toimiessani minusta 
pidettiin hyvää huolta. Joka aamu 
tarkastettiin enne hallin aukaisua, 
ettei vain upean mustalle pinnalleni 
olisi ilmestynyt tahroja tai ettei kiil
toni olisi päässyt himmenemään. 

Mutta kuten kerroin 60-luvulla 
alkoi tapahtua. Tällöin minut näet 
osti von Rovero vaimolleen kreivitär 
von Roverolle tämän omasta tah
dosta. Joka päivä rouvan kuljettelua 
huviajeluilla ympäri Brittien saarten 
kauniita puistoja. OOH! Ihan tässä 
tulee tippa Iyhtyyn niitä aikoja muis
tellessa. Kreivitär-rouva oli niin ra
kastettava. Hänen ylhäisyytensä 

.tähden minä aina kerran viikossa, 
sunnuntaisin, kestin lasten mekas
tusta nahkavuoratulla takapenkillä
ni. Tällöin näet koko perhe lähti hu
viajelulle. Mutta elämä ei jatku su
ruitta, ei edes autolla. Tätä onnene
loa kesti vain viisi vuotta. 

Vuonna -65 minut myytiin Suo
meen eräälle kartanonherralle, joka 
rakasti kuulemani mukaan mustia , 
kiiltäviä autoja. Ero kreivi-perheestä 
oli haikea. Tulen aina muistamaan 
sen hetken, kun odotin satamassa 
laivaan pääsyä ja laiturin toisella 
puolella oli kreivi-perhe vilkutta
massa minulle. Minut oli laitettu 
loistokuntoon matkaani varten. 
Musta pintani oli kiillotettu niin kiil
täväksi , että ihan Iyhtyjä häikäsi. 

Laivamatka oli hirvittävä. Meidät 
autot oli ahdettu pieneen, tunkkai
seen tilaan, jossa oli aivan pilkkopi
meää. Minun lisäkseni siellä oli pari 

sinistä autoa ja yksi vaaelanpunai
nen. Merkkejä en enää muista. Em
me voineet keskustella mitään kes
kenämme, silfå he eivät ymmärtä
neet englantia. Matka kesti 25 päi
vää. Päästyäni vihdoin perille pako
putkeni oli tukkoinen ja moottorini 
joutui yskimään sen valtavan pöly
määrän keskellä. 

Satamassa minua oli vastassa uusi 
omistajani. Hän oli hyvin epämillyt
tävän näköinen, nyrpeänenäinen 
herrasmies, joka oli huhun mukaan 
ostanut minut kaupunkikäyttöönsä. 
Kulkiessani keskustan läpi tiesin, et
ten koskaan tulisi sopeutumaan 
tämmän pölyn keskelle. Enkä sopeu
tunutkaan. Kartanonherran palve
luksessa olin kolme ja puoli vuotta ja 
omasta mielestäni siinäkin oli ne 
vuodet liikaa. Tältä elämän jaksolta 
ei mieleeni ole jäänyt lähes mitään. 

1968 luvun puolivälissä, keskellä 
Suomen vihreää keskikesää, minut 
myytiin eräälle erittäin mukavalle 
vanhalle miehelle. Kiinnyin häneen 
heti. Tämä mies vei minut jälleen ta
kaisin maaseudun rauhaan. Ai 
kuinka ihanaa oli jälleen kuulla lin
tujen liverrystä ja nuuhkia maaseu
dun puhdasta ilmaa! 

Vanha isäntäni ei ollut kovinkaan 
rikas, mutta silti hän piti minusta 
erikoisen hyvää huolta . Olin melkein 
unohtanut kuinka taivaallista oli 
oleskella vastakiillotettuna aurigo
assa ja antaa sen säteiden leikitellä 
konepellilläni . 

Seuraavat talvet sain oleskella 
lämpöisessä tallissani eikä minun 
tarvinnut hytistä ulkona kylmässä. 

Tätä inhanuusaikaa kesti kuusi ja 
puoli vuotta. Nimittäin vuonna 1975 
minut myytiin nykyiselle isäntäväel
leni. Ensimmäiset viisi vuotta minul
la ajettiin lähes täysipäiväisesti, mut
ta sen jälkeen perheen väki kasvoi 
liian isoksi matkustaakseen kyydil
läni . Tästä johtuen alkoivat ajoni 
harventua ja loppuje lopuksi sain 
viettää suurimman osan ajastani 
pressun alla erään korjaamon pihas
sa, ja minulla ajettiin vain tarvittavat 
katsastusajot ja pari edustusajoa 
niiden lisäksi. 

Nyt olen päässyt asustamaa erää
seen latoon, joka ei ole lämmitetty, 
mutta täytyisi ilmeisesti olla tyyty-
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väinen, kun ei tarviste talvisin taiva
salla torkkua. 

Iän karttuessa olen alkanut tasai
sesti vuodesta 1975 lähtien harmaan
tumaan ja nyt olen jo kauttaaltaan 
harmaa. Onneksi voin vielä valoku
vistani ihailla itseäni ja nuoruuden
aikaista kauneuttani. No, nyt on teh
ty töitä jo tarpeeksi tälle päivälle ja 
on aika vetäytyä torkuille. 

Hyvää jatkoa toivottaen 
Text by Doctor's Daughter 

I Rover 
MARKKINAT 

MYYDÄÄN 
ROVER 2000:een Parts Catalogue 
osa nro 4541 ja Workshop Marnal 
osa nro 4604 Pekka Kastemaa 
puh. 90-480981 

* * * 
LAND ROVER 109 D -79 
ajo 66000 km, talvi+kesäpyörät , 
hyvä . Pellervo Oksanen, puh. 
910-79521 

* * * 
Tunnetun valmistajan aitoja 50-1u
kuisia, uusia tuulilasinpyyhkijän 
sulkia, 30,- mk/pari 

* * * 
Dudoco katkojankärkiä 50-Iuvun 
Rovereihin: 
- 613 A:Land Rover vm. 52-55 
- 614: Rover 75 vm. 52-55 
- 601 "(508): Rover 75 vm. 50 ja 51 
Vastaavat Roverin varaosanumerot: 
Rover Duduco 

245 006 
260 C73 
260 567 
269 987 

614 
613 A 
601 
619 

Mukana todennäköisesti myös Res
taurantapäivillä 14 ja 15.7.-85 

Markku Pönkkänen, puhelin päivi
sin: 914-68 135 
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ROVER 2000 TC -69 hyvä, 
puh. 90-692 4597 

* * *-

ROVER 3 1 -61 erittäin hieno, 
ajo 100000 km, alkuperäinen, valko
sivurenkaat, Raimo Viitala, puh. 
931-31898,785 172 

* * * 
2000 -65 alumiinipyörät, vinyylikat
to , takaluukun varapyöräteline, pe
ruskunto hyvä. puh. 90-8053593 

Land Rover Bulldog -65, lämpöeris
tetty koppi, vaihteisto puuttuu, 
Olavi Tulla, Nirvanrannak. 20, 
33820 Tampere 

* * * 
Land Rover malli 86, vuoden 1955 
mallia. Katsastettu museoautoksi. 
Hyvin siisti entinen paloauto. Vesa 
Kivistö, puh. 921-777762 

OSTETAAN 
Rover 2200 TC:en erikoisvanteet ja 
niskatuet , puh. 977-127 63. 

LAND ROVER - RANGE ROVER 
* VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET * 

Toimitamme nopeasti omasta varastosta 
postitse, linja-autolla tai kiitotavarana 

* KORJAUKSET JA PERUSKUNNOSTUKSET * 

* KÄYTETYT LANTIKAT JA RANGET * 
Myydään, vaihdetaan, ostetaan 

Toimitamme käyttötarkoitukseesi sopivan 
peruskunnostetun auton sopimuksen mukaan 

HUOM! 
Nytmyös ........ ~ 
UUDET 
AUTOT! 

KORJAAMO JA VARASTO: Mankkaanpuro 19, Espoo, 90-520 062 

LE9-cnR 09 
Liikkalantie 4 ~ 
00950 Helsinki 95 --L~~- \ 
Puh. 321 511 ~ 

SlJORIT AMME 
HuoUot, 
korjaukset ja 
peltityöt. 

Rover 
Jaguar 
Range-Rover 
land-Rover 
Morris 

Voitelee. Oikein . 

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 


