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RoverYstävät - 3 

Se on mennyttä mikä on mennyttä, ainakin kesä tapahtumineen. Kesän 
myötä kirjaantui päiväkirjaan melkoinen tukku asioita, jotka eivät hevin 
häviä mielestä, pitkään aikaan. 

Englantiin tehdyn aurinkoisen retken kokemukset jakoi yli puolensataa 
Rover ystävääja kotomaassa mm. Forssan raviradalla Rovereiden paraati 
kymmentuhantisen yleisön edessä oli tänäkin vuonna näyttävä. Syysajoissa 
miltei jokainen tapahtumassa mukana ollut löysi sananmukaisesti kultajy
vän - vaskoolia kun innostuimme heiluttamaan oikein porukalla; roveris
teilla on kyllä ollut kiitettävä halu etsiä kokemuksia! 

Kuka sitten löytää erään toisen "kultajyvän" , Roverin ja meidät roveris
tit, onkin jo toinen, jännittävä tarina. Loppukesästä lehdistössä oli nuiva 
uutinen, jonka mukaan Roverien maahantuonti loppuu. Alkushokin jäl
keen ei uutinen tarkemmin ajatellen tunnu enää tuomiopäivän julistukselta, 
asiasisältö uutisessa oli vain se, että nykyinen maahantuoja luopuu henki
löautojen tuonnista. Pian uutisen julkistamisen jäkeen alkoivat kuumat 
huhut kierrellä "asiaa tuntevissa" piireissä kertoen neuvottelukierroksista 
kuin hallituksen budjettiriihestä ikään. Ei savua ilman tulta, vapaaksi jää
vien edustuksien ottajaksi löytynee useitakin keskenään kilvoittelevia eh
dokkaita uudeksi tai uusiksi maahantuojiksi. Me Rover ystävät voimme 
suhtautua tilanteeseen optimistisesti, osamme voi vain parantua, kun auto
ja markkinoidaan, huolletaan ja varaosia toimitetaan tulevaisuudessa tuo
rein voimin. Toivokaamme, että tulevat Rover kauppiaat tiskinsä takana 
kiintyvät pian persoonalliseen ja ainutkertaiseen merkkiimme yhtä lujasti 
kuin mekin olemme tehneet. Jollei heillä jo "kipinä" ole syttynyt rintaan, 
sytytämme sen tuotapikaa esimerkillämme. Odotamme malttamattomina 
tilaisuutta ensitapaamiseen. 

Kari TT 
PS. 
Tuo ylläoleva kirjoitus on viime syyskuulta, mutta ei siinä silti mitään 
muuttamista ole, lisäyksien tarvetta korkeintaan. 

Tämä lehtemme on ollut ladottu jo pari kuukautta sitten, mutta viimeis
televät työt jäivät puolitiehen, kun koko tekijäkunta oli täysin toivottomas
ti kiinni siviilitoimissaan, sairaana jne. Kun sellaista sattui kaikille yhtäai
kaisesti, niin kohta kai pääsemme Guinnesin ennätysten kirjaan? Toivotta
vasti viive näissä oloissa saa anteeksiannon, ainakaan kuluvan vuoden 
aikana julkaistun tekstin määrään viive ei vaikuttanut vähentävästi. 

Joulu Rauhaa ja Onnekas ta Uutta Vuotta kaikille toivottaen, 

Kari TT 
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KERHOSOPPI 

LEHDET: 

No 

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

10. 3/83 
II. 1/84 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 TARRATYYPPI. 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 merkkitilaus 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 alkanee toukokuun aikana. 
Jos et ole vielä merkkiä itsellesi ti
lannut. tee se nyt. Hinnoittelu suosii 
useamman merkin ostajia seuraavan 
järjestelmän mukaisesti: 

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

5 .• 6 .•... jne maksavat 30 mk/kpl eli 
5 kpl =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 938/ 
60384 
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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 työ kenttää 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! 

MATERIAALI
SIHTEERIKSI 
on valittu Jari Keinänen, puh. 
8038171. Lehtiin, merkkeihin ym. 
kerhosälään liittyvissä kysymyksissä 
kääntynet Jarin puoleen. 
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HARRASTEYHTEISTYOTA 

Lokakuisena lauantai päivänä jär
jestettiin Vehonnimen automuseon 
tiloissa ytheistyöpalaveri , jossa oli 
mukana eri harrasteajoneuvokerho
jen edustajia. Kutsua olikin noudat
tanut ennätysmäärä eri kerhojen 
edustajia, mukana myös Rover Ys
tävät. Kokouksessa pohdittiin mitä 
voitaisiin tehdä hajanaisen harraste
ajoneuvo-organisaation yhdistämi
seksi . Tarvetta tuntuisi olevan. NÄin 
saamalla mukaan suunn osa 
maamme harrasteajoneuvoista kiin
nostuneita voisimme hoitaa tehok
kaammin asioitamme mm. viran
omaisiin päin. Tämä on todettu te
hokkaaksi mm. Ruotsissa , jossa vas
taavaan organisaatioon kuuluu yli 
25000 jäsentä. Suurin vaikeus meillä 
tuntuu olevan tiedon kulku. Ainakin 
kesällä on jokaisella kerholla jotain 
tapahtumia . Jäsenten keskuudessa 
saattaa olla monia,joilla ei ole aikaa 
lähteä johonkin kaukana olevaan 
tapahtumaan, mutta olisi mielellään 
vähän aikaa mukana vaikkapa koti
paikkansa lähelle sijoitetussa tapah
tumassa .. Tämän ongelman poista
miseksi päätettiin nyt ensimmäistä 
kertaa julkaista vuoden 1986 kesäksi 
tapahtumakalenteri , jossa kaikki eri 
kerhojen tapahtumat olisivat esillä. 
Meillä Rover Ystävillä tuntuu olevan 
hyvin asiat järjestyksessä, sillä vuo
den toiminta päätetään jo aikaisin 
keväällä tapahtuvassa vuosiko
kouksessa. Tuleva kesä näyttää 
kuinka hyvin yhteistyö eri harraste
ajoneuvokerhojen kesken pelaa. . , 
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HARRASTEJÄRJ ESTÖJEI/ TAFAHTUlI,AKALENTERI 1986 

Tammikuu 
vk 4 Hyrysysy 1/86 
25-26.1. Entisöi n t iseminaari, Vaisansalo Ta'!lpere 

Eelmikuu 
Talvi ajot 

Xaaliskuu 
vk -5 Jäära.ta-ajot, Fors sa 
22.3. J äärata-ajot 
raaalisk. Maa s t oajot 

Huhtikuu 
13 . 4 . 
huhti:<. 

Toukokuu 
1. 5. 

Lf . 5. 
vk 19 
9-11.5. 
17. 5 . 
17-1 8. 5. 
24. 5 . 
24- 25. 5. 

Kesäkuu 

1. 6. 
5 .6. 
13-15. 6 . 

Näyttelyn vai hto 
Maa s t oaj ot 

Nus eoa utonä y t telyn av aus, ~li kkeli 

Au t onäy ttely 
Autonäyttely 
Aut omuse on avaus, Oulu 
Vappuaj e lu 
Va ppuajelu 
Vappuaj elu 
Va ppuaje lu 

Erikoisaj one uvonäy tte l yn a vaus , Kanga s ala 
Vuosikokous, kut su t tuina Opel-harrastajat 
Hyry s ys y 2/86 
Autonäyttely, He l sinki 
Kevä ta jo~, He lsinki 
Ke vä t a jo ja autonäy tt ely, Heinola 
He l sinki-hurinat 
Romumar kki nat, Vaasa 

Vuosia jot 
Mus eorautatieliikenne a lkaa, J oki oi nen 
Ar iel - kerhon ajot 
"Auto 100 vuot t a " SA- HK:n XXVII retkeily
ajo , aut onäu ttely , Pori 

1<:esä -
BMW 50 1-ke r hon lWh t aamisajo , Pori 

tai e l ok . 
Matka Englantii n 

5.7 . Bothni a -ajot 
Artukai s ten ajot, Turku 
Kää piöauto j e n kokoont umisa jo , Ahv e nanmaa 

12-1 3 .7 . Res t ä ilran t apJ.i vä t, Fangasa la 
19-20 .7. Myhäil evä Xikke l i , Yisulahti-aj o· 
26- 27. 7. Tampe r e - Vehoniemi - a j o 

Elokuu 
2- 3 . 8 . 
9. 8. 

16-1 7 . : . 

vk 34 
30 . 8 . 

Syy skuu 

Ma t ka Södert ä l jeen , muillekin paikko,~ ~ 

Fi cni c, Forssa t ~s . 
Vehoni emi -aj ot 
Kosken pää - tapah t uma 
Fo hjalaine n P0hjol a - ajo 

Ey r ysysy 3/86 
Ah veni sto-ajot, Hämeenlinna 
Vene tsia- ajot, Ko~kola 

Syysajot 
13 -1 4 . 9 . 
14.9 . 
2 1. 9 . 

Ruska- a jot, I isal mi 
Höyrykauden pää t tä j äiset, 
Kare l i a-ajo, Joensuu 

J okioi ne n 

Loka kuu 

18 .1 0 . 

Varra s kuu 

Jo ulukuu 

vk 50 

Maas toa jo, Ruskeasanta He lsinki 
Harras t e j ä r jest ö j e n yhtei s kokous 

Tal vi nen rompe päivä 
Hyrysysy 4/86 

SA- EK Tampere 
Sk- HK 

Hiniklubi 
Alfa-Rome o 
Rover ·"i stä vä t 

Vehoniemi 
Rov er Ystä vä t 

Vi sulahti 
SA- HK Savo 
SA- HK K- Suomi 
SA- HK P-Fo ~J janmaa 

S.~. -HK P- Ka r j a l a 
SA-HK Tampere 
SA-HK Turku 
SA- HK La ppi , ;;ainuu , 

P- Foh j anmaa 
'Jehoni emi 
Buic k- klubi 
S).- EK 'l'a :1pe r e 
~1B-klubi 

SA- HK Helsi nki 
S .~_ -HK P- Häme 

MB- kl ubi 
Vaasan veter. a s . 

Rov er Ys t ävä t 
r:us eort . yhd . 
Arie l -kerho 

SA- HK Sa t akunta 
E:·~:I 501-ke r ho 

!<over Ystävä t 

SA- EK K-Pohjanmaa 
AI fa - Roc1eo 
K- au t olii t to 
Sr - HK ""a ~;l pere 
Visulaht i 
,S .~- : : K Ta.":·l !,ere 
·· '-:.:--.s n.!1 vetc r . us . 

S ;~ - !-!K Tur ::';:u 
S ~- HK Ta 1y: !)e re 
S .~. - ~ ·K 11· - ,S t;o ~i 

!fl.~ . .san v ~ t e r . as . 

SA-HK Ta,~pe re 
Alfa-Ror.1e o, Fi at 
SA-HK K-Poh j anmaa 

Rove r Ys t ä vä t 
SA- HK Savo 
Mus eort. yhd . 
SA-HK P-Ka rj a la 

Rover Ys t ä vä t 
SA -HK j a muut 

';> A-HK Turku 
SA - HK Tampe r e 
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Mitä mittaristoon tulee Rover on aina erinomaisella 
tavalla yhdistänyt tyylikkyyden ja teknillisen asialli
suuden toisi iosa menemättä koskaan muotoi lussa 
niin pitkälle, että mittareiden selvyys ja luettavuus 
kärsisi. Kojelauta on ihanteellisesti sijoitettu ja 

oivallisesti suunniteltu. 

Testaus: H, Wohlström 
Kuvat: Nasakuva 

Uusi moottori, jossa on sama tunnettu venttiili .. 
mekanismi kuin aikaisemminkin, saa polttoaineensa 
jättimäisen SU.kaasuttajan välityksellä. Imuäänen 
vaimenni" on erittäin tehokas. Moottorikannen 
leveyden ansiosta moottori io on helppo päästä käsiksi. 
Yksityiskohtien viimeistely on korkeata laatuluokkaa. 

., 

Roverin tuorein malli esiteltiin 
yleisölle viime syksynä ja silloin siitä 
sukeutui muuan Lontoon Earls Courtin 
tärkeimmistä vetonumeroista. Rover
tehdashan ei suinkaan päästä esille 
uutuuksia harva se päivä. Miehet, jotka 
ovat tämän Englanriin »Pikku Rolls 
Roycen» takana, luottavat tuotteis
saan enemmän perusieellisiin esival
misteluihin, korkeaan teknilliseen laa
tuun ja maltilliseen linjojen muotoi
luun kuin muotioikkujen seuraami
sesta, jättimäisistä peräevistä ja neliö
metrikaupalla suoritetusta ohuesta kro
mioinnista aiheutuvaan hyötyyn. 

Huolimatta siitä, että tämä uusi kol
men litran vaunu todellakin on aivan 
u:usi~ sillä.on moni~ yhteisiä piirteitä 
alkaIsemmm valmIstettujen mallien 
kanssa. 

Se on kookas, milteipä massiivinen 
vaunu, jonka edestäpäin helposti jääh
dyttäjänsäleikkönsä ansiosta tuntee 
Roveriksi, mutta muuten se ulkonä
könsä suhteen poikkeaa edellisistä mal
leista. Sisätilojensa puolesta se on 
kuuden hengen ajokki - tosin vaih
teiston yllä oleva suuri kyhmy rajoit
taa melkoisesti etuistuimella istuvan 
kolmannen täysikasvuisen matkusta
jan jalkatiloja. 

~overin teknillinen täydellisyys on 
vaIkuttava. Sille, joka ei tarkemmin 
tunne tämän automerkin hienouksia, 
luettelemme tässä - silläkin uhalla 
että se saattaisi kuulostaa tehtaan mai~ 
noslehtisen tekstiltä - niistä joitakin 
esimerkkejä: 

Rover on tienraivaaja huollon yksin
ke~taistamisessa. Tavanomainen yleis
vOItelu on jäänyt kokonaan pois 
kumihelojen käytön, ilmanpitävästi 
~uljettuj:en öljytäytteisten nivelten ja 
JO vaunua koottaessa rasvalla täytet
tyjen laakereiden ansiosta, nämä pai
kat kun eivät vaadi sen enempää 
huoltoa. 

Lyhin huoltovälimatka on 5.000 km, 
ja tällöin vaativat ainoastaan virran
jakaja sekä kardaaniakselin neljä nip
peliä öljyämistä, minkä lisäksi tieten
kin moottoriöljy on vaihdettava sekä 
taka-akselin, vaihteiston. ja ohjaus
simpukan öljymäärät tarkistettava. 
Paljon huolta on nähty ensiluokkaisen 
äänieristyksen vuoksi. Vaunun etuosa 
?nkin rakennettu eri kehyksen varaan, 
Joka on asennettu koriin kumityyny
jen välityksellä. 

Uusi 2.995 kuution moottori noudat
telee samoja rakennelinjoja kuin aikai
semmat pienemmätkin mallit. Se on 
varustettu samalla melkoisen epäta
vallisella venttiilijärjestelmällä - imu
venttiilit kannessa ja poistoventtiilit 
sivussa - joka on käytössä myös Rolls 
Roycessa ja jossa taloudellisuus sekä 
korkeatehoisuus lyövät kättä toisil
leen. 

Räjähdystilan edullisen muodon an
siosta vääntömomentti on erinomainen 
matalillakin kierroksilla 22,8 kgm/1.500 
kierr.min. melkoisen korkeasta puris
tuksesta 8,75:1 huolimatta. 

Sisustus on korkealuokkaista työtä. Kojelaudan ylä. 
osa on pehmustettu. Nahka ja jalopuu luovat oikean 
tunnelman englantilaisesta laatu työstä. Vaihdetanko 
Ii ikkuu pituudestaan huoli matta kevyesti ja tarkasti. 

Lähikuva .etu~$tuimen oikeasta sivusta, jossa näkyy 
tuuletuslaitteiden puhallusaukot sivuruutujen ja 
leveän näköalatuulilasin sivustojen varalle. Erinomai
nen yksityiskohta meikäläisessä ilmastossa. Ovi on 

varustettu tilavalla karttataskulla. 

.Uu.den Royerin kojelauta tekee yhtä 
aSIallIsen VaIkutuksen kuin aikaisem
m!nkin, joski~ mittarit ovat nyttem
mu!- s~an.~.~t. VIelä. par~mman sijainnin. 
KaIkkI saahmet Ja mIttarit on koottu 
yhteen korkealle ohjauspyörän eteen 
suoraan ajajan näköpiiriin. 

Käytännöllisiin yksityiskohtiin kuu
luu muun muassa bensiinimittari: Na
pin painalluksella saamme tietoomme 
moottoriöljyn määrän. Niinikään on 
olemassa varoituslamppu, jonka tehtä
vänä on muistuttaa ajajaa siitä mil
lo!~ .?n a~ka sulke~ kuristusläppii kyl
makaynmstyksen Jälkeen. Nopeusmit
tarin nuoli on läpinäkyvä, joten se ei 
peitä kilometrimittarin näyttämää. 
Mittaritauluston valovoimaa voidaan 
säätää. 

Loppuosan mittaritaulustosta - täs
sä kohden vältämme tietoisesti käyttä
mästä koje»lauta» nimitystä, koska 
kyseessä on mitä hienoin kiilloitettu 
jalopuu - täyttävät kookkaat hansi
kaslokerot, joista yhteen voidaan si
jo!tta.a rad~o. A~apuolella on paket
teJa Ja mUlta pIkkutavaroita varten 
til~va hylly, jota täydentävät vielä 
OVIssa olevat karttataskut. Paketti
hyllyn alla on tuhkakuppi, savukkeen
sytytin, vaahtokumilla vuorattu lokero 
~yökaluineen, ilmanpainemittareineen 
Jne. sekä vaunun molemmilla sivuilla 
sijaitsevien raitisilma-aukkojen sääti
met. Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä 
on erittäin mainiosti suunniteltu -
harvassa vaunussa tässä suhteessa 
on tarjolla niin monia eri säätö- ja 
vaihtelumahdollisuuksia. Roverin nä
köalatuulilasin pyyhin toimii sekin har
vinaisen tehokkaasti. 

Roverin 
Mitä sitten vaunun ajo-ominaisuuk

siin tulee, voidaan heti kärkeen todeta, 
että ne ovat korkeata luokkaa. Vaunu 
on hyvin tasapainotettu eikä liian 
raskas etuosaltaan. Se kallistuu kään
teissä vain mitättömän vähän. Ohjaus 
on luonteeltaan lähinnä neutraali 
omaamatta sen enempää taipumuksia 
yli- kuin aliohjattavuuteenkaan. Ohja
usvälitys on onnistuneesti valittu, hy
vää vauhtia ajettaessa on ohjaus täs-
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Uusi kookas 6 hengen Rover on massiivinen, vaikuttava laatuvaunu, jonka tuntee hyvin jäähdyttäjän säleiköstään ja joka yleensä on vapaa ylenpalttisesta pramei
lusta. Suurten pyörien ansiosta sen maavara on oivallinen. 

ikku "801 s s i" 
mällisen tarkka eikä käy raskaaksi 
pysäköintiliikkeitäkään suoritettaessa. 
Tämä johtuu siitä, että välityssuhde on 
muuttuvainen: 17,6: 1 suoraan eteen
päin ajettaessa ja 26,9:1 ääriasentoon 
käännettäessä. Ajettaessa jyrkkiä kaar
teita lujaa vauhtia ei ajajalla ole min
käänlaista tunnetta siitä, että hän oh
jaa sentään melkoisen raskaanpuoleista 

•• vaunua, painaahan tämä ajokki sen
tään kokonaista 1.600 kiloa. 

Moottorin teho 115 hv on tarpeeksi 
riittävä ylämäkien »tasoittamiseksi», 
eikä edes kuuden henkilön matkustaja
määrä aiheuta huomattavaa kiihty
vyyden heikentymistä. Paikoiltaan läh
tiessään Rover tarvitsee noin 4 ja 13 
sekuntia saavuttaakseen 50 kql/t ja 
vastaavasti 80 km/t nopeuden. Moot
torin miltei äänetön käynti vahvistaa 
uskoa suuriin voimavaroihin ja leik
kivän kepeään matkantekoon. Vasta 
nopeuden lähestyessä 130 km/t alkaa 
toivoa ylivaihteen apua (se on erikois
varusteena saatavissa), mutta onhan 
vaunun huippunopeus tavallisinkin 
vaihtein jo kokonaista 155 km/t. 

Rover on aivan ilmeisesti huippu
luokan ajokki, vaikka se ei olekaan 
tarkoitettu luonteeltaan urheilumai
seksi. Se pääsee enemmänkin oikeuk-

Vaunun takaosa on tyylikkäästi muotoi Itu, on kartettu 
suuria pyrstöeviä ja muita muodin oikkuja. Puhtaiden 
linjojensa ansiosta uusi Rover tulee pysymään kauan 
muodikkaana. Kannen alta löytyy erittäin tilava 

matkatavarasåilö. 

siinsa »limousinen» tapaan ajettaessa
suurin vääntömomenttihan osuu jo 
kierrosluvun 1.500 kohdalle. Mutta 
tuntuu turvalliselta tietää, että vaunu 
tarvittaessa pystyy suoriutumaan no
peistakin tempauksista. Pikaisen ohi
tuksen ollessa kyseessä käy. mainiosti 
päinsä käyttää myös kolmosvaihdetta 
aina 110 km/t nopeuteen saakka. 

Kohtalaisen hyvällä tiellä vaunun 
äänieristys on mainio - koevaunu soi 
taivalta taittaessaan matkustajille tun-

teen kerrassaan »ylhäisestä yksinäi
syydestä» - minkään muun äänen häi
ritsemättä kuin avainrenkaasta kan
tautuvan hiljaisen helinän, kyseinen 
rengas kun näet kilisi kojelautaa 
vasten! Katukiveyksellä ajettaessa 
esiintyy kuitenkin jossakin määrin 
jyrinää. Kehnosta asfaltti tiestä suoriu
tui jousitus suorastaan »yliluonnolli
sen» oivallisesti, kun taas kivikkoisella, 
epätasaisella soratiellä tuntui jonkin 
verran - enemmän kuin olisi odotta
nut - tärinää ja töytäyksiä sekä oh
jauspyörässä että korissa. Kookkaiden 
15" pyöriensä ansiosta on vaunuIla 
kuitenkin siinä määrin oiva maavara, 
etteivät huonotkaan tiet aiheuta han
kaluuksia. 

7 
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LAND-ROVERILLA 
HUNDERFOSSENIIN JA TAKAISIN 
- Katsopas tunne, Jon. Mikä tötterö 

tuolla tulee? 
- Siinä lukee ... Land-Rover. 
- Katsos, vielä toinen samanlainen. 

H0H! Vielä kolmas ja neljäskin 
samanlainen. Hei Ture, mikä sinun 
oikein on? 

- Kautta Odinin ja Thorin, niitä on 
ainakin sata! 

Norjan Land-Rover-klubi perustettiin 
vuonna 1975. Mikä olisikaan ollut pa
rempi tapa juhlia kymmentä täytty
nyttä vuotta , kuin järjestää kansainvä
linenjuhlaleiri. Puitteet tarjosi Huder
fossenin leirintäalue kauniilla paikalla 
Norjan suurimman järven rannalla.
Norjalaiset isännät olivat tehneet to
della hienoa työtä organisoidessaan 
monipuolista ohjelmaa ja oman tilan 
maastoautoilijoille. Onneksi heidän 
työnsä kantoi hedelmää. Paikalle il
maantui kaiken kaikkiaan n. 120 
maastoautoa, valtaosa Land-Roverei
ta. Väkeä oli Norjasta , Hollannista, 
Saksasta, Englannista, Ruotsista (2 
autoa), Belgiasta (1) ja yhden auton 
edustus Suomesta! 

Aloitimme matkamme 4.8. ajamal
la Turkuun. Sieltä lähdimme upouu
della M/S Svealla Tukholmaan. 
Olimme perillä illalla kahdeksan ai
kaan. Sitten silmä kirkkaana Tuk
holman iltaliikenteeseen. Opasteita 
seuraten lähdimme painamaan E3:sta 
pohjoiseen! Huomasimme kuitenkin 
virheen melko pian ja "kalmaisen" U
käännöksen jälkeen pääsimme aja
maan oikeaan suuntaan. Jatkoimme 
ensimmäiselle vapaalle leirintäalueelle 
Mariefrediin Gripsholmin linnan lä
heisyyteen. Saavuimme perille noin 
varttituntia ennen portin sulkemista. 
Paikka oli melko hyvä ja varsinkin 
Goottien suosiossa. 

Seuraavana päivänä jatkoimme 
Eskilstunan ja Örebron halki (muka
via kaupunkeja muuten) Arvikaan. 
Satoi. Satoi todella paljon ja kauan. 
Teltan kattoa paikattiin eskilstunalai
sella muovikassilla. (Todellinen piste 
i:n päällä.) Pysyimmekin suht'koht 
kuivina. (Toisin kuin Lantikan pel
kääjän puoleinen etuistuin. Ajossa 
vuotoa ei esiintynyt, mutta hieman pi
demmän pysähdyksen aikana sai 
kuunnella pisaroiden rentouttavaa 
ropinaa polvellaan. ) 

Menomatka Ruotsin halki SUJUI 

kaikin puolin mukavasti. Pientareen 
leveys vaikutti myös asiaan. Näin 
emme muodostaneet sanottavampaa 
tuketta . (Latikkahan ei ole ns. Auto
bahn-auto.) Siirtyminen pohjoismaas
ta toiseen kävi erittäin kivuttomasti. 
Suurin muutos tapahtui kaistaviivois
sa. Painoimme mäkiä ylös ja alas eri
näisiä teitä pitkin aina Hunderiin asti. 

Lillehammerissa näimm.e ensim
mäiset Lantikat. Iloiset moikkaukset 
kuuluivat tietysti asiaan. Saapues
samme leirintäalueelle saimme erittäin 
positiivisen vastaanoton. Osasyynä oli 
(toivottavasti) vllnmme antennin 
päässä. (Suomen viiri oli luultavasti 
tehty Hong-Kongissa, koska se päästi 
väriä kastuessaan!) Seitsemältä oli 
tervetuliaistilaisuus leirintäalueen ra
vintolassa. Huone täyttyi äärimmil
leen. Meidät lausuttiin tervetulleiksi 
kolmella kielellä. Lisäksi Rover-leh
den numerossa oli kaikki informaatio 
myös suomeksi!! Meiltä käytiin mo
nelta taholta tiedustelemassa vointi
amme. Isäntämme vaikuttivat erittäin 
tyytyväisiltä osanottoomme. 

Paikalla oli jo tällöin monenlaisia 
autoja. Esim. turboahdettu Series I 
(nopeampi kuin Range Rover), V8-
Lantikoita oli monta (109, 110, 88,90 
ja lightwight). Huomiota herättävin 
oli kuitenkin hollantilaisen "John 

Wayne-tyypin" jättimäinen DAF
rekka. Mukana hänellä oli 350-hevos
voimainen Jeep, melkein yhtä hurja 
Land-Rover sekä Toyota huoltoauto
na. Keltainen rekka ,joka oli koristeltu 
kuin joulukuusi, oli päänäyttämön 
(ainoa aukio) tunnusmerkki . Muualla 
tien varsissa ja pusikoissa olikin sitten 
asuntovaunuja ja mahtavia teIttoja. 
Suomen "edustusto" oli hollantilaisen 
ja brittien välissä saksalaisia vastapää
tä. 

Ensimmäisenä päivänä oli järjes
tetty tutustuminen Malhaugenin 
museoon. Tiukka opiskelijabudjet
timme ei kuitenkaan sallinut moista 
törsäilyä. Tyydyimmekin ajamaan 
kolonnassa Lillehammeriin. (Todel
la aikamoinen näky.) Norjan hinta
taso vastasi suoma laista ja ostoret
kemme kaupunkiin tyrehtyi sekin 
ikävästi. 

Iltaisin järjestivät eri kansallisuu
det ohjelmaa. Englantilaiset raken
sivat puitteet urheilulajeilleen: saap
paan heittoa narun yli taaksepäin. 
Myöhemmin illalla sytytettiin vielä 
nuotio, jolla jotkut onnell iset grilla
sivat makkaraa. (Onneksi me emme 
olleet nälkäisiä .. !?) Seuraavana päi
vänä ol i vuorossa maastoajoa: Tri
a lia ja Green Roadingia . Trial o li 
hiekkakuopalla. Rata oli huomatta
vasti hankalampi kuin Ruskeasan-



nalla. Lisäksi radan vierellä oli kep
pejä, joita ei saanut kaataa. Taistel u 
aikaa vastaan oli raakaa. Muutamat 
katsojat olivat varmasti tukehtua 
dieselin sankkoihin savuihin. V8-
lantikat veivät ykköstilat , mutta 
pieni ja sisukas Suomi oli urheasti 
viidentenä. Jälkeen jäivät Ranget ja 
monet muut pelit. Sen jälkeen siir
ryimme metsään. Ajelimme "tietä" 
vuoren rinnettä ylös ja alas. Lopuksi 
seurasimme hollantilaisen Land
Roverin "etenemistä" mudassa. Au
to liikkui kahden vinssinsä avulla 
eteen ja taakse. Kaipa se sieltä irti 
pääsi, koska se tuli illalla rekkansa 
luo. 

Perjantaina oli vuorossa ajelu ku
vankaunista vuoristotietä ym päris
tössä. Maisemat olivat paikoin hen
keä salpaavat. Illalla hollantilaiset 
olivat kehittäneet uuden olympia la
jin. Lantikan veto ylämäkeen. Sak
salaisten ja englantilasten välillä oli 
kova kamppailu edellisten voittaessa 
tällä kertaa. 

Lauantaiaamu valkeni vaihteeksi 
pilvisenä. Oli jälleen vuorossa Green 
Roadingia, tällä kertaa tosin olosuh
teet olivat vielä huonommat kuin 
aiemmin. Varsinkin eräs mutakohta 
jäi mieleen. Selvitimme sen kuiten
kin kunnialla läpi työnnettyämme 
ensin erään Nissanin pois tieltämme 
(mies rukka). Leirissä norjalaiset 
valmistelivat viimeistä juhlailtaa. 
Alun perin meidän piti lähteä heti 
maastoajon jälkeen. Siirsimme kui
tenkin lauttamme lähtöä vuorokau
della. Näin pystyimme jäämään il-

laksi . Se olikin ikimuistoinen mo
nessa mielessä. Alkuillasta jaettiin 
palkintoja ansioituneille järjestäjille 
ja viirit eri klubien osanottajille. 
(Yksi tuli tietysti Rover ystäville) 
Grillattiin pari porsasta ja tunnelma 
kohosi mukavasti . Norjalaista sään
jumalaa tämä ei kuitenkaan miellyt
tänyt, ja alkoi sataa kaatamalla 
(vaihteeksi). Odottelimme täyteen 
ahdetussa kasikasissa sateen loppu
mista . Sade ei loppunut! Esitimme 
kiitoksemme isännille ja annoimme 
heille meidän siinä vaiheessa melko 
onnettoman viirimme! Isäntämme 
"pakottivat" meidät kuitenkin jää
mään vielä joksikin aikaa. Lähdim
me matkaan Ruotsia kohti vasta il
tamyöhällä. 

Täytyy todeta leirin olleen ainut
laatuinen kokemeus. Tunnelma oli 

RoverYstävät 

hieno ja ihmiset erittäin mukavia. 
Ystävyyssuhteita oli helppo solmia 
moniin eri maihin. Suuri kiitos jär
jestäjille ja yleensä Norks Land-Ro
ver-klubille. Illalla tuli lausuttua 
monetjäähyväissanatja "puristettua 
monia käsiä". Mieleen jäi varsinkin 
klubin perustajajäsen Lars Ramstad. 
Isäntämme olivat toivoneet suurem
paa suomalaisosanottoa. Onneksi 
tuli edes yksi auto. Saattaa olla, että 
N.L.R.K.järjestää taas leirin kahden 
vuoden päästä, viimeistään 15-vuo
tisjuhlan merkeissä. Toivottavasti 
silloin on enemmän suomalaisia 
mukana. 

Maksettuamme laskun meille jäi 
vielä jopa hieman alle 50 kr elämistä 
varten. Ajoimme Tukholmaan hel
potuksesta huokailIen. Siellä meitä 
kuitenkin katseltiin hieman karsaas
ti. (Mitähän varten?) Joka tapauk
sessa pääsimme kuitenkin illalla lai
vaan: vihdoinkin siistiytymään ja 
syömään. Ja hengissä ollaan! 

Lyhyesti sanottuna matka oli erit
täin onnistunut ja suosittelemme 
vastaavaa ainakin kaikille seikkailu 
henkisille. 

JH , JL ja 92912582A 
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T niinkuin TURBIINI 
Jos kuusikymmenluvun alussa Ro
verin johto olisi jääräpäisesti tehnyt 
talouden pelisäännöistä välittämättä 
erään päätöksen, olisi käytettyjen 
autojen palstalla nyt esim. seuraavan 
kaltaisia myynti-ilmoituksia: 

ROVER T4 (P6 kori), ruostee
ton, lämmönvaihdin juuri uu
sittu ja polttokammiot läpi
käyty. Turbiinin juoksupyörä 
tasapainoitettu , ottaa kevyesti 
40.000 kierrosta minuutissa. 
Puh. 12345678 

Tuo alussa mainittu päätös tietysti 
olisi koskenut kaasturbiiniauton 
panemista sarjatuotantoon. Roveril
la oli vuoteen 1962 mennessä noin 
viidentoista vuoden tutkim us- ja ke
hitystyö takanaan turbiiniautoistaja 
Rover oli edistynyt työssä jo siihen 
vaiheeseen, että auto oli kelvollinen 
käyttöautoksi. Muut autojen valmis
tajat olivat auttamatta jääneet keI
kasta ja kokivat parhaansa pystyäk
seen edes jollain tavalla saamaan 
osansa mainosarvosta, jota uuden 
voimalähteen kehittäminen autoon 
antoi. 

Eurooppalaisista autoteollisuu
denjättiläisyrityksistä Renault ja Fi
at julkistivat omat "suihkuturbiini
autonsa". Esimerkiksi Renault Etoi
le Filante oli litteä avaruusajan muo
toilukoe , johon mahtui vain koeajaja 
ja käyttöalue ilmeisimmin oli teh
taan testirata. USA:ssa suurin ja 
kaunein eli General Motors esitteli 
erinäisissä autonäyttelyissä omia tu
levaisuuden kuvitelmiaan, mm . Pon
tiac Firebird nimellä . Nämä autot 
olivat vielä paljon futuristisempia 
kuin Renault, ne muistuttivat rinna
nistuttavia suihkuhävittäjiä, joista 
siivet olivat katkaistu. Lentokonee
seen viittasi myös sivuperäsin, joka 
oli kuin suoraan ilmavoimien vari
koIta varastettu. Arkiautoon oli 
näistä tekeleistä sellainen etäisyys, 
että vain sinisilmäiset saattoivat 
uneksia saavansa ostaa oman "suih
karinsa" näiltä valmistajilta. Ford 
pääsi jo käytännön sovellutukseen, 
m utta valitsemalla tietyssä mielessä 
helpomman tien . Turbiini nimen
omaan henkilöauton voimanlähtee
nä on ongelmallinen ja Ford sovelsi
kin turbiinin rekka-auton keulalle. 

Henkilöautossa ongelmana on se, 
että vaaditaan nopeatempoisia ja 
suuria ajonopeuden vaihtel uita, hy
vää kiihtyvyyttä, taloudellisuutta ja 
meluttomuutta. Kuormurissa ja rau
tateiden vetureissa tehoa käytettiin 
tasaisesti ja turbiinin huikean kor
keiden käyttökierrosnopeuksien ke
laamiseen sai kuluakin aikaa. Kuu
mien pakokaasujen ulosjohtamiseen 
oli mahdollisuuksia, jäähdytyspin
taa oli, eikä korkealla rekan katon 
tasalla enää kukaan ollut polttamas-

Ensimmäinen kaasuturbiinilla varus
tettu Rover, JET 1 1950. 

Kolmas turbiini-Rover, T2A, jossa 
siirryttiin kokeilemaan takamootto
riasennusta, vuosi 1954. 

sa palttoon liepeitään, kuten henki
löautojen korkeudelta asioita tar
kastellessa käy. Uuden mantereen 
kolmanneksi suurin autonvalmista
ja, Chrysler, pääsi lähimmäksi käyt
tökelpoista henkilöautoa, ja olisi 
varmaan silloin pari vuosikymmentä 
sitten suurena ja menestyksekkäänä 
yhtiönä saattanut kuroa Roverin 



ajallisen etumatkan kiinni ... tekni
sestä etevämmyydestä on jo vaike
ampi sanoa. Chrysler jopa mainosti 
ajokin pian olevan myynnissä ja teki 
50 (viidenkymmenen) auton koesar
jan valikoiduille ajajille koekäyttöä 
varten. Autot olivat ulkoisesti liki 
tavallisia Plymoutheja ja Dodgeja 
kuusikymmenluvun alusta, mutta 
mahtavat peltialat olivat useissa 
malleissa jäähdytyspi ntaa , jenkkiau
toissa kun oli silloin kokoa. Projek
tien hautaaminen ei enää saanut pr
osaston toimesta samaa julkisuutta, 
se vain katosi, sortuen ilmeisesti kai
kesta huolimatta teknisiin ja talou
dellisiin seikkoihin. 

Fiat esitteli turbiiniautonsa v. 1954. 
Siinä oli etumoottorisen Fiat V8 ur
heiluauton alusta, johon oli asennettu 
200 hv turbiini taakse. 

.. 
Neljäs turbiiniauto oli T3. Siinä tur
biini oli takana, lasikuitukori ja neli-

Chrysler ajatti turbiiniautonsa esitte
lykierroksellaan halki USA:n 1962. 
Auto on koriltaan 1962 Dodge. 

RoverYstävät 
pyöräveto. Turbiini kehitti 110 
hv/52. 000 kierr./ min. 
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Renault Etoile Filante (tähdenlento) 
suoritti tähdenlentonsa v. 1957/8. 

Tekniset vaikeudet henkilöauto
käytössä pidättelivät Roveriakin 
saattamasta autoaan tuotantoon, 
vaikka ensimmäiset P4 koriset autot 
ajelivatkin eri puolilla Eurooppaa, 
mm Suomessa,jo viisikymmenluvun 
alussa. Tehoa turbiineissa oli, siitä ei 
ollut kysymys. JET 1, joka oli ra
kennettu Roverin tavalliselle rungol
le, pyyhkäisi jo 1952 152,2 mailia 
tunnissa eli liki neljännestuhatta ki
lometriä tunnissa tavallisella moot
toritiellä. Ongelma oli, kuten aiem
min sanottu , suurten ja kuumien pa
kokaasumäärien saaminen kyl
memmiksi ennen "kadulle" päästä
mistä. Rover ratkaisi asian viimein 
suurella keraamisella aineella pääl
lystetyllä kiekolla. Tämä lämmön
vaihdin pyöri ja keräsi itse pakokaa
suista kuumuutta ja hyödynsi huk
kalämmön uudestaan imupuolelle. 
Pakokaasujen kylmetessä , niiden ti
lavuus ja sen seurauksena virtaus
nopeus pienenivät , eikä auton takaa 
enää tull ut lentokoneille ominaista 
tulista suihkua. Liikkeelle lähdettä
essä alkuaikojen turbiinit kohottivat 
kierroslukua sen verran hitaasti, että 
kului sekunteja , ennenkuin Rover 
(tai mikä muu kehitelmä tahansa) 
arvokkaasti pääsi liikennevaloista. 
Jatkokiihtyvyys sitten olikin jo aivan 
kelvollista , sen ajan mittapuiden 
mukaan hyvää. Tuo lähtöviive, tuttu 
myös turboista , saatiin moottori- ja 
vaihteistorakentein kuriin ja viimein 
teknisenä pulmana oli jäljellä polt
toainetalous. Viimeinen Rover tur
biiniatuo, T 4, oli jo kohtuullinen 
kulutukseltaan, joskaan ei mikään 
taloudellisuusajojen voittaja. Kulu
tus oli niin 15 1/100 km, mutta on 
muistettava , että kyse ei ollut bensii
nistä vaan lentopetroolista eli kero
siinista , jonka hinta on verotuksesta 
riippuen enemmän tai vähemmän 
halvempi kuin bensiinin. Mitenhän 
olisi Suomessa käynyt, jos T 4 olisi 
oll ut myynnissä täällä , eiköhän val
tiovalta olisi taas keksinyt jonkun 
erityisen veron lam ppuöljyllekin. 
Kaasuturbiinihan on tunnetusti mo
niruokainen laite , se käy vaikka 
whiskillä. 

Päätöksenteko T 4:n tuotannosta 
oli ajankohtainen 1961. Auto oli 
tuolloin niin valmis, että tekninen 
puoli olisi saanut sen markkinoille 
kahdessa vuodessa. Tavallisellekaan 
autolle ei riitä noin lytyt aika, mutta 
Roverin osalta asiaan liittyikin muu 

jo kunnossa oleva valmius. Kun lu
paus T 4:n esittelyn yhteydessä an
nettiin ja auto meni näytteille New 
Yorkin näyttelyyn, se näyttikin ta-

vattoman valmiilta autolta, niin 
suunnittelultaan kuin kuorityöltään. 
Eipä silloin arvattu, että jo seuraa
vana vuonna Rover esitteli ja toi 
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Harvinainen kuva, jossa on yhtaikaa 
radalla neljä eri vuosilta peräisin ole
vaa turbiini-Roveria. Edessä Le Man
s'in 24 tunnin ajoihin tehty ensimmäi
nen Rover-BRM 

T4 auton konepellin alla näkymä 
poikkeaa melkoisesti "arkisemmis
ta" Rovereista. 

ltei valmis yleiseen myyntiin! Ro
ver T4 vuodelta 1961. 

myyntiin täysin uuden 2000 mallin
sa, korityypin P6. Turbiiniauto T4 
olikin samalla korilla varustettu, ko
rilla jossa etujous itus on ainutker
tainen ratkaisultaan ja nimenomaan 
mahdollisti turbiinimoottorin mah
tumisen etu pyörien ripustuksen vä
liin. T4:n koripeltien ainoat muu
tokset 2000 mallin nähden olivat 
pitkä konepelti ja etulokakaarien 
siihen sopeutuvat kärjet , sekä tava
ratilan kansi - siinä olikin tätä tä
mänpäivän terävää spoilerimaista 
jättöreunaa. Sisustuksessa huomio 
kiintyy mittaristoon. Näytöt oli 
koottu kahteen suureen pyöreään 
tauluu, jotka seisoivat pienen jalan 
varassa vierekkäin kuljettajan edes
sä. Kaksituhantisessahan näiden si
jasta on aina vuoteen 1971 asti mat
karadiota elävästi muistuttava mit
tarilaatikko. T4 ei siis ulkoisesti poi
kennut mitenkään merkittävästi 
niistä autoista, joita Rover Ystävil
läkin lie satakunta kappaletta. Tä
nään tuskin muu kuin Roveristi 
huomaisi todellisen autohistorian 
helmen olevan liikkeellä, jos T4 por
haltaisi (suhisisi) muun joukon mu-
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kana Suomemme maanteillä. 
JOS positiivinen päätös T4:n tuo

tannon panemisesta olisi tehty , ei ole 
syytä epäillä, etteivätkö ne edelleen 
olisi hengissä ja hyvässä hoidossa, 
ovathan muutkin P6 mallit jo miltei 
jokainen löytäneet hellän emännän 
tai huolehtivan isännän. 

Miksi sitten T4 ei tullut tuotan
toon? Syyksi silloin sanottiin sen 
hintaa, se kun olisi ollut kaksinker
tainen esimerkiksi 2000 malliin näh
den, eikä sen suorityskyky ollut rat
kaisevast poikkeava. Polttoaine 
hinnoittelukysymykset ja saatavuus 
olivat myös omiaan kaatamaan pro
jektia. Mutta tänään, käytettyjen au
tojen markkinoille ja hinnoille, ei 
tuplahintakaan estäisi tekemästä 
vaikka vekseliä, jos vain jossain leh
ti-ilmoituksessa lukisi: 

Myytävänä Rover T4, juuri 
uusittu lämmönvaihdin ... 

Voi , kunpa voisi historian kulkuun 
vaikuttaa näin jälkikäteen! 

KARI T T 
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RoverYstävät~ 

ENGLANNIN MATKA 
•• •• 

KESALLA 1985 
Matkalle ilmoittauneet saivat ennen selostettu suunnitelma kun vastaa 

Hyvät Rover Ystävät 

lähtöä mm. oheisen kirjeen,josta nyt 
tilanpuutteen vuoksi on jätetty lop
puosa eli vakuutus-, leirintä-, huol
to- ja asiakirjaohjeet pois. Kirjettä 
on jälkikäteen mukava lukea, siinä 

Helsinki 10.6.1985 

Tämä kirje koskee suoranaisesti meitä viittäkymmentä
neljää, jotka tämän päivän tiedon mukaan ovat ilmoit
tautuneet Englannin matkalle - sekä luonnol l isesti mo
nia rannalle jääviä suku l aisia ja (Rover) ystäviä. 

Matkalle ilmoittautuneiden joukko on tässä kirjeessä 
omana listanaan, sillä tarkkuudella kuin Juha Liukko
nen ja allekirjoittanut ovat s aaneet sen koottua. 
Varsinainen ilmoittautuminenhan tuli tehdä MatkaKale
vaan ja "kauppasuhde" on siis itsekunkin ja matkatoi
miston välinen asia. 

Yhtä kaikki, tapaamme Turun satamassa Viking Linen 
"Viking Sallylie" sisäänpääsyä odottamassa t i istai
iltana 25.6.1985 viimeistään klo 20.30. Käytännön syis
tä matkatoimisto on pyytänyt meidät matkan puuhamie
het tuomaan kaikkien liput kerra l la Hels i ngistä lähtö
paika l le Turkuun. 

Seuraavana aamuna k l o 07.00 saavumme Tukholmaan vanhan 
kaupungin tuntumaan ja matkan ainoa kiireinen osuus, 
Ruotsin l äpiajo on edessä . Reitiksi sopivin l ie 
"riksettan" Jönköpingiin ja sieltä jatko Göteborgiin. 
Tällä re i tillä asutuskeskusten ruuhkat vältetään ohi
ajotein. Matka on vajaa 500 km ja Eng l annin lautalie 
on sovittu tavallista myöhäisempi ilmoittautumisaika, 
klo 14.00. Reitistä ja satamiinajoista jaa~e jokai
seen autoon monisteen. Liikenteestä ja nopeuseroista 
johtuen tuskin vo~mme liikkua täysin yhtä ma t kaa, 
toivottavasti kuitenkin samaa reittiä. Lautalla sovi
taan kuka toimii "häntäpään" valvojana ja korja.a mah
dollisesti tielle uupuneet. 

Englannin lautta ei ole tasoltaan samaa luksusta kuin 
parhaat Suomen lauttamme, mutta vuorokausi su j unee 
rattoisasti, kunnes saavumme Harwichiin 27.6. 1985 
noin klo 14.30. Rauhallinen totuttelu "vääränpuole i seen" 
liikenteeseen vie meidät Cambridgen pohjoispuolelle 
Ely'n taajamaan, jossa majoituspaikkana kahdeksi yöksi 
on Nyton Guest House. Torstai-ilta saattaa kulua 
Ely'ssäkin , mutta perjantaina on jo käytettävä päivä 
hyväksi turismiin. Cambridgen lukuisat nähtävyydet ovat 
vain runsaan parinkymmenen kilometrin päässä ja mu i ta
kin kohteita löytyy - aina varaosametsästäjien suosj
mista romuttamoista lähtien! 

Lauantaina 29.6.1985 lähdemme aamulla ajelemaan poikki 
Englannin tavoitteena Birmingham, jonka pohjoislaidalla 
Wallsall'issa pidämme tukikohtaa neljä yötä, County 
Hotel'issa. Täältä käsin teemme pist:orektiä ympäristöön, 
lähellä ovat mm. Shakespearen kaupunki Statford on Avon, 
Birminghamin ostoskeskukset jne. Yhteisretkiä on ·tarjol~ 
la mm. 2.7.1985, jolloin on sovittu vieraskäynti 
Wedgwood PLC -porsliinitehtaalle Stokes on Trend'iin 
sekä Roverin johonkin tuotantolaitokseen koko päivän 
retki 1.7.1985. Tästä jälkimmäisestä detaljit ovat 
vasta selkeämässä, tehtaalla ei ole tehty vielä iopul
lista ohjelmaa, mitä he meille näyttävät. Jo ennen näj 
tä tilaisuuksia on Birminghamin lähellä Cofton, Parkissa 
suuri autotapahtuma ja paraati, nimikin on tilaisuuden 
mittainen: "British Motor Industry Heritage Thrust 
Moroting Rally and Pegeant"! 

varsin tarkoin sitä, mitä matkalla 
todellisuudessakin tapahtui. Tosin 
tapahtui sitä matkalla paljon suun
nittelemattomiakin asioita, osalle oli 
suorastaan tarkoituksella jätetty va
paata aika tauluun. 

Birminghamin olomme aikana on mahdollisuuksia, että 
Rover antaisi lyhyen kurssin jostakin erityisasiasta -
J,and Roverin vaihteiston kasaanpanoopastuksesta on 
ollut puhetta. Samo i n Lucas-tehtaille on tarjottu , ~ 
vierailumahdollis'u'.1tta. Näistä kahdesta tilaisuudesta '-!.dl 
kiinnostuneita pyydän välittömästi ottamaan yhteyttä 
Juha Liukkoseen, jotta selviää mitä sovimme asiasta 
Englantiin päin - vai sovimmeko mitään. 

Keskiviikkona 3.7. ajamme kappaleen matkaa kaunista 
Walesin kaakkoisreunaa Chepstow'iin, josta ylitämme 
Severn Bridgen, erään maailman suurimmista silloista. 
Matkalla Englannin etelärannikolle päivätauko on suun
niteltu Longleat Housen eläinpuistoon. Päivän päätteek
si olemme toisessa pitkäaikaisessa tukikohdassa 
Brokenhurstin Balmer Lawn -hotellissa, keskellä kunin
kaallisia metsästysalueita eli New Forrest'issa. 
New Forrest on muuten todp.lla laaja metsäalue, jolla 
vaikka tekee pitem~änkin patikkavaelluksen. Nyt ohjel
massa on tii.ysiä "luppopäiviä "kaksi, kolme. Hajaantuvan 
seuran uskon tutustuvan läheisiin rannikon kaupunkeihin, 
teollisuus sekä turistisellaisiin. Rantaelämääkään ei 
ole poissuljettu, joskus Englannin kesä on kaikkea 
muuta kuin kylmä ja sateinen. Lähistöllä on Bealip.un 
linna, ' jossa on kansallinen moottorimuseo, se on 
kyllä välttämättä nähtävä. Lontooseen helpointa on 
valita nopein tie, juna. Ei tarvitse ajaa ruuhkassa 
ja etsiä keskustasta olemattomia parkkipaikkoja. Vii
konloppuna on lähistöllä suuri ajotapahtuma "Truxtonin 
ajot" Andoverissa, jossa näkee eri vuosikurnmeniltä 
peräisin olevat kilpa-autot radalla. Rover - yhdistysten 
kattojärjestö, Association of Rover Clubs Ltd on vä
littänyt lisäksi vierailukut suja meille useisiin 
yhtäaikaisiin Rover tapahtumiin. 'Valitaan siis eri 
suuntamme halujemme mukaan paikan päällä tukikohdas-
samme pidettävissä "ohjaajakokouksissa ". ',J; 
Kun etelärannikon jätämme, on matkalla Harwich'ia koh-
den Lontoon kupeessa vielä eräs "välttämättä" nähtävä 
kohde Syon's autokokoelma, sekin Englannin upeimpia. 
Siellä on myös Rover erikoisuuksia ja prototyyppejä, 
joista lehdessämme silloin tällöin on ollut "juttuja". 

Viimeisen yön majapaikka on Hotel Continental (-nimes
tään huolimatta niitä huokeamman luokan majoitusliik
keitä) . Kun tiistaiaamu 9.7.1985 va l kenee, on. meidän 
oltava jo klo 09.30 laiturilla ja kahta tuntia myöhem
min merellä. Göteborgiin saavumme 10.7.1985 klo 12.30. 
Taas läpi Ruotsin ja tuttuun Viking terminaaliin Tuk
holman Tegelvikshamn'iin n. klo 20.30, josta Rosella 
lähtee 21.30. Turussa o l emme seuraavana aamuna 11.7.85 
klo 08.00. Varmasti monta jänistä jäi tekemämme kier
roksen sisään tämän kahden viikon matkan aikana ja 
muutoinkin, matkailu se avartaal 

Ennen matkaa on muistettava monta asiaa. Paitsi nuo 
tässä kirjeessä pyydetyt kiinnostuksen osoitukset vie
railukäynneistä, on muistettava passit, autolle pakol
linen kansainvälinen vakuutus eli "Green Card" ja -
ton omistajalta lupakirje ulkomailla ajoon, jos 
ei ole jonkun kyydissä olijan nimissä. Green Cr 
saa omasta vakuutusyhtiöstä ja mm. AL:llä on • 
lomakkeita, jos auton rekisterikirjassa ei 17 
kailijan nimeä ja lupalappu tarvitaan. Muut 
ovat henkilökohtainen makukysymys, mutta s 
Oma vakuutusyhtiönne antaa opastusta asia 
alueille kansainvälinen l e irintäkortti ( 
suositeltava, englantilaiset mielellään 
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Aloitetaan ylläolevan matka
suunnitelman kommentointi tyypil
liseen englantilaiseen tapaan ... pu
humalla säästä. Yleensä aina sataa 
kun otat lomaajajos puhutaan Eng
lannista, niin milloinpa siellä ei 
sataisi? Tällä kertaa säänhaltijat oli
vat kerrassaan sekaisin. Juhannuk
sena alkoi helteinen kesäja kun viisi 
pp: ää myöhemmin olimme Tuk
h" assa, oli sielläkin jo aamuseit
semältä "Yli kaksikymmentä astetta. 
Englantiin saavuttaessa olivat Har
wichin laiturit vielä kosteita, mutta 
sateet olivat juuri loppuneet. Ne oli
vatkin olleet tosi sateita, kolmessa 
viikossa oli tullut vettä jo enemmän 
kuin missään kesäkuussa viimeisen 
neljännesvuosisadan aikana. Vaan 
eipä satanut enää, koko Englannin 
vierailumme aikana oli vain yksi sa
teinen yö .. . ja kunnon ihmisethän 
nukkuvat silloin, kerrotaan . Päivä
tolkulla lämpötila oli 27 astetta,joka 
ainakin mustassa autossa matkates
sa oli miltei liikaa. Kun Englannin 
ranta jäi sitten taakse, kertyi sinnejo 
pilviä. Me siis toimme briteille hei
dän ainoan kesäisen säänsä vuonna 
1985! Kotiin palattuamme saa
toimme todeta saaneemme yhtäjak
soisen ihannesään yli kolmen viikon 
ajan ... ja kotiin jääneet olivat sa
manaikaisesti kokeneet kylmän 10-

man Suomessa. Mukavaa. 
Varsinaisia takaiskujakin sattui, 

lauttamatkojen paikkavaraukset oli 
matkatoimistomme varmentanut 
useamman kerran , mutta niin vain 
kävi jokaisella neljästä merimatkas
ta , että hyttipaikat eivät olleet tilatun 
tasoisia tai, mikä vielä pahemaa, nii
tä ei saatu lainkaan. Ei auttanut mi
tään, vaikka kuinka esitimme mak
sukuittejamme ja samaisten laivayh
tiöiden matkatoimistoIle itse lähet
tämiä telexejä,joiden mukaan kaik
ki on OK. Ruotsissa ja Englannissa 
ilmiselvästi meidän hyttimme oli 
myyty toiseen kertaan, nyt täyden 
hinnan maksaville (meillä oli tietysti 
omat ryhmä- ym. alennuksemme). 
Kesälomaruuhkan aikana terminaa
lihenkilöstö valehteli kirkkain sil
min, etteivät ole edes kuulleet va
rauksistamme. Jälkikäteen saimme 
kyllä selvät todisteet, mutta se oli 
jälkikäteen. Minne siis päänsä kallis
taisi? Jotkut valitsivat mennessä En
glannin lautalla autokannenja oman 
Roverinsa nahkapenkin. 

Oli silti onnea tässäkin surkeudes
sao Aamuyöstä Bo Eriksson havah
tui kolinaanja näki vilauksen naisen 
säärestä. Ei tuosta voinut ilahtua, sil
lä nainen tanssi Rover P5B:n katol
la! Juovuksissa oleva britti neito oli 
saanut päähänsä todella könytä au-
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tojemme päälle, joiden konepelliltä 
aina pääsi mukavasti seuraavan pe
räluukulle ja siitä taas katolle. Onni 
oli Erikssonin rautainen ote tytön 
kädestä, joka pudotti tanssijattaren 
oitis kannelle . Tyttö katosi kavaljee
rinsa kanssa, joten vahinkoilmoitus 
perämiehelle ei tuottanut ainakaan 
mitään korvauksia, osanottoa vain. 
Pakkoyöpyminen autossa pelasti 
useamman auton raapimisen, nyt 
vain edellämainittu P5 sekä Brand
tin ja Tossavaisen P4:t saivat kos
meettisia vaurioita. 

Majoitukset olivat kiven takana, 
sopivia hotelleja ja niiden lähellä si
jaitsevia riittävän hyviä leirintäaluei
ta etsittiin pitkin kevättä. Meillä ei 
ollut halua maksaa turistikauden ja 
ulkomaillakin markkinoitujen hotel
lien taksojen mukaan. Lopulta Ro
ver yhdistysten kattojärjestöstä, As
sociation of Rover Clubs Ltd, mr. 
Bill King sai etsittyä meille sopivia 
osoitteita. Ongelma oli kipein siinä, 
että halusimme koko joukon majoi
tetuksi "huutoetäisyydelle" toisis
taan. Iltamenot ja aamuisiin start
teihin kokoontuminen sujuivat näin 
halutulla tavalla. Lopulta siis kaikki 
järjestyi, vaikka veikin kuukausia. 
Yleinen hintataso muistaen on kai
keti oltava tyytyväinen hinta j laatu
ratkaisuun. Thank You, Bill for your 
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co-operation! 

Englantilaiset Rover klubit Goita 
on kattojärjestön alla 25 kappaletta) 
olivat hyvin informoituja niillä alu
eilla, jonne reittimme vei. Jo sata
maan tullessa oli Essex Land Rover 
Club järjestänyt vastaanoton sekä 
opasauton selvittämään meidät ulos 
ensimmäisistä "vääränpuoleisista" 
liikenneympyröistä. Samainen klubi 
järjesti myöhemmin maastoajot, 
jotka päättyivät maaseutupubissa 
pidettyyn illanvietto on. Puheenjoh
taja Dave Bygrave joukkoineen s'oit
ti ja lauloi, baarikin aukaistiin aina 
uudestaan useamman valomerkin 
jälkeen. Klubi teki myös kauppaa ja 
moni punta vaihtoi omistajaa, kun 
suomalaiset ostivat villapaitoja ja 
pienempiä esineitä. Itse maastota
pahtumassa oli tietysti nähtävää, 
kalkkilouhoksen, jonka mailla 
ajoimme, fossiilikokoelma, klubi
laisten varsin erikoinen autokalusto 
jne. Parhaasta päästä oli kuitenkin 
Hynnisen temppu oikealta ohjatta
vassa Lantikassa: auto oli miltei 
päässytjyrkänteen ylös, kun Joukon 
piti vaihtaa. Vasemmalla kädellä 
menikin pakki päälle ja näimme 
maailman nopeimman peruutuksen 
takaisin monttuun! Voi olla, että 
isäntäväki ei edes tajunnut varsinais
ta syytä, kehuivat taitavaa esitystä 
vielä illallakin ! 

Majapaikka ei suurelta näytä, silti 
pari ravintolaa, pub, disko ja matkus
tajahuoneita, Rose & Crown. 

Hynnisen Jouko vie Dave Bygravea, 
mutta kumpaan suuntaan? 

., 
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Matkamme varrella tapasimme 

Midland Rover Owners Clubin kes
kiaikaisen Warwick'in linnan luona, 
mutta aikapula vähensi kontakteja . 
Birminghamin seudulla oppaana 
mutkaisilla pikkuteillä oli samaisen 
klubin D.J. Spooner, joka myö
hemmin otti lomaa ja tapasi meidät 
vielä Walesin puolella, kun pysäh
dyimme klubilaisen Ian Robinsonin 
majataloon erityiselle Rover-välipa
lalle . Pubin seinillä oli kuvia isän
nästä ilmassa, ne oli otettu kilpai
luissa ja oli tietysti niissä Land Ro
verkin ilmassa. 

Matkan jälkipuoliskolla oli varat
tu aikaa "henkilökohtaisiin mielty
myksiin" ja mm. Anglian Rover 
Owners Clubin tilaisuuksiin ei Rover 
ystävillä ollut aikaa, tällä kertaa. 
Tuo ohjelman väljyys lopussa oli so
pivaa. Nekin,jotka mahdollisesti al
kumatkasta aristelivat liikennettä, 
kieltä ja kai eksymisiäkin, olivat ha
lukkaat omille tutkimusmatkoille. 
Maku silti on monilla sama, menipä 
Beaulieun linnaan, kansalliseen 
moottorimuseoon tai Thruxtonin 
ajoihin, aina saattoi törmätä tuttui
hin. 

taustalla Forge Ham-

Warwickin linnan turisteja ja parkki
paikka. 
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Terveydenhuolto oli matkalla 

kunnossa, niin ihmisten kuin auto
jenkin osalta. Heikki Brandt ja 
Hannele Pusa lääkäreinä saivat vain 
yhden hälyyttävämmän huolen, kun 
Lammela Junior sai varsin äkäisen 
kuumeen. Sekin selvisi ja autot 
mokomat pelasivat paria pakollista 
vanhan bensiinipumpun hetkellistä 
takertelua lukuunottamatta virheet
tä. Suoritus on todella verraton, oli
vathan useat Roverit jo kunnioitet
tavassa iässä, vanhin yli 33 vuotias. 
Rover on Auto, retkellä mukana ol
leet kokeneet Roverkorjaajat saivat 
täysin nauttia lomastaan. 

Alussa lainatussa kirjeessä pyy
dettiin ilmoittamaan halukkuutensa 
tietyille tutustumiskäynneille, mm. 
Roverin tuotantolaitoksille. Ei tullut 
ilmoittautumisia, mutta silti oli ilmi
selvää, että tehdaskäynti olisi ollut 
kaikkien mieleen. Käynnistä oli kes
kusteltu jo kuukausia etukäteen 
Englantiin ja Suomen maahantuoja 
oli koko ajan virallisena kanavana. 
Vielä noin kuukausi ennen matkaa 
Suomessa käyneen tehtaan edusta
jan kanssa ei ilmennyt ongelmia itse 
vierailuun periaatteessa, asi oli hoi
dettu telexein jo kevättalvella, kes
kusteltiin vain mitä meille näytettäi
siin. Viimeisellä viikolla Suomessa 
asiat olivat jo solmussa, selvää vas
tausta mille tehtaalle pääsemme, ei 
tullut. Hätäratkaisuna olisimme 
"tyytyneet" vaikka Jaguarin tehtai
siin, mutta sinne oli kolmen kuu
kauden jono! 

Kaiken kaikkiaan meitä pidettiin 
loppuun asti hyvässä uskossa, että 
saamme hotelliimme Englannissa 
lopulliset ohjeet, järjestelyt ovat 
käynnissä. Raimo Hartto Sisulta 
koki parhaansa, mutta joutui lopulta 
ilmoittamaan jo matkalla olevalle 
ryhmällemme, että vesiperä tulee. 
Ainoa asia, jonka Land Rover suos
tui tekemään hartaitten asiakkait
tensa iloksi oli yhden auton, myyn
timiehen ja esitenipun lähettäminen 
hetkeksi hotellimme pihalle. On noi
ta autoja Suomessakin nähty, esittei
tä samoin. Koeajo edes asfalttika
dulla ei tullut kuuloon ja virka-ajan 
lopun o!lessa muutoinkin lähellä, 
"esittely' ' lopahti hyvin nopeasti. 
Kyllä asiaa kirottiin kerran jos toi
senkin. Roverille tietysti piskuinen 
Suomi on merkityksetön, mutta kyl
Iä toisaalta kerhomme edustaa val
taosaa Suomen potentiaalista omis
tajakunnasta,joka kaikista vaikeuk
sista huolimatta on uskollinen mer
kille. Suomi on joskus ollut suurim
pia Roverin asiakkaita ja uusi tule-

Lehmätkin liikennesääntäjen mukaan 
vasemmalla puolella! 

Thruxtonin leppeä klubikisan tunnel
ma sunnuntai nurmikolla. 
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minen on aina teoriassa mahdollista, 
siksi ihmetyttää PR-osaston otteen 
lipsuminen . Jos olisimme vaikka 
käyneet Mercedeksen Englannin va
rastoilla, olisi edes pidetty puhe, tar
jottu virvokkeitaja hymyilty ystäväl
lisesti. Nyt hotellimme takapihalla ei 
hymyilty, puuttui vain, että olisimme 
joutuneet maksamaan tavallisen 
Lantikan näyttämisestä. Unbelievable 
eli uskomatonta! 

Kun syksyllä tuli tiedote Roverien 
maahantuontisopimuksen purkaan
tumisesta, ymmärsi hieman parem
min kaikki sotkut ja perumiset vie
railun suhteen. Silti ihmetyttää, eikö 
tehtailla tajuta, että sopimukseton ti
la ei millään tavoin tee meitä Rove
rin käyttäjiä näkymättömiksi, osa on 
jo nyt ehtinyt näyttää tahtonsa os
tamalla Roverin, vaikka maahan
tuojaa ei olekaan. Toivotaan, että 
aika parantaa haavat,jotka saimme. 

Englannin matkasta tullaan var
maan kirjoittamaan vielä useista 
erillisistä sattumuksista, aineistoa 
kertyi sen verran, että ei voida puhua 
hukkareissusta. Uudet kokemukset 
hankitaan mahdollisesti parin vuo
den sisällä uudella matkalla. Ehdolla 
on mm. Keski-Euroopan turnee, 
osallistuminen esimerkiksi saksa
laisten, belgialaisen, hollantilaisen ja 
sveitsiläisten klubien tilaisuuksiin. 
Matkanjärjestlyt Englannin matkan 
kokemuksia hyödyntäen eivät tuot
ta ne vaikeuksia. 

Rantabulevardin sportti. 

Wedg woodin posliinia ostamassa. 

Kummallakohan lähtisi? 

Englannista lähtömietteitä. 
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Bensapumpun "opettaminen" tien 
päällä, ainoat menoon vaikuttaneet 
viat. Tästäkin ajo jatkui parin minuu
tin päästä. 

Loppukaneettina suurkiitos let
kaa vetäneiden "johtoautojen" 
suunnistajille, Pirjo Rosbergille ja 
Hannele Pusalle, perille päästiin. 
Samainen kiitos menee "häntäpään" 
varmistajille, jotka varsinkin kiirei
sillä siirtymätaipaleilla antoivat tur
vaa ja tukea. Nopea viestiauto oli 
Huunosten ja hinauskyky löytyi 
Lönsströmin perheen Rangessa. 

Kari TT 

ROVER YSTÄVIEN ENGLANNINMATKA 1985 

Tos savaine n Ka ri 
Rosbe rg Pirjo 
Tuhkanen !'1a r k ku 

Liukkonen Juha 

Rover P4 
vrn . -· 52 
OG-300 

Rover P4 

75 

100 

Kastemaa Pe kka 
Kastemaa Riitta 
Rö nnberg Tom 

Bra nd t 'He i k k i 

Rover P4 
vm. - 58 
OEE - 833 

Ro v e r 'P4 

Pusa Hanne l e vm. - 62 Darndt Ma r ja- Tert t u vm. - 61 
Fagerströ m H~n r ik AAZ- 62 Br a ndt 5 v. HMP - 569 

Brandt Henn' 10 v. 

Lamme l a Ra ine Rover P4 7 5 Eriksson Bo Ro v e r P58 
La mm e la Ester i V In. -5," Eriksson Bö r j e vm . - 70 
Lamm€> l a J ukka UEA - 8 4 0 Er iksso n J a n 16 v. AOP- 6 6 
Ve itti r a nta seppo 

75 

100 

Huhta Raimo Ro ver P 6 2000 Lö nnström Erkki Ro ver Ra ng e 
Huh ta Kaarina v m. - 6 6 Lönnstr'ö m Airi vm. - 7 5 
Huh ta Rami 10 v. OSK-50 Lönnströ m 13\1. UEK- 7 3 2 
Huh ta Riku 17 v. Lönnströ m 16 v . 

pohj a ntuli J aa kko 
poh jantuli Mrs 
Hy bnlne n Jouko 
Hy nnin e n Mrs 

La nd Rov e r 109 Ni e mel Ra imo 
"s 

Vo lvo 

Hynn i n e n 12. v. 
Jalone n Erkk i 

Huunone n Kyösti 
Huunonen Ma rj a - Lii sa 

vm. - 76 
RBU - 668 

S D 1 3 500 
vm. -82 

T SM - 3 5 5 

Paakkari Pen tti S D 1 3 500 
Paa l<k a r i Aar no '1m. - 84 

HTL -- 576 

Ni e me l 
Ni eme l 
Nl e me l 

Le h t o 
Le hto 
Le hto 

8 v. 
10 v . 

Ri sto 
Ha n ne l e 
Harri 17 

SD 1 2 6 00 
vm. - 8 2 

v. T58- 737 

S ipilä Juss i S O 1 260 0 
S ipilä Lji sa vm. -78 
S ipilä Riku 9 v . OHN- 260 /rA 
S lpi lä Mer i 11 v . 
S ipil ä Tom I 13 v. 

L i mnavllori Ki mm o len täe n pe ri Il ä v uok raka I usto ~P1. 2"'''''''-a-f' 
Linnavuor i TU lllik k i ( n . 2 9. 6 - 8. 7. - 8~ ) 
L inn a vuo r i La uri 3 v. 
Linna vuori Antti 6 v . yh t . 54 h 
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A FLYING VISIT FROM FRIENDLY FINS 

On Friday evening 28th JUl'!e, the E.L.R.C. played host to a party of 
Rover enthusinsts from Finland who were touring Eng1.and 1n a variety of 
Rov er vehicles, mostly well-restored P.4s, but also a sprin! - ~ng of 
S.D.ls, Land Rovers And Range Rovers. AlI the vi:ei tors were members of 
the Finland Rover Friends Club nndhr-d dri ven over from Finlcmd, vi~ 
Sweden emd. Denrnark and finally to H nrwich. 

A group of E.L.R.C. members met the visitors at Dimmocks Cote 
Quarry, Wicken by kind permissiQn of Euston Lime Co, and put on an 
inf'ormal ·trial in which the Fins were invi ted to participate, 'ei ther as 
drivers or navigators. Despite the miserable weather, cameras clicked 
and our visitors appeared very enthusi2.stic about trials dri"Ving~ One 
of ·the visi tors told me that c ross-country competi tions were becöming mor 
popular in Finland; while IIgreen-roading" in their vast forestry areas 
especially in snow, was enjoyed by most club members. John Fleet, 
Manager of the Quarry, showed the visitors his interesting collection 
of fossils found in the Quarry; and the evening cnded pleasan~ly with a 
social gather ing at Wickcn Hall Hotel. As a tokcn of fricndship, 
the E.L.R.C. WaS presente d with a colourfully-illustrated book about 
Finland; and we were pleased to wclcome Juna Liukkonen from Vantar, 
2. S an Ess.ex Club member. 

The Finnish Event 
On Tuesday 25th June Tony Atkins reeeived 
notification of an impending visit 01' Finnish Rover 
enthusiasts on Sunday 30th J une and they had requested 
to meet the loeal R .S.R. while visiting Warwick Castle . 

What could be done in that short time, well not aIot I The 
Finns had already Icft Finland but Tony managed to 
make contact at ahotel in Ely on Thursday 27th. It was 
agreed to meet them in a car park at Warwick Castle at 3 
p.m. Sure enough minutes past three they arrived - forty 
Rovers in all from a I tJ52 P4 to an S. D . I - the lattcr 
giving the most trouble - and a total of 54 Finns . 
Fortunately for us some of them could speak English and 
so over the next hour or so we chatted as best we could 
and organised their entry into Warwick Castle and 
wished them well on the remaindcr of their tom. Thanks 
must go to Tony Atkins for taking on the burden of 
organisation in such a short time. 

Forssan Pick-Nick 4.8.1985 
Kuluneena kesänä järjestettiin jäl
leen perinteiseksi muodostunut 
Forssan Pick-Nick Pilvenmäen ravi
radalla. Tänä vuonna oli osallistujia 
ennätysmäärä. Kun iltapäivällä 
kiersi ravirataa, saatoi tarkastella 
harrasteautoja miltei katkeamatto
manajonona koko raviradan ympä
ri. Rover Ystävät olivat järjestäneet 
oman osastonsa brittiautoille. Eng
lanninlipun ympärille olikin kerään
tynyt kymmeniä brittiautoja ja kuu
lumisia vaihdeltiin puolin ja toisin. 
Alueen sivussa oli laaja romutori, 
josta sai ostaa joko käyttämättömiä 
tai ruosteisia Roverinkin osia. Fors
san Pick-Nick näyttää muodostu
neen maamme laajimmaksi harras
teautotapahtumaksi, jossa riittää 
näkemistä yhdeksi päiväksi miltei 
kaikenlaisten autojen harrastajille. 

Jim Richardson 

Rover Ystävien osastolla oli mukana 
noin 25 Roveria. 

Lahden retkeilyajot 25.-27.6.1985 

Suomen Automobiili-Historiallisen 
Kulbin 26. reteilyajot pidettiin tänä 
vuonna Lahdessa. Mukaan oli il
moittautunut noin 130 autokuntaa, 
joiden joukossa ainakin neljä Rove
ria. Mukana olivat mm. Matti Saas
tamoinen, Heikki Brandt ja Pekka 
Kastemaa perheineen. Ajoreitti kier
teli Lahden ympäristössä ja reitin 
varrella oli kymmenkunta rastia, 
joissa kyseltiin auto historiallisia tie
toja. Ajot päättyivät Lahdenjäähal
liin, jonne halukkaat saattoivat jät
tää autonsa näyttelyyn. Tulokset ju
listettiin illallispöydän ääressä ja au
tomobiilinäyttely jatkui vielä sun
nuntainakin. Suurin osa osallistujis
ta ajoi kotiin tyytyväisenä hyvin jär
jestellyn kilpailun jälkeen. Ensi 
vuonna tavataan Porissa auton 100-
vuotisjuhlilla. 



22 - RoverYstävät ~ 

KULLANHUUHDONTAA 

Kuluvan vuoden syysajot olivat poik
keuksellisesti kaksipäiväinen tapah
tuma , kevätajot taas vastavuoroises
ti supistettiin päivän mittaiseksi od
otettavissa olleiden mittavien kesä
ohjelmien vuoksi . 

Syyskuun neljäs toista alkoi Rove
reita lipua Haverin entisen kulta kai
voksen alueelle, missä nykyisin toi
mii monipuolinen lomakeskus. Il
moittautumism uodollisuuksien jäl
keen kahvin ääressä saimme opas
tuksen tulevaan ohjelmaan ja Have
rin palveluksiin. Hämeenkyrön 
matkail usihteeri kertoi perinteik
käästä kunnastaan, Frans Emil Sil
lanpään mai;;emista ja teollisuuden 
historiasta, unohtamatta täysin Vil
jakkalan kuntaa, jonka puolella Ha
veri sijaitsee! 

Ohjelma ja järjestelyt olivat Rai
mo Rantasen ja hänen perheensä 
suunnitelmia, samoin toteutus. Asiat 
olivat huolella hoidetut ja harkitut, 
josta ensi näyttöä oli tehtäväajo. 
Reitti oli noin 40 km , mutta sillä 
matkalla jo kertyi hyvä kuva seudus
ta nähtävyyksineen. Reitin varrela 
olleilla rasteilla vastailu yksinkertai
sen tuntuisiin kysymyksiin antoi 
opetuksen. Autokoulumiehenä 
Raimo oli asettanut joillekin rasteille 
liikennemerkkejä ja muita sääntöi-

hin liittyviä kysymyksiä. Kukaan ei 
selviytynyt niistä puhtain paperein; 
kuitenkin kyse oli aivan jokapäiväi
sistä asioista! Taitaa olla aika mennä 
kertauskursseille ! 

Tehtäajon tuloksissa oli Perkiön 
autokunta taas ykkönen, juniori oli 
lomalla laivastosta kuten kevätajo
jen aikaankin ja kerkesi nappaa
maan pokaalit kotiin . 

Kauimpaa matkanneet saivat 
myös pokaalin, Hynniset Land Ro
vereineen Virojoelta olivat tällä ker
taa listan kärjessä. 

Päivällisen jälkeen Harald G 
Kraatz piti esityksen korroosiosta ja 
sen estämisestä. Tavanomaisesta 
poiketen aihe käsitteli alustan sijasta 
varsinaista koria ja sen maali pinnan 
alaisia syöpymyksiä ja niiden syitä . 



Esikäsittelyn huolellisuuden ja oi
keiden aineiden avulla korroosio ei 
ole ongelma. Haraldilla on myös 
myynnissä melkoinen lajitelma te
hokkuutensa osoittaneita kemikaa
leja ja maaleja, joita yhdistyksen jä
senet voivat hankkia erikoishinnoin. 
Käyttöesineitä ei kai saa ikuisesti 
ruostumattomaksi , mutta oikealla 
taidolla korroosion vaara jää pie
neksi. 

Illan mittaan katseltiin uusia, mm. 
Englannin matkan dioja sekä uutta 
Rover Ystävien maastoajosta val
mistunutta videofilmiä, tätä jäl
kimmäistä jotkut katsoivat oppi
mismielessä kerta toisensa jälkeen. 
Arpajaisiin Rantaset olivat saaneet 
paikallisilta yrittäjiltä (myös itsel
tään!) muhkeat voitot. Joka arpa ei 
voittanut, mutta melkein. 

Illalla yli neljäkymmentä henkeä 
siirtyi oiviin hirsihuviloihin yöpuulle 
tai kenties saunoihin, jollainen oli 
joka mökissä. Yhteinen sauna suu
ressa rantasaunassa peruuntui, edel
listen vieraiden aikana oli päässyt pu
nainen kukko näet valloilleen ja 
turmellut löylypuolen. Osa roveris
teista nähtiin tosin siirtyvän majoi
tukseen tanssiravintolan kautta . 
LähiseuduIla asuneet ymmärrettä
vistä syistä jättivät baarin väliin ja 
ajoivat suoraan omille nukkumis
paikkoihinsa . 

Sunnuntaiaamu näytti jo, että ta
vanomainen onnemme sään suhteen 

ROVERIN Jatko s:lta 7 
Alipainetehostimella varustetuista 

jarruista sai miltei negatiivisen vaiku
telman sen tavattoman voimakkaan 
poljinpaineen ansiosta, joka oli tar
peen täyden jarrutustehon saavuttami
seksi asfalttipintaisella kuivalla tiellä. 
Syynä saattoi kuitenkin olla asennus
virhe tai sopimattomat jarrunauhat, 
mutta koevaunumme jarrut eivät 
todellakaan olleet omiaan heikomman 
sukupuolen käyttöön. 

Istuimet - nahkalla verhotut, tie-
tenkin osoittautuivat erittäin 
mukaviksi. Vakiomallissa on etu-
istuin penkki mallia, eikä se näin ollen 
tarjoa tukea sivusuuntaan, mutta 
ovathan erilliset istuimet säädeltävin 
selkänojin tilauksesta saatavissa. 

Kaikki kädensijat, ovien lukot ja 
säätönappulat toimivat moitteettomas
ti ja vaihteistomekanismikin on erin
omainen, mutta )}sateensuojakädensi
jalla)} varustetun ' käsijarrun vaihtai
simme sittenkin mielellämme vankkaan 
lattiatankoon. 

Kuvaavaa sille huolellisuudelle, millä 
sisustus on valmistettu, on jokaisen 
oven oma automaattinen kattolamppu 
ja se, että ovissa olevia kyynärpäänojia 
voidaan nostaa ja laskea. Takaovet 
saisivat avautua enemmän kuin ne 
koevaunussa tekivät, jotta sisään- ja 
uloskäynti helpottuisi. 

Ovien lukot on varustettu erityisin 

pettää , mutta sade vain uhkaili ja 
jätti meidät rauhaan . Aamiaisen jäl
keen kehon ja mielen verrytykseksi 
tarjolla oli maastoon merkitty vi
sailupolku, jonka kolmestatoista 
tunnistustehtävästä roveristit selvi
sivät yleisesti ottaen hyvin, joukossa 
kun oli melkoisia kompakysymyksi
äkin. Juha Liukkonen jäi vain pis
teen päähän maksimista, muut seu
rasivat tiukassa tuntumassa. 

Isäntänä toiminutJuuso, paitsi et
tä soitteli kurttua, opasti kaivoskier
roksella museossa, tornillaja lopuksi 
kullanhuuhdonnassa. Jääkylmässä 
vedessä kansa innostui heiluttamaan 
vaskoolejaan niin, että kirpputori ja 

varmuuslukoin, joiden avulla voidaan 
estää näpräilynhaluisia lapsia aiheut
tamasta onnettomuuksia. 

Matkatavarasäilö on tietenkin tämän 
luokan vaunussa varsin avara, mutta 
se on odotettua vieläkin tilavampi sen 
ansiosta, että varapyörä on sijoitettu 
erityiseen lattian alla sijaitsevaan 
säilytystilaan. 

Mitä sitten loppujen lopuksi tulee 
kulutukseen, osoittautui että koeajon 
aikana oli SU-kaasuttajan lävitse vir
rannut polttoainetta keskimäärin 15 
litraa sataa kilometriä kohden. Koska 
koeajo suurimmalta osaltaan suoritet
tiin ' joko varsin nopeana maantie- tai 
sitten kaupunkiajona ja koska siihen 
sisältyvät kiihtyvyys- ym. kokeet, on 
kulutusta pidettävä erittäin kohtuulli
sena tämän suuruusluokan autossa. 

Lyhyt teknillinen erittely: 
Kuusisylinterinen rivimoottori, jossa 

imuventtiilit kannessa ja poistoven
tiilit sivussa. SU-kaasuttaja ja bensiini
pumppu. 
Syl. tilavuus: 2.995 sm3 

Iskunpituus: 105 sm 
Syl. läpimitta: 77,8 sm 
Puristussuhde: 8,75:1 
Teho: 115 hv/4.500 kierr. 
Suurin vääntömom. 22,8 kgm/1.500 

kierr. 
Kytkin: 10" yksilevyinen lamellikyt

kin, nestetoiminen. 
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maastoajelu olivat unohtua. Kultaa 
löytyi, kelle enemmän, kelle vä
hemmän, mutta kotiil'ietäväksi 
riittäväksi. Talon puolesta palkittiin 

,onnekkaimmat (taitavimmat?) ja 
Emppu eli Hynninen jr. oli kaikista 
paras. 

Iltapäivällä nautittiin myöhäinen 
lounas ravintola Kulta Kasinossa ja 
siirryttiin koko tapahtuman ajan tu
kikohtanamme olleeseen Kaivosin
sinöörin kahvioon. Siellä lähtökah
vien lomassa pidettiin puheet , lau
suttiin kiitokset järjestelijöille ja hy
västeltiin. Roverien joukko hajaan
tui pitkin Suomea kotinurkilleen jäl
leen yhtä retkeä rikkaampana . 

Kari TT 

Vaihteisto: 4 vaihdetta eteen, ensim
mäistä lukuunottamatta kaikki muut 
synkronoituja. Lattiassa sijaitseva 
vaihdetanko. 

Vaihteet: 
1 3,37 

II 2,04 
III 1,38 
IV 1,0 
Ylivaihde: 0,778 (erikoisvarusteena) 
Per. 2,97 
Taka-akselivälitys: 3,9:1 (vakiomallissa 

sekä automaatti
vaiht.) 
4,3:1 (ylivaiht.) 

Jousitus: edessä vääntövarret, takana 
Yz-elliptiset lehtijouset, iskunvaimen
tajat teleskooppityyppiä 

Renkaat: 6,70" tahi 7,10 x 15" 
Mitat: pituus 4,74 m 

leveys 1,78 m 
akseliväli 2,81 m 
raideleveys 1,4 m 
maavara 20-20,6 mm 

paino ajokunnossa 1.540 kg + yli
vaihde 20 kg tahi automaattivaihde 
60 kg. 

J. K. Lehtemme painoon mennessä 
Rover-tehdas ilmoitti, että 3 litran mal
lissa on nyt vakiovarusteena levy
jarrut edessä, joten yllä esitetty jarru
tehon arvostelu ei luonnollisesti enää 
pidä paikkaansa. 
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UUTUUKSIA 
VUODEN 1986 RANGE ROVERIT 
Kuten viini vanhetessaan kehittyy 
myös Range iän myötä. Ikä ei maas
turien kuninkaan pyörissä paina, ei 
varsinkaan uuden ruiskutusmootto
riversion. Vitessestä tuttu moottori 
on tarjolla normaalin kaasutinversi
on ohella. Teholisäys on merkittävä 
kehittäähän EFI-kone 164 bhp:aa 
4700 kierroksella minuutissa kun 
kaasutinkoneen lukemat ovat 127 
bhp / 4000 kierrosta / min. Automaat
tivaihteisto on uusissa malleissa pe
räisin ZF:ltäja on neliportainen. Ul
konäössä ei muutoksia juurikaan ole 
havaittavissa lukuunottamatta pus
kurien päitä, jotka ulottuvat lähes 
pyöränaukkoihin asti. Vogue-mallin 
keulaa hallitsee massiivinen spoileri 
ja kylkiin ovat ilmestyneet tuiki tar
peelliset kumilistat. Sisätiloissa on 
muutettu lähinnä hallintalaitteita, 
JOIsta mainittakoon painonappi
tyyppisiksi muuttuneet katkaisijat. 

.... 
LEGENDA ELAA 
Auton malli on Legend. Merkki tosin 
on Honda, mutta tämä japanilaisten 
uusi lippulaiva antaa selvän viitteen 
siitä mitä tuleman pitää myös Austin 
Roverilta . Yleisesti elääkin legenda 
siitä, että juuri Legend on tuo sala
myhkäinen XX, jota Hondaja ARG 

• ovat viime vuodet yhteistyössä kehi
telleet. 

Legend on 4810 mm pitkä, 1735 
mm leveä ja 1390 mm korkea, akse
liväli on 2760 mm. Ilmanvastusker
roin on hyvä 0,32 Cw. 

Legend varusteltaan täysalumiini
sella, eteen poikittain sijoitetulla V6-
moottorilla , josta Japanissa on sekä 
2- että 2,5-litraset versiot, viennissä 
todennäköisesti vain isompi. 2493 
cm3 sylinteriryhmän V-kulma on 90° 
ja 24-venttiilisen mottorin tehoksi 
tehdas ilmoittaa 160 hv / 6000 r / min. 
Suurin vääntömomentti on 215 
Nm / 4500 r / min. Polttoaineensuh
kutus on Rondan oma elektroninen 
PGM-FI eli sama, joka oli Keken 
tämänvuotisessa kilpa-autossa. 

Etupyörien ripustus on ratkaisu 
päällekkäisin kolmiotukivarsin kun 
taas takana on uuden Accordin tyy
pillinen jousintukiratkaisu. Ohjauk
sena on säätyvätehosteinen ham
mastankQ, jossa tehostuksen voima 
vähenee nopeuden lisääntyessä . 
Kaikissa pyörissä on levy jarrut ja 
lukkiintumaton ALB-järjestelmä on 

saa ta vissa lisävarusteena. Varustei
siin kuuluu mm. ilmastointilaite, inf
rapunalukko ja keskuslukitus , täy
dellinen autostereo, sähköiset lasin
noistimet ym. 

Hondan uutuus ehtinee Suomeen 
vasta ensi vuoden puolivälin jälkeen. 
Millainen sitten on uusi Rover, sen 
näyttää aika. 



•. Oheinen kuva on otettu viime kesänä 
Cofton Park'issa Roverin osastolta, 
Rover ystävien Englannin matkan 
saalista siis. Kuvaa otettaessa en olisi 
arvannut, millaisen kansankuumeen 
tämä auto tulisi Englannissa sytyt
tämään. Puoli vuotta myöhemmin se 
tuli koettua paikan päällä ja kun 
kuumeen aiheuttaja liittyy Roveriin, 
niin tuntuupa mukavalta! Ajoneuvo 
on ARG:n (Austin Rover Group) ne
lipyörävetoinen ralliohjus, täydelli
seltä nimeltään ARG MG Metro 
6R4. 

ARG sai kansainvälisen debyyt
tinsä vuoden viimeisessä MM-kilpai
lussa, RAC-rallissa. Tämän vuoden 
RAC-ralli oli useinpien (myös suo
malaisten) kuljettajien mukaan tä
hänastisista vaativin kilpailu, koska 
nopeudet olivat nousseet hurjiksi ja 

reitti oli petollinen lumisateineen, 
jäätikköineen ja paikka paikoin 
esiintyneine liejukkoineen. Tähän 
asti ralleja hallinneet Peugeot ja Au
di putosivat tyystin kuvasta. Kilpai
lussa toinen maailman uutuus, Lan
cia , vei kultaa ja hopeaa, mutta nii
den kuljettajat olivatkin suomalai
sia. Briteille oma auto ja englantilai
nen kuljettaja, Tony Pond, olivat oi
keastaan yhtä suuria voittajia kuin 
Toivonen ja Alen, vaikka saivat 
"vain" pronssi tilan. Tosiasia onkin, 
että näiden kolmen kuljettajan ja au
ton ryhmä oli maalissa aivan omilla 
minuuttilukemillaan, muut jäivät 
kauas taakse. Kilpailun teki erittäin 
jännittäväksi se, että kolmikon sijoi
tukset vaihtelivat vähän väliä viimei
seen yöhön asti. 
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keilla värjötteli lumessa kymmenin 
tuhansin, heiluttivat Englannin pie
noislippuja niin, että urheilureport
tereiden mukaan sellaista näkee vain 
kuumimmissa jalkapallo-otteluissa. 
Myös Walesissa, jossa autoja on 
useasti jopa kivitetty, tunnelmat oli
vat nyt täysin päinvastaiset. 

ARG:n toisen tehdaskuljettajan, 
Malcolm Wilsonin mukaan heillä on 
nyt viimein voittaja-auto käsissään 
ja ensi vuoden rallin MM-sarja tul
laan ajamaan läpi tosi mielessä. Wil
son esimerkiksi tulee olemaan poissa 
kotimaastaan ulkölaisissa kilpailuis
sa noin 300 päivää ja jäljelläolevat 65 
päivää Englannissa kuluvat nekin 
pääosaltaan ARG:n kanssa . Lykkyä 
tykö Austin Rover! 

Kari TT 



26 - RoverYstävät ~ 
HUOMIOITA VANHEMPIEN ROVERIEN VARAOSATILANTEESSA 

Olen jo vuosikymmenen omistanut 
P 4-mallisen Roverin ja täytyy sa
noa, että olen todella nauttinut siitä. 
Paraskaan auto ei kulje ilman vara
osia. Usein on tullut eteen tilanne, 
jossa ei tiedä minne kääntyisi, kun 
tarvittavaa varaosaa ei tunnu löyty
vän mistään. On oikeastaan suuri 
onni, että on tullut hankittua juuri 
Rover, sillä juuri Englannista on yhä 
saatavissa runsaasti siihen varaosia 
ja kohtuuhintaan. Mutta jotkut osat 
sielläkin tuntuvat alkavan loppua. 
Vielä kun meillä Rovereilla oli maa
hantuoja, sai sieltä osia. Nykyisin ti
lanne on muuttunut ja maahantuo
jaa ei ole, eikä sieltä kannata osia 
kysellä. 

Rover Ystävämme Kimmo Lin
navuoren hoitama Karaasi osti juuri 
ennen Sisun lopettamista sielät mel
koisen määrän vanhoja varaosia. 
Useimmiten, kun remonttia tekee ja 
osaa tarvitsee, kannattaa ensiksi ky
syä juuri KimmoIta . Hän saattaa 
ainakin vihjata, mistä, kysyä edel
leen, jos häneltä ei löydy. 

Nykyisin on vanhojen Rovereitten 
varaosatilannetta helpottamassa 
toinenkin mainio liike, nimittäin Off 
Road Center . Juha Liukkonen toi
mii siellä ja tuntee vanhat Roverit 
kuin "omat taskunsa". Juhalla on 
hyllyssä mm. starttimootoreitaja la
tureita sekä muutakin pikkuosaa. 
Lisäksi Juhalla on toimivat yhteydet 
mm. Englantiin, joten sieltä saa ajan 
kanssa monenlaista hyvää. Mainit
takoon, että Juha pystyy toimitta
maan miltei mitä tahansa vanhojen 

. Rovereiden sisustan materiaaleja 
nahkaehostussarjasta ikkunoitten 
tiivistyslistoihin asti. Totuuden ni
messä on muistettava, että eivät ne 
osat aivan ilmaisia ole. Toki yrittäjä 
on vaivansa arvoinen ja usein En
glannin hinnan lisäksi joutuu mak
samaan runsaita maksuja mm. valti
olle. Ei yrittäjänkään aika ole ilmais
taja aikaa siinä saattaa todella kulua
kino 

Kolmas kotimainen varaosapaik
ka on Emil Luhtasaari, Alavudella, 
jossa on joitakin vanhojen Rovereit
ten osia. Hänen varastonsa ovat vali
tettavasti vain hieman "ajastaan jäl
jessä", joten parasta on mennä itse 
paikalle osa, varaosakirja, mitta ja 
taskulamppu mukana. Emil Luhta
saaren löytää arkipäivisin Alavuden 
TB-huoltamolta. Usein hän pitää 
liikettä auki myös lauantaisin. 

Onni on uusi pakoputki! 

Suomessa toimii parikin vanhojen 
autojen osien maahantuojaa, mutta 
heistä ei minulla ole kokemuksia. 
Kuulemma Rover Ystävä Leif Rii
pinen hoitaa Helsingissä toimivaa 
vanhojen autojen varaosaliikettä, 
j osta voi kysellä Rover-osia. 

Kesäisin on vanhemman Roverin 
harrastajan syytä kuljeskella sekä 
Forssan Pick-Nickillä että Restau
rannssa, Kangasalalla pidettävillä 
vanhojen autojen varaosamarkki
noilla. Niistä löytää aina jotain hyö
dyllistä, vaikka vaimo ei sitä aina 
ymmärräkään. 

Kuluneena kesänä PeRiKatokin 
kävi Englannissa. Sieltä tuomisina 
oli BSFja BSC-kierteisten mutterien 

Rover-hävittämö Herongatessa. 

ja pulttien lisäksi ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu pakoputkisto. 
Mielestäni tällaisen pakoputkiston 
investointi on kannattavaa. Kun ot
taa huomioon, että pakoputkistolla 
on 25 vuoden takuu, saa siinä ajassa 
monta kertaa hitsailla ruostuneita 
tarvikeosia paikoilleen. Pakoputki 
kun kuluu sekä auton seistessä että 
ajaessa. Näitten pakoputkistojen 
valmistajia on Englannissa parikin. 
Hankkimamme pakoputkiston val
mistaja on Langford ja se maksoi 
noin 1500 markkaa Englannissa, jo
hon hintaa on laskettava maahan
tuontikustannukset päälle. Toinen 
valmistaja on Jp Exhausts, jolla on 
asennusasemia ympäri Englantia. 



Myös Englannissa on vanhojen 
Rovereiden varaosat harrastajien 
käsissä . Seuraamalla mm. P 4 Dri
vers Guildin jäsenlehteä saa par
haimman tiedon osatilanteesta. Siel
tä löytyy ainakin John Mannin, Ro
verman Spares jne. osoitteita joihin 
kirjoittamalla voi tilata viimeisem
män varastoluettelon hintoineen. 
Jos kesällä tulee matkaa Englantiin, 
kannattaa käydä siellä jossain suu
rella varaosamarkkinoilla. Viime 
kesänä kävimme Cofton Parkissa, 
mutta syksyllä on vielä suurempi 
Auto Jumble mm. Bristolin auto
näyttelyn yhteydessä ja Beauliaun 
auto museon tiloissa. 

Lisäksi Englannista löytyy vielä 
suhteellisen helposti miltei mistä ta
hansa "harakiri"-liikkeestä joitakin 
kulutusosia vanhoihin Rovereihin. 
Viime kesänä Englanninmatkalla ol
leet Rover Ystävät ostivat mm. is
kunvaimentimia, katkojan kärkiä ja 
lamppujen laseja aivan pienestä pai
kallisesta varaosaliikkeestä. Hinnat 
olivat hyvin kohtuulliset. 

Rovereittemme monet osat ovat 
samoja kuin joissakin muissa Eng
lantilaisissa merkeissä, esim. Lucas, 
SU jne. Juuri tällaisiin osiin erikois
tuneita liikkeitä Englannista löytyy 
useitakin. Ostamalla esim. Suoma
laisesta tai Akateemisesta kirjakau
pasta esim. Practical Classic tai 
Throughbred and Classic Cars lehtiä 
saa monta vihjettä. 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. 
Näin myös vanhojen Rovereitten 
osat. P 4 Drivers Guild julkaisi äs
kettäin luettelon halutuimmista osis
taja siinä oli mm. : tuulilasin pyyhki
jän varret, takajarrujen sylinterit 
miltei kaikki pienet kumiosat jne. 
Joten mitään ei saa heittää pois. 
Korjaamalla ja kunnostamalla saat
taa vanhastakin vielä saada toimivan 
Vanha osa kannattaa säilyttää mal
lina uutta haettaessa. 

Myös vanhojen "isojen" Roverei
den harrastajat ovat Englannissajär
jestäytyneet. Heillä toimii parikin 
kerhoa. Rover 3-3 1/ 2 ltr Owners 
Club, Leedsissä toimittaa varaosia P 
5-mallisiin Rovereihin. 

Toivottavasti näistä vihjeistä on 
ollut apua varaosien puutteesta kär
siville. Kaikkien paikkojen osoitteita 
ja muitakin tarkempia tietoja voi ky
sellä kerhomme P 4 ja museoajoneu
voyhdysmieheltä, Pekka Kastemaal
ta, puh. 90-480981. Soitelkaa niin 
selvitellään asioita! Happy Rovering! 

PeRiKato 

-; RoverYstävät - 27 

Yhtäällä kiillotetaan, toisaalla asen
netaan autojumblesta hankittuja is
kunvaimentimia. 

MUISTATKO 
60-LUVUN? 
Suomi autoistui 60-luvulla. 
Autoja tuotiin idästä, ete· 
Iästä ja lännestä. 
60·luku on lähellä - silti 
kaukana. 
Monet 60·luvun automallit 
ovat hävinneet liikenteestä. 
Suuri osa suomalaisista 
on aloittanut autoilun 60· 
luvun autolla. 

MUISTATKO OMASI? 

Nyt on auto harrastajille ja autoista kiinnostuneille 
tehty KOKOOMATEOS 60-luvun henkilöautoista: 

AUTO 60-LUVULLA 
Kirja on tärkeä kokoomateos 

Suomen autoistumisen lähihistoriasta. 
Kirja sisältää runsaasti tietoja 60-luvun henkilöautoista: 

• 62 automerkin historia • REKISTERITILASTO: 31.12.1984 
• valokuva 280 automallista rekisterissä olleiden henkilö· 
• teknisiä tietoja 515 automallista autojen lukumäärät malleittain 
• hintatietoja 485 automallista ja käyttöönottovuosittain. 
• rekisteröintimäärien kehitys • autoteollisuus 60-luvulla 

1950-1980 

VASTAAVAA EI OLE ENNEN OLLUT! 
OSTA ITSELLESI TAI YSTÄVÄLLE! 
Kustantaja: Teekkarien Autopalvelu Hki Puh. (90) 694 4460 

Myynti: Kirjakaupat 
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Sisu-Auton päätös lopettaa henkilö
autokauppa ja englantilaisten auto
jen tuonti uutisoitiin elokuun lopul
la. Pari päivää sen jälkeen saivat pii
rimyyjät oheisen näköisen kirjeen, 
jossa asia kerroottiin heillekin. Käy
tännössä lopettamista on yhtiössä 
tehty korkeimman johdon vaihtami
sesta saakka eli parisen vuotta . Tä
hän päätökseen johtaneiden syiden 
arvuuttelu on ollut yleinen puheen
aihe autoihmisten kesken. Ottamat
ta kantaa omakohtaisesti, tuntuu ai
na nousevan esiin se, ettei myyjäpuo
li uskonut tuotteeseen ja ettei henki
löautoasiakkaaseen osattu suhtau
tua. Oli miten oli , syntynyt tilanne 
on pitkäaikaisen kehityksen tulos . 
Taustalla oli peikkoja aina Voima-
vaun u-fuusiosta Iveco-farssiin 
saakka. Englantilaisia tuotteita , var
sinkin ns volyymiautoja vaivasi va
kava kriisi koko seitsenkymmenlu
vun - laatu oli huonoa ja autojen 
saatavuus sattumanvaraista. Esim. 
v. 77 Suomeen tilatuista Ra nge Ro
vereista saatiin vain neljännes. Tämä 
aiheutti markkinaosuuksien VOI

makkaan supistumisen,josta seurasi 
jälleen niin myyjäverkoston kuin 
omankin väen kinnostuksen laime
nemista . Niinpä v. 83 yritettäessä 
kerran vielä Austin Metrolla , kutis
tunutja kyllästynyt verkosto ei enää 
annetussa aikataulussa syntynyt. 

Asiakkaat kylläkin, mutta myymät
tömät autot olivat tässä vaiheessa ja 
palautettu Englantiin happamien 
puheitten kera. Sääli, sillä suomalai-

" set pikkuautomarkkinat tarvitsevat 
kyllä vaihtoehdon fiksuillekin ihmi
sille. Surullista asiassa onkin se, että 
kun englantilaisilla on tuotteet ja 
tuotanto kunnossa , loppuvat Sisulta 
eväät. Iloista taas se, että maahan
tuonnin jatkumisesta on kiinnestu
nut usea voimakas yritys. Kuka tai 
ketkä maahantuontia jatkavat, on 
arvoitus, mutta varmana voidaan 
kuitenkin pitää sitä, että meillä niin 
mieluiset paremmat autot pysyvät 
tai suorastaan tulevat uudestaan 
markkinoille . Nyt väliaikana on Si
su-Auto luvannut ja on kait velvolli
suudessakin hoitaa autojen liikku
minen siihen asti, kun uusi yrittäjä 
ottaa asiasta vastuun. Tilanne on siis 
tämä; ihmisiä on irtisanottu, autoja 
myyty ronteissa , osat vähenemässä, 
joten jännitystä on ilmassa: miten 
tästä eteenpäin ja kenen kanssa. 

KL 

MAAHANTUOJA 
VAIHTUU 

SISU 
Oy Sisu-Auto Ab 

Tuontiosasto Matti Paatela/ah-s 
- - ---

Toimitusjohtaja Kimmo Linnavuori 
Karaasi Ky 
Juvan Teollisuuskatu 10 
02920 ESPOO 

1985-08-26 

Oy Sisu-Auto Ab:n hallitus on 23.8.1985 tehnyt päätöksen 
luopua kannattamattomaksi osoittautuneesta henkilöautojen 
maahantuonti toiminnasta ja vähittäiskaupasta. 

Englantilaisten henkilöautojen maahantuontia on pitkään 
ylläpidetty siinä toivossa, että sieltä olisi löytynyt 
Suomen henkilöautomarkkinoille sopiva volyymiauto. 
Tälläistä ei kuitenkaan ole näköpiirisså ja toiminnan 
jatkaminen pelkästään ns. arvoautojen maahantuontina on 
osoittautunut kannattamattomaksi. 

KäytäQnön toimenpiteiden suunnittelu on meneillään ja 
niistä tiedotetaan myöhemmin erikseen. Yhtiö pyrkii 
osaltaan vaikuttamaan siihen, että ns. BL-yhtiöiden 
maahantuonti siirtvy vakaisiin käsiin ja, että BL-autojen 
varaosien saatavuus Suomessa olisi jatkossakin turvattu. 

Kiitämme kaikkia piirimyyjiämme vuosia kestäneestä hyvästä 
yhteistyöstä ja toivotamme menestystä autokaupassa muuttu
neista olosuhteista huolimatta. 

OY SISU-AUTO AB 
TUO~. 

~-c 
Matti Paatela 
tuontiosaston johtaja 



JU fl"I'UJA 
Sisu loppuu henkilöautokaupasta. 
Lehdissä niin kerrottiin. Jaha , vai 
niin. Kuka jatkaa Rover kauppaa? 
Siitä ei ole kerrottu mitään. 

"Pois tieltä" myy uusiakin autoja. 
Arvattavasti ne ovat Lantikoita ja 
Rangeja. Onkohan Off nyt peräti it
senaInen maahantuoja? Kimmo 
kauppaa uusia ja käytettyjä Nahka
penkkiautotko ne ovat "Caraan" 
maahantuonnissa? 

Orpoja ollaan. Ei 00 tietoo . Tule
vaisuus näyttää. Milloinka Ystävien 
sikaariporras voisi valottaa roveris
tien tulevaisuutta? 

Lantikat partiopuuhissa 

On nuorisovuosi. Suomen Partiolai
set on maamme suurin nuorisojär
jestö. Toiminta on puolueetonta, 
vapaaehtoista, nuoret johtavat nuo
ria. On leirejä , retkiä , vaelluksia. Isot 
joukot käyttävät Iinjureita . Milläpä 
sitten pienet laumat ja vartiot kulke
vat kohteisiinsa? 

Kotkan seudulla Land Rover on 
varsin suosittu partioajoneuvo . Pe
räkärri tai kattoteline on usein tar
vittu Iisävaruste. Partiolainen ei näy
tä kaipaavan kromiaja mukavuutta, 
vaan arvostaa tilaa ja toimivuutta. 
No, niitähän Lantikalla on. 

Tammikuussa 85 pidetiin parti
otaitokilpailut. Pakkasta oli 30 as
tetta ja risat päälle. Yöpyminen laa
vussa, huh! Kuivia polttopuita toki 
oli yöpymisrastilla. Rastimiesten 
kuljetukset ja muun huoltoliikenteen 
hoiti Rover. · Lantikoita oli 5-6 ja 
pyhtääläinen Range, jossa muuten 
nakuttava Mersun diesel. 

Arvatkaapa,Aolivatko palelevat ras
timiehet mielissään , kun lantikka 
eksyi metsätraktorin jäljille. Nuoti
opuut viipyivät. Yksin ajava kuski 
hikoili ja pääsi uupuneena metsästä 
kisakeskukseen. Ensiapulantikka vei 
halot. LA-puhelimen hankintapää
tös syntyi tuolloin eksyneelle pitä
väksi . 

Bensapätkän nuori ajajapoika 
virnisteli ähäkutti-ilmein. Auto 
käynnistyi ja kävi sekä liikkui ripeäs
ti. Dieseleitten polttoneste jähmettyi 
jokaisessa Roverissa , kunnes lisäai
netta annosteltiin reippaasti. Se lisä
aine maksoi 35 markaa litralta. Val
opetrooliakin oli monasti kyydissä, 
vaan sitä ei saanut käyttää. 

Kuinka monta partiolaista sopii 
lantikkaan kerralla? Ketkä saavat 
matkusta kattotelineellä? Tavaran
kuljetuskevytperävaunussa kulkee 
kätevästi iso joukko keskenkasvui
sia, nenäluku? Näihin kysymyksiin 
osaisivat kesäleiriläiset ehkä parhai
ten esittää arvionsa. 
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Testattu on. Kyllä lantikka sopii 
partiopuuhiin. Hyvin sopii! 

Kyminlinnan kohtaloni 

Vanhalla. Rover-moviilillani on 
kummallinen, kohtalokas tapa. Se ei 
kulje Kyminlinnan ohi konstaile
matta tai suorastaan' pysähtymättä . 
Auto saattaa käväistä Kotkasta Jy
väskylän retkeilyajoissa ja sitten ... 
Kotimatkalla Kyminlinnan jälkeen 
alkaa köhintä. Neljästi pitää bensa
pumppua käydä herättelemässä nä
köetäisyydellä koti pihassa. 

Ei se silloin naurattanut , kun pa
lasimme katsastuskonttorilta muse
oajoneuvokatsastuksesta. Kymin
linnassa, kaarteessa irtosi takapyö
rä . Auto jäi talviseen kapeikkoon 
länkälleen. Siitä se sitten kauha
kuormaajalla puskettiin korjauk
seen. Konstit on ... 

Äsken kärjet tekivät piikin Ky
menlinnassa. Risteysalueelta alkoi 
hinaus kotiin. Kotona viilattiin kär
jet ja sitten lähdettiin uusia hake
maan. Osat saatiin Karhulasta. Pa
luumatkalla pätkintä alkoi ja taas 
pysähdyttiin Kyminlinnaan hinausta 
odottamaan. 

Kertokaa Rover Ystävät, miten 
Kyminlinna-yliherkkyydestä pää
see? 

JAAKKO POHJANTULI, 

tA · 
kotimaasta 

Tammikuussa esitteli Helsingissä oululainen autoilija 
Pekka Sernola liukumisen estämiseksi keksimä.änsä. uu.tta 
ajoturvallisuuskeksintöä, auton pyörän rumpuun kiiunitet
tävää teräshokein varustettua ulkorenkaasta leikattua 
osaa, jota tukee metallilaippa. Sen etuja ovat halpuus 
esim. lumiketjuihin verrattuna sekä se, että se pyöriin 
kiinnitettynä ei kuluta renkaita. Suoritetuissa ajokokeissa 
on vakuuttavasti käynyt selville, että jo molempien taka
pyörien varustaminen näillä laitteilla takaa riittävän ajo
varmuuden ja että. sijoittamalla se myös etupyöriin autolla 
ajo muuttuu samanlaiseksi kuin hyvillä renkailla kesällä. 
Keksinnölle on haettu hatentti kaikissa POhjoismaissa. ja 
Kanadassa ja se on jo käytössä useilla oululaisilIa. taksi
ja pohjoIs-suoma.laisilIa. yksityisillä autoilijoilla. Kuvassa 
on valkea osa metallilaipP1' ja. sormi osoittaa. yhtä. neljästä
toista sahahampaisista teräshokelsta. Kuvassa näkyy myös 
laipan kiinnitys rumpuun neljällä puItilla. 
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ROMULUS 
Sisua, Sisua 

Sitä varmasti tarvitaan kun uusi yrit
täjä ottaa käsiinsä Rovereiden ja 
Jaggejen maahantuonnin. Jollain 
lailla sitä osasi uumoilla että SisuIta 
loppuisi sisu ja maahantuonti. Ehkä 
näin on paras. Roverin ja kuorma
auton rinnastaminen kun kaikissa 
yhteyksissä ei oikein onnistu. Kui
tenkin Sisu jättää sen verran suuren 
kasan jyviä noukittavaksi että jon
kun on pakko tehdä jotain. 

En kuitenkaan tarkoita että soke
akin kana löytää jyvän. Kyllä näke
viä kanoja on tarpeeksi liikkeellä 
maailmalla. Huhu kertoo että peräti 
16 kanaa tai kukkoa on jo norkoilla 
jyväkasan vieressä. Kyllä siinä var
masti käy aika kova kilpailu ennen 
vahvimman voittoa. Työtä maahan
tuonti tietysti vaatii. Mutta uskon et
tä kun joku tosissaan ryhtyy puu
haan ja myös yrittää tehdä kunnol
lista markkinointityötä niin englan
tilaisten autojen asema maassamme 
vahvistuu ja ne saavuttavat niille 
kuuluvan arvon . Toivokaamme 
kaikki että tulosta tulee pian. Tietys
ti on riski että jos työ onnistuu liian 
hyvin rupeaa tulemaan liian monta 
samanmerkkistä autoa vastaan. Kyl
Iä kai asia kuitenkin on niin kuin 
fransmanni sanoo "Vive la differen
ce!". Tämä ei missään tapauksessa 
tarkoita sitä että minä siirtyisin ci
tikka kerhoon. Jotain tervettä itse
kunnioitusta täytyy kuitenkin olla 
tallella. 

Tykkään tietämiskoneista 

Joudun melkein joka päivä tekemi
siin viisaitten tietämiskoneiden 
kanssa. Esimerkiksi tämä pakina 
menee pönttöön josta minä sitten 
voin koska haluanja viitsin ottaa sen 
esille, muokata sitä tai saada sen pa
perille. Kaikkea ne viisaat keksivät. 
Tuntuu siltä että joskus tämä pönttö 
jopa hallitsee minua. Jos hiihen luot
taa liikaa niin ei voi hyvää seurata . 
Olen todennut sen saman kun olen 
ollut keskustelussa vakuutusyhtiön 
kanssa . Olen rukoillut , keskustellut, 
toivonut ja kaikkea muutakin, mutta 
ilman Soilen ihanaa apua ei asioista 
olisi tullut mitään. Kiitos vaan. Näin 
Rover Ystävien piirissä kai voi hie
man murista. Tietämiskoneen ai
voissa on osoitteeni; Se on hyvä asia, 
paitsi se että osoite on noin 20soitet-

-/ 

RDMULUS 
ta liian vanha . Välillä kaikki oli okei, 
mutta nyt jostain kumman syystä 
Romulus on jäänyt ilman lehteä eikä 
voi edes hekumoida sillä että saa 
viimein lukea omaa arvokasta teks
tiään lehden sivulta. Kiltit tietämis
koneen orjat tai hallitsijat , kertokaa 
nyt sille että te hallitsette sen eikä se 
teitä. Minä kun tykkäisin niin siitä 
että saisin ihan oma n lehden oikeaan 
aikaan kotiin ja ihan oikeaan osoit
teeseen. 

Romulaattori 

Minulla on ollut tapana aina silloin 
tällöin näissä pakinoissa narista eri 
ilmiöistä liikenteessä. Olen välillä 
haukkunut Helsinkiläisiä, pimeitä 
pyöräilijöitäja vaikka mitä. Mutta ei 
niin huonoa ettei jotain hyvää. 

Mielestäni on tilanne maassamme 
mennyt parempaan suuntaan. Vai 
onko asia niin että minun vatsahap
poni ovat tulleet säyseämmiksi. Vie
lä pari vuotta sitten oli turha toivo 
että joko muu kuin ammattilainen 
olisi vetäytynyt syrjään ja antanut 
helposti tilaa ohitukselle. Nyt tämä 
on huomattavasti yleisempää kuin 
aikaisemmin. Hyvänä esimerkkinä 
on Jorvaksentie jolla ilmeisesti au
toilijat ovat tehneet hiljaisen sopi
muksen siitä että päästetään kiireiset 
ohi. Kyllä tutkapojat nappaavat ne 
todella kiireiset. On mukavaa jos 
asia todella on näin, silloin olemme 
päässeet aimo askeleen eteenpäin 
liikennekultuurissa . En kyllä suostu 
uskomaan asiaan ennenkuin pari 
vuotta on kulunut. Seuraava toivot
tava parannus olisi välimatkat. So
pikaamme yhdessä että ne pidenne
tään, sillä se säästää töitä plootup
ajoilta, sanoo 

ROMULUS 

MYYDÄÄN 
2000 Te -70 valkoinen, kori läpikäy
ty 2 vuotta sitten, luotettava käyttö
auto, 2 renkaat. Puh. 915-148555 

* * * 

LR 109 Dsl-75. Koneremontti tehty, 
erittäin hyvä, napalukot, 2 renk . 
Puh . 931-552497. 

* * * 

AUSTIN METRO -83, metalliväri, 
erik. vanteet, katto luukku, spoilerit, 
radio, 2 renkaat, h. 28.500,-. 
Halen , puh. 915-142976. 

* * * 

LR 86 B -53. Täyskunnostettu, pres
sukatto. Puh . 90-593 563. 

* * * 

LR 109 II A -70. Aj. 100.000 km , 
hyvä, bensa. Puh. 915-275 34 

* * * 

ROVER 75-52. Utriainen, puh. 918-
307912. 

* * * 

Rover 100 -62 XVJ -69, mustaval
koinen rekisterikilpi, hyväkuntoi
nen: etulokasuojat vaihdettu , muut 
ruosteviat korjattu, minkä jälkeen 
laitettu lokarit ympäriinsä ja ruoste
suojatta, moottori porattu ja männät 
sekä venttiilit vaihdettu, verhoilut 
kunnostettu. Tämän jälkeen lähinnä 
seissyt, ollut museo- ja vara-autona. 
Kesä- ja talvirenkaat vanteineen. 
Puh. 2941806 kotiin ja 244200/Löfs
tröm työ. 

* * * 

Land-Rover Long Station Wagon D4 
x 4/2770 -70 hehk.luku 8+ 1, nokka
vinssi, PV-vetokytkin 2:lIa renkailla. 
Tarjoukset ja tied. puh. 964-536588. 



Sarjassamme tuhat ja yksi tapaa Lopella. Peruna kellarin ilmatorvi 
käyttää loppuun ajettua lantikkaa: näkyy hieman taaempana . 
Konepelti palvelee vielä vuosikym-
menet perunakellarinkattoluukkuna Terveisin Aulis Ansalehto 

12700 Loppi , puh. 914-40734 

IHAILTAVAA 
NÄPPÄRYYTTÄ 
MONET ri ·ihimäkeläiset ovat 
olleet vähällä nyrjäyltää 
niskansa kääntyessään kat
somaan kaupungin liiken
teeseen ilmestynyttä uutta 
upeaa Qvoautoa. Tämä tl pu _ 
nainen paho lainen " on siitä 
erikoinen, ettö se on raken
neltu käsityönä iltapuhteilla. 
Auton omistaa ja sen on 
rakentanut asentaja Oiva 
Hei m jne n omassa vers
taassaan Lopentien varressa. 
Auto katsastettiin täysin 
liikennekelpoisena äskettäin. 

- Halusin kokeilla, syn
tyykö yhdeltä mieheltä auto 
vai ei. Tämä ei muuten ol
lut ensimmäinen kerta, jol
loin rakensin auton . Vuonna 
1937 tein kilpa-auton, joka 
sitten vuotta myöhemmin 
meni kolarissa murskaksi, 
sanoi asentaja Helminen, 
joka kertoi edelleen OUf05-

taon mm.: 
- Ostin vuoden 1958 jou

lukuussa kolari-Roverin, jon. 
ka hajoitin alkutekijöihinsä. 
Korin ja moottorin myin 
pois, mutta alustalie aloin 
rakentaa tätä omintakeista 
autoa. Työ on sitten jatku
nut puhdetyön luontoisena. 
Auton kori on tehty omassa 
verstaasJani työvälineinä 
ainoastaan vasara ja piste
hitsauskone. Moottoriksi va
litsin Hudsonin moottorin . 
Työssä minulla ei ole ollut 
minkäänlaisia piirustuksia, 
vaan korin muoto ja osien 
sijoitusratkaisut ovat synty
neet sitä mukaa, kun niitä 
olen päässyt tekemään . Mi
nulle on tehty jo useita 
ostotarjouksia, mutta en ole 
halukas tätä toistaiseKsi 
myymaan. Toistaiseksi en 
tiedä auton huippunopeutta 
enkä sen polttoainekulutus
ta . Työni aikana en myös· 
kään pitänyt työtunneista 
kirjaa, joten auton hinnan 
arvioiminen on siinä suh
teessa va ikeata. 
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A' ISnN lIJIiiI"'" 
METRO 

ROVER 

" 
JA~ 
~ 
~ 

RANGEROVER 

Autot 
uudet ja käytetyt 

Varaosat 
uudet ja käytetyt 
myös lähettäen 

Huollot 
Korjaukset 

KIMMO LINNAVUORI 

Juvan teollisuuskatu 10 
02920 ESPOO 92 

90· 845617 



_ ... _._-_ . ... . . 

Vuosi 1985 on 
ollut muutosten 

aikaa. Muutoksen 
on kokenut myös 

OEE ROAD CENTER. 
Olemme muuttaneet uu

siin, asianmukaisiin toimi
tiloihin. Toiminnan laajentues

sa on harrastuskin muuttunut pää
toimeksi. Tätä nykyä olemme Rover-asioissa 

.. ;~~~i:~~~~:;, käytettävissänne täysipäiväisesti olivatpa sitten kysees-
sä ... 

VARAOSAT ja 
LISÄVARUSTEET 

Itsenäisenä ja riippumattomana varaosien maahantuojana kykenemme 
turvaamaan täyden osapalvelun Range ja Land Rovereihin. Monipuolis
ta varaosa- ja lisävarustevarastoamme täydennämme viikottaisin ti
lauksin suoraan Englannista. NOPEUS, EDULLISUUS JA TOIMITUS
VARMUUS. Siinä osapalvelumme tunnusmerkit. 

HUOLLOT ja 
KORJAUKSET 

AUTOT 

Palveluidemme täydentämiseksi olemme aloittaneet huolto- ja korjaus
toiminnan. Ammattitaidon takeena on mm. pääasentajamme yli 15 
vuoden kokemus maasto- ja henkilö-Rovereiden korjauksista. 

Kuluneen vuoden aikana olemme toimittaneet kolmattakymmentä käy
tettyä Lantikkaa ja Rangea sekä uudet RR Vogue, LR 110 ja Freight 
Rover -autot. 

TULE TUTUSTUMAAN - AJA VAIKKAPA SHELL-ÖLJYNVAIHTOON. 

KTS. HPY:n 
karttalehti 23 

Haluamme kiittää 
Ystäviämme kuluneesta 
vuodesta sekä toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 
Kaikkea Hyvää Tulevalle 
Vuodelle 1986. 

OFF ROAD CENTER OY 
90-520 062 Mankkaanpuro 19 02180 Espoo 

PS. Kysy varaosia myös 50- ja 6O-luviIn "nahkapenkki" Rovereihin. 


