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RoverYstävät 

Kukapa olisi tätä syyskuussa uskonut! Syyskuun synkkyys lehden teossa on 
vaihtunut lumen tulon myötä ennenkokemattomaksi tekemisen riemuksi . 
Rover Ystävät-lehden ilmestymistiheys syyskaudella lähentelee jo suurle
vikkisiä valtakunnallisesti johtavia autolehtiä. Ja mikä parasta, sisältö on 
monipuolistunut, mukaan "remmiin" on liittynyt useita uusia kirjoittajia. 
Tämän lehden sivumäärä on poikkeuksellisen suuri , onhan kyseessä tietyllä 
tavalla tuplanumero. Lehden suhteen näkymät tulevaan vuoteen ovat lu
paavia. Hyvä! 

Maailmaltakin kuuluu hyviä uutisia. Range ja Lantikka kauppa on 
käynyt tänä vuonna ennätysvilkkaasti. Rangen osalta mielenkiintoisin alue
valtaus on ollut tunkeutuminen maailman suurimmille automarkkinoille 
USA:han. 3000 kpl:een myyntitavoite saavutettaneen vaikeuksitta. Saavu
tus on merkittävä, kun otetaan huomioon, että jenkeissä Rangen hinta 
kipuaa yli 30.000 dollarin, mikä siellä on autosta paljon rahaa. Myös 
Euroopassa myyntiennätyksiä on lyöty valtaosassa markkinoita. Lantikat 
ovat käyneet hyvin kaupaksi, jopa siinä määrin, että uutta haluavat joutu
vat odottamaan omaansa kuukausikaupalla. Suomessa Rangeja on ilmes
tynyt katukuvaan ilahduttavassa määrin, viime vuoden myyntimäärä on 
enemmän kuin kaksinkertaistunut. 

Henkilöautopuolella viimeisin uutinen on se, että Austin Rover Groupis
ta on tullut lyhyesti ja ytimekkäästi Rover Group . Jatkossa Austinin nimi 
putoaa pois myös autojen keulilta ja tilalle lipuu Roverin viikinkilaiva. 

Näin Joulun alla tahtoo aika käydä niukaksi, kiire valtaa mielen. On 
kuitenkin muistettava, että edessä on ilon ja rauhan juhla, jolloin VOI 

pysähtyä muistelemaan menneitä ja suunnitella tulevia. 

RAUHALLISTA JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
toivottaa 

Juha 

-3 
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KERHOSOPPI 

LEHDET 

No 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15 . 
16. 
17- 18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

1/ 81 
2/ 81 
1/ 82 loppuunmyyty 
2/ 82 
3/ 82 loppuunmyyty 
4/ 82 4 kpl 
1/ 83 loppuunmyyty 
2/ 83 1 kpl 
3/ 83 
4/ 83 
1/ 84 loppuunmyyty 
2/ 84 7 kpl 
3/ 84 
4/ 84 
1/ 85 
2/ 85 
3- 4 / 85 
1/ 86 
2/ 86 
3/ 86 
1/ 87 
2/ 87 

Lehtien hinta on 20 mk / kpl 

TARRAT 
Tarrojen hinta on 5 markkaa / kpl. 
Tilatessasi muista merkitä T AR
RA TYYPPI. Tarratyypit ovat: 

a) Loppuunmyyty 

b) ROVER YSTÄVÄT ................ . 
ulkopuolinen tarra 

c) ROVER FRIENDS ................. . 
lasin sisäpuolinen tarra 

d) ROVER YSTÄVÄT ................ . 
lasin sisäpuolinen tarra 

VAUNUMERKIT 
Hinta 100 mkjkpl. 

KAN GASMERKIT 
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 hinta 35 mk kpl. 
Jos et ole vielä mrkkiä itsellesi tilan
nut , tee se nyt. 

Materiaalit voi tilata soittamalla 
puh. (90) 8038171/Jari, TAI 
PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA. 

TAPAHTUMA
KALENTERI 1988 

VUOSIKOKOUS 

Vuosikokous 

Ennakoivan ajon kurssi 

Maastoajo 

6.2. 

13.-14.2. 

26.3. 

23.4. 

15.5. 

Kutsumme kaikki Rover Ys
tävät yhdistyksemme vuosiko
koukseen, joka pidetään hel
mikuun 6. päivänä 1988 al
kaen kello 14.00 Tolarin ala
asteen koulussa, Tolarintie 6, 
00400 Helsinki. 

Maastoajo 

Helsingin Hurinat 

Kevätajo 5.6. 
3.-4.9. 

1.10. 

12.11. 

26.11. 

Vuosiajo 
Maastoajo • 

Maastoajo 

Pikkujoulu 

Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen lO§:ssä 
mainitut asiat. 

Rover Ystävät ry 
Hallitus 

CNTI5TÄMI55E:MINAAI\I 
€:"LIVuoRS5SA 

25-2-'1:1.1988 
Lauantai 23.1-88 

~ 

klo 9-10 

klo 10-12 

klo 12-13 

klo 13-14 

klo 14-16 

Hotelli Ellivuori tarjoaa "tervetaJ.oa" 
kehvit 

neisentisöinti : Matti Wallenius 

WaDhat asut : Vaatturimestari 
Taisto 3nndstedt 

Muotinäytös : "Mobilistinaiset" 

Lounas 

Moottoripyörien entisöinti: 
Simo Nieminen 

11 tapäiväkahvi ja kahvileipä 

klo 16-17 FTVA-passi: Dage Groop 
Entisöint1kilpailun laatupisteet : 

Heikki Kotiranta 

--- saunottelua,uintia,merkk1kerho
palaveri t ym ••• 

klo 20 

SUnnuntai 24.1-88 

Illallinen 

klo 7-10 Aamu-uinti ja aamiainen 

klo 10-11 Kromi työt : Pauli KuoS\l 

klo 11-12 Osahsnkinnat ulk:omail ta : 
Seppo Eronen 

Osano~ttomakS\l: miehet 70mk - naiset Joukolla maJcaan. 

Vi1k:onloppupaketin hinta 300 mk / henkilö. 

Sisältää yöpymisen kahden hengen huoneissa, 
lauantaina tervetuloa kahvit,lounas,iltapäivä
kehvi t,illallinen ja sunnuntaina aamu-uinti ja 
kahviaamiainen Ellivuoren kuuluisasta aamiais
pöydästä. 

MUIS ~ /lAMJIr IM.J()hVS 
~UOlWtN 1 .. l1fTEJ.LJ~Vt 10- I-k~ 
/')2N/re.(~-..r PUH, 

932,- .q1400 
OSALLISTUMINEN ENTISTÄMISSEMINAARIIN EI 

EOELLYT~ SA - HK : n JÄSENYYTTÄ 

I~ 
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ENNAKOIVAN AJON KURSSI (EAK) RÄYSKÄLÄSSÄ 13. -14.2.1988 

~
. Suomen 

Mercedes-Benz 
. ' Klubi 

RoverYstävät 

ENNAKOIVAN AJON KURSSI (EAK) RÄYSKÄLÄSSÄ 13. -14 . 2. " 1988 

Seuraavat autenttiset osallistujien lausunnot huomioitiin viime 
vuonna: " Tosi hyödyllinen! Olisi pitänyt osallistua jo paljon 
aikaisemmin, kun kerran jo lipsahti . . . Aivan välttämätön 
meikäläiselle! Kyllä kannatti tulla, sillä pakkohan sitä on 
joskus ihmetellä täällä autoilun kehitysmaassa, että kuinka vähän 
välitetään muista tiellä liikujista, omasta perheestä tai 
itsestä . " 

Neljä johtavaa autoilun merkki kerhoa CLUB ALFA-ROMEO FINLAND 
FINNISH JAGUAR DRIVERS CLUB 
SUOMEN MERCEDES-BENZ KLUBI 

ja ROVER YSTÄVÄT 

järjestävät jäsenilleen ja heidän perheilleen yhteistapahtumana 
Räyskälän lentokeskuksen erinomaisissa olosuhteissa ENNAKOIVAN 
AJON KURSSIN . Kurssin vetäjänä toimii tunnettuun, mainioon 
tyyliinsä EAK-kouluttaja Per-Erik (Peppe) Mannerström 
Liikenneturvasta . Kurssilla perehdytään hallitsemaan 
vaaratilanteita liikenteessä ennakoivalla ajolla . Kurssilla on 
luentoja, joissa käsitellään vaaratilanteiden syyt ja 
mahdollisuudet niiden välttämiseen. Lisäksi suoritetaan 
käytännön ajoharjoituksia turvallisissa olosuhteissa. 
Harjoitukset käsittelevät mm: jarrutus- ja väistötekniikkaa, 
pimeällä ajoa sekä ajoneuvon hallintaa erityisesti liukkaissa 
olosuhteissa. 
Ajoharjoitukset suoritetaan osaanottajien omalla kalustolla. 
Mukaan pyritään saamaan maahantuojiltamme kalustoa, jota useimmat 
voivat kokeilla. Harrasteautoa ei tähän tapahtumaan tarvitse 
tuoda. Nelivetoisille pyritään ajoneuvojen erikoisluonteen 
vuoksi järjestämään erikoiskoulutusta . 
Kurssin suorittaneet saavat kirjallisen todistuksen 
LIIKENNETURVALTA. 

Tämä tapahtuma on tarpeen meille kaikille. Vai olemmeko me 
jokainen liian hyviä ajajia, ettemme tällaista kurssia tarvitse? 
Tapahtuma on erinomainen tilaisuus esim. ajokortin äskettäin 
hankkineelle tai itsensä talviajossa epävarmaksi tuntevalla . 
Tuskin kukaan meistä on niin hyvä ajaja talvisissa 
olosuhteissamme, etteikö voisi tulla harjoittelemaan taitojaan 
kunnolla ja turvallisesti. 

KURSSIPAIKKA on Räyskälän ilmailukeskus Lopella. Siellä ovat 
myös majoitus- ja ruokailut~lat. Majoitus on motellityyppinen 
2-4 hengen huoneissa . Lapsille on järjestetty myös omaa 
ohjelmaa . Lisäksi käytettävissä on koko Räyskälän raikas ja 
puhdas talvinen luonto . Ohjelma alkaa lauantaina kello 10.00 ja 
"lukujärjestys" on nähtävissä kurssipaikalla . Kurssimaksu on 
noin 30,- mk (riippuu osallistujien lukumäärästä) ja majoitus 
maksaa noin 40-50,- mk hengeltä. Aamiainen maksaa 15,- mk, 
lounas 25,- mk ja päivällinen 25,- mk. Lauantai illaksi 
pyydetään osaanottajia varaamaan mukaansa iltapalaa sekä "muuta 
evästä" oman tarpeensa mukaisesti, koska baari on silloin 
suljettu. 

ETUKATEISILMOITTAUTUMINEN myös majoitukseen ja ruokailuun 
viimeistään 31 , 1. 1988 mennessä jollekin allamainituista: 

PEKKA KASTEMAA puh. kotiin 546 418 
KIMMO LINNAVUORI puh. työhön 845 617 (Karaasi) 
SAMPO SIMONEN puh . kotiin 462 928 

tai VELI-PEKKA VAUNUMÄKI puh. kotiin 876 7963 

Kannattaa ilmoittautua välittömästi ja merkitä tapahtuma 
kalenteriisi. Tervetuloa mukaan yhdistävän harrastuksemme parlln 
merkistä riippumatta! Viettäkäämme iloinen ja koko perheen 
autoilun yhdistävä viikonloppu liikenneturvallisuuden merkeissä ! 

Korkeamman ajoneuvokulttuurin puolesta 

ROVER YSTÄVÄT r.y., järjestävä kerho 



6- RoverYstävät 

Otsake on ehkä hätiköity , emme to
della tiedä , mitä tulevaisuus tuo mu
kanaan, mutta ainakin tänään uudet 
Roverit ovat kaikki tyynni "sekaro
tuisia" - japanilais - englantilaisia 
suunnittelultaan ja osin myös työl
tään ja osiltaan. Rover SD l on tois
taiseksi viimeinen puhdasverinen 
Rover ja se ed ustaa bri ttie n a u ton
suunnittelutaitoa erittäin kelvollisel
la tavalla . On sääli , että S D l:n val
mistus loppui viime joulukuussa 
"vain" runsaat kymmenen vuotta 
ensiesittelyn jälkeen. Autossa olisi 
ollut käyttäjiä houkuttelevia omi
naisuuksia vielä moneksi tulevaksi 
vuodeksi. Taloudelliset seikat , uudet 
tuotantotekniikat ja maailman lai
dalta toiselle ulottuva rationalisoin
tiin tähtäävä yhteistoiminta raivasi
vat tieltään SDl:n. SDI on lopetet
tu, silti eläköön SD l ! 

S D I esiteltiin yleisölle kesäkuun 
lopussa 1976. Mainonnassa sekä 
myös puolueettomissa lausunnoissa 
autoa kuvattiin edistykselliseksi ti
lankäytö ltään , varusteiltaan ja tuo
tantotekniikaltaan. SD l :lle raken
nettiin Solihulliin kokonaan uusi 
tehdas, Englannin hienoin ja inves
tointina suurin yksittäinen panos 

•• koko autoteollisuudessa yli neljään
kymmeneen vuoteen. Auto mainit
tiin usein huomispäivän autona . 

SDI-Rover 3500:n juuret ovat 
löydettävissä projektissa , jossa etsit
tiin seuraajaa Rover 2000:lle. Rover 
tehtaiden sisäisenä nimenä käytettiin 
suunnitellusta autosta mallimerkin
tää P JO (projekti 10). PlO:n suunnit
telussa paperille syntyi lukuisia vaih
toehtoja, mm. etuvetoisia ratkaisuja 
tavanomaisten "takapotkuisten" 
ohella . Vasta vuoden 1971 alussa 
SD I:n lopulliset päälinjat kiteytyi
vät - alusta ja muotoilun ratkaisut. 

Uudesta autosta päätettiin tehdä 
mekaniikaltaan tavanomaisiin pe
rusratkaisuihin pitäytyvä auto , jossa 
moottori on edessä ja takapyörät ve
tävät. Tulevan henkilöauton voi
manlähteeksi päätettiin käyttää jo 
tuotannossa olevaa V8-moottoria 
pienin muutoksin. Auton varsi nai-

1, 

Viimeisen Roverin synty 
eli SDl:n 

suunnittelun tavoitteista 
nen muotoilu jäi David Bachen 
työksi. Hänen tuli esittää ensin vaih
toehtoisia luonnoksia,joista tehtaan 
johdon valintoihin perustuen edet
täisiin täysikokoisiin savimalleihin. 
David Bachella oli jo työn alussa 
varma näkemys, millaiselta uutuu
den tuli näyttää. Hän oli arvellut jo 
1960-luvun alussa 0), että ns. "hatch 
back" eli avautuvalla takaovella va
rustettu viistoperäinen auto tulisi 
myöhemmin olemaan se, mistä osta
va yleisö alkaisi pitää. Sellainen auto 
tarjoaisi jännittäviä muotoja , moni
käyttöisyyden ja olisi sisätiloiltaan 
avara. Myöhemmin tämä hänen aja
tuksensa on osoittautunut todella 
oikeaan osuneeksi - ja vasta 70-lu-

vulla tuotantoon mennyt SD lehti 
vielä olla ensimmäisiä tämän kori
muodon autoja. 

Lopullinen· syntymäpäivä SDI :lle 
oli 11.2. I 97 1. Silloin tehtaan johto 
sai arvosteltavaksi ja päätettäväksi 
kuusi David Bachen savesta valmis
tettua korimallia - ja näistä vain 
yksi oli tavallinen sedan, kaikki 
muut tutkielmat olivat luiskaperäi
siä malleja. PlO ei kuitenkaan ollut 
ainoa mahdollinen vaihtoehto Ro
ver 2000:n seuraajaksi - tai parem
minkin P6 korimallin seuraajaksi, 
sama kori on toki 011 ut 2200 ja 3500 
malleissakin. Triumph, vaikka kuu-
1 uikin seitsemänkymmentäl uvun 
alussa British Leyland yhtymään ku-



ten Roverkin, oli vielä itsenäinen 
mallistonsa suhteen. Myös Triumph 
suunnitteli oman kuusisylinterisen 
2000 mallinsa seuraajaa. Molemmat 
Triumph ja Rover 2000:t olivat jok
seenkin yhtä vanhoja malleja kuusi
kymmenluvun alusta. Triumphin 
suunnitelman koodinimenä oli Pu
mao Sekä Puma että PlO tutkittiin 
British Leylandin johdon tasolla 
rinnakkain, koska yhtymällä ei ollut 
varaa kehittää tuotantovalmiiksi 
kahta samoista asiakkaista kilpaile
vaa autoa. Puma havaittiin liian ta
vanomaiseksi ja niin Roverille näy
tettiin vihreää valoa. 

Jo heinäkuussa 1971 Bach pystyi 
esittelemään ensimmäisen täysiko
koisen savimallin, "malli A:n". "A", 
jokajo muistutti SOI:stä, havaittiin 
liian kulmikkaaksi hahmoltaan ja 
samaa mieltä oli suunnittelija itse
kin. jatkot yön tuloksena oli jo j ou
lukuussa nähtävissä uusi "mock up" , 
täysikokoinen malli "B". Tämä auto 
oli virtaviivaisempi ja pehmeämpi 
linjoiltaan. Johtokunta siunasi "B:n" 
helmikuussa 1972. Tuosta ajankoh
dasta muodot eivät enää muuttu
neet. Samalla projektin nimeksi ki
teytyi tuntemamme nimi SOI. 

Auton suunnittelun alkuaikoina 
nimi oli ollut PlO. Sodan jälkeisinä 
aikoina kaikki Roverit olivat samal
la periaatteella nimettyjä: P3 , P4, P5 
ja P6. P7 oli suunnitelma voimak
kaammasta Roverista , joka punnit
tiin toisenkin kerran nyt nimellä P8. 
P9 on surullinen tarina sinänsä, tuo
tantovalmis keskimoottorinen Uf

heiluauto, jonka British Leylandin 
johtajat, mahd ollisesti Jaguarin teh
taiden vaatimuksesta tylysti panivat 
hyllylle . 

Kun Triumph ja Rover suunni-
·~telmat esitettiin rinnakkain 1971 

alussa, voittanutta Roverin suunni
telmaa kutsuttiin hetken aikaa ni
melta RTl - "Rover Triumph 
One". Pian British Leylandissa ta-

pahtui uudelleen järjestelyjä , mm. 
Rover ja Triumph olivat ensi kertaa 
yhteistyössä. Tässä yhteydessä tule
va auto sai nimensä "Special Oivisi
on One" eli lopullisen SOI. 

Suunnittelija Oa vid Bache on 
maininnut, että sana elegantti kuvaa 
sopivasti SO I:n suunnittelun filoso
fiaa. Suunnittelun oli voitettava eri
näisiä haasteita. Uudella autolla oli 
oltava iskevyyttä, omaleimaisuutta, 
samanaikaisesti sillä tuli olla hyvä 
aerodynamiikka kaikissa olosuh
teissa , ilmanvastuksen oli oltava 
pieni, korin oli oltava äänetön suurilla 
nopeuksilla , korilla ei saanut olla 
nostovoimaa tai vastavuoroisesti il
ma ei saanut painaa autoa enemmäl
ti lujaa ajettaessa. Aerodynaamisten 
ominaisuuksien tuli olla hyvät myös 
sivutuulia vastaan ja auton tuli olla 
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Massiivinen P8, savimalli vuodelta 
1968. 

Spen Kingin kulmikkaasta keski
moottorisesta (v. 1966) kehittynyt 
pyöreämpilinjaisempi P9 vuodelta 
1968/ 69. 

Siinä se on vertailtavana kahden italia
laisen superauton Maseratin välissä. 
Eikä häviä tippaakaan muotoilussa. 
Huomaa taustalla kuorma-auto ri
vistö peittämässä näkymää sivullisil
ta. Kuva vuodelta 1972. 
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95 miljoonan punnan investointi. 
Uutta SD1:stä varten v. 1976 raken
neflu tehdas. Oikealla ylhäällä nä
kyvät P6:sen tehtaat" North Block". 

tässä suhteessa suuntavakaa. Kaikki 
nuo vaatimukset piti tyydyttää yh
dellä ja samalla korimuodolla, ko
rimuodollajoka samalla olisi yleisön 
makuun ja toivottavasti vielä ajaton 
muotoilultaan. 

Kaikki ylläolevat seikat tuli yhdis
tää korissa , joka olisi aiempia tila
vampi sisältä,jossa olisi entistä suu
rempi tavaratilaja sisätilojen muun
nelta vuus. Tuloksena syntyi auto, 
jonka viisi ovinen viistoperäinen 
muoto on nyt milteijokaisen auton
valmistajan ohjelmassa . SD I poik
keaa silti muista , se on selvästi tun
nistettavissa , kiitos taitavan taiteili
jan David Baehen. 

Auton voimaa on korostettu opti
sin keinoin suurin pyörin, lokakaa-

ren aukoin, joissa on tavanomaista 
mitta vammat palteet. Yleisvaiku
telma autosta on se, että se on erit
täin matala ja suurikokoinen - silti 
SDI on vain viisi tuumaa pidempi ja 
alle neljä tuumaa leveämpi kuin 
edeltäjänsä P6. 

Samoin kuinjo P6:n sunnittelussa 
autosta on pyritty tekemään ajaton 
"veistoksellisin" keinoin , muotoile
malla pintoja kokonaisuuksina ja 
puhdaslinjaisina, tämä vastakohta
na eräille muille keinoille kuten "ir
tokoristelun" käytölle. Koristeina 
SDI :ssä oli vain pelkistetty viikinki
laivan kuva etupäässäja nimija tun
nusnumero (3500) takana. 

Heippa kaikki henkilöt! 
Rover Ystävien syysajot -
näin me ne näimme. 
Odotin jännityksellä tulevaa Rover
tapahtumaa, johon lähdin ensim
mäistä kertaa perheemme autokun
nan nuorimmalla tulokkaalla , mus
talla SDI Van den Plas'illa. Ainoa 
huoleni oli saada auto edustavaan 
kuntoon tilaisuutta varten. Olin 
huomioinut myös mahdollisen "kil
pailevan" Van den Plas'in,jonka tie
sin erään Rover Ystävän vast'ikään 
hankkineen , sekin juhlavan musta 
väriltään. 

Perjantai päivän raskaan raadan
nanjälkeen auto oli saatava nopeasti 
ja tehokkaasti näyttämään sille kuu
luvan arvonsa mukaiselta . Onnistuin 
parhaalla mahdollisella tavalla! Sain 
auton vielä saman illan aikana käsi
pesuun - muutahan ei Roverille voi 
suorittaakaan. Ilta-auringon laskies
sa katsoin parvekkeelta miten mie
heni kiersi viimeiset vesi pisarat sää
miskästä ja Van den Plas iski iloisesti 
minulle silmää auringon myötä. 

Lauantaiaamuna varustauduim
me matkaan kahdella mustalla (tä
mä onjo hauskaa,jo kolmas musta!) 
Roverilla. Se toinen oli sympaatti
nen keski-ikäinen Rover P4 mieheni 
ohjaamana. 

Matka ei sujunut nytkään mutkit
ta, koskapa se sujuisi. Siitä huoli
matta , että olen uskollisesti maksa
nut jäsenmaksuni, Rover-lehti ei ol
lut saapunut, joten ainoa perheem
me lehti kokouskutsuineen ja ohjel
mineen pysyi vankkumattomasti 
keski-ikäisten käsissä, siinä toisessa 
autossa. Edellä kerrotusta syystä 
pyysin saada ajaa samaa matkaa tä
hän yhteiseen tapahtumaan huomi
oiden vielä ne pari pysähdyspaikkaa 
matkan varrella, joista kaksi uutta 
Rover-Ystävää, Eeva ja Maire, oli 
tarkoitus ottaa "peesiin". 

Kuten niin monesti ennenkin kes
ki-ikäinen oli varmaankin heti läh
dössä ajanut 70 km:n tuntivauhtia 
kotikaupunkimme alueella ja kisko
nut jo ennen kirkonmäkeä sellaisen 
raon, ettei sitä näkynyt. Tällä seutu
kunnalla ei sakkojen uhalla kannat
tanut nostaa vauhtia 90:een tai sa
taan,jotta olisimme saaneet mahdol
lisuuden yhteiseen matkaan. 

Asia ei minua suuremmin paina
nut, ajellessani ajattelin lähinnä Ro
ver 2200 TC:tä, johon Eeva oli iske
nyt silmänsä. Olimme keskustelleet 
tästä kaupan olevasta 2200:sta puhe
limitse jo monena perättäisenä ilta
na. Itse asiassa tiesin jo, että mikäli 

Suunnittelija totesi auton esittelyn 
aikaan, että S D I on lähellä hänen 
omaa sydäntään. Samalla korirat
kaisu on sellainen, että todennäköi
sesti sen hyväksyvät monet muutkin 
ja nimenomaan sellaiset ihmiset , 
jotka ovat kaivanneet viisi ovista au
toa , mutta kaappimaiset farmari
malliset ovat olleet heille kauhistus. 
Design osui oikeaan, SD I:n jälkeen 
korityyppi on tullut hyväksytyksi 
kautta maailman . Vaikka SDI:n 
tuotanto on nyt loppunut , nuo autot 
elävät, ne näyttävät ajattomilta. 

Kari TT 

saan Eevan mukaan tapahtumaan , 
hän on mennyttä. Poimittuani Ee
van kyytiini hänen innostuksensa 
uuteen autoon kasvoi joka hetki hä
nen kuunnellessaan V8:n jymeää 
munnaa. 

Jossakin matkan varrella olin 
"törmännyt" liikenteen vilinässä 
keski-ikäiseen, joka oli saanut seu
rakseen Mairen viime vuoden puo
lella hankkiman kaksivärisen P4:n. 
Maire ja kyydissä istuva Helinä lois
tivat kilpaa P4:n kanssa . Eipäs se
kään puhuminen hukkaan mennyt 
ajattelin mielessäni ja lisäsin tyyty
väisenä vauhtia Eevan esittäessä yht
äkkiä kysymyksen 2200 Te:n kyn
nyskoteloista. Lupasin tutkia mistä 
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II, 

Syysajo 6.9.1987 

Syksyn - ellei peräti koko kesän -
kauneimpana päivänä kokoonnut
tiin Tammisaaren Strandhotelliin 
aam ukahvin ja jutustelun merkeissä 
aloittamaan tämän vuoden syysajot. 

Kahvienja museoon tutustumisen 
jälkeen olivat parisenkymmentä 
Roveria valmiit starttaamaan kohti 
Hankoa. Ensimmäinen pysähdys
paikka oli Lappohjassa. jossa tutus
tuttiin vanhaan korsuun, joka var
masti herätti monenlaisia ajatuksia 
ja tunteita. 

Lappohjasta suunnattiin Kover
harin tehtaan ohi ja Syndalenin am
puma-alueen läpi luonnonkauniille 
Tvärminnen alueelle ihailemaan ai
nutlaatuista Suomen eteläisintä saa
ristoa. Ajo- ja kävelymatkan aikana 
vaadittiin tarkkuutta lukuisten luon
to-, auto- ja yleis tieto kysymysten 
vuoksi. 

Noin tunnin kävelymatkan jäl
keen matkaa jatkettiin Täktomin 
kautta kohti Hankoa, jonne ajet
taessa käväistiin vielä "Neljän Tuu
len Tuvalla" , jossa lopullisesti pun
nittiin, miten matkalla saatu tieto
paketti luonnosta oli "mennyt peril
le". 

Tämän jälkeen ruokailtiin Suo
men eteläisimmässä ravintolassa, eli 
HSF:n ravintolassa, Hangon vene
satamassa, josta sitten lähdettiin 
iloisina ja kylläisinä kotia kohti. 

PL 

Lappohjassa katsottiin reittiä. "Jos 
jollakulla on aikaa, voi käydä tutus
tumassa Tvärminnen biologiseen 
asemaan". 

Luontopolku suuntautui kauniille 
Henriksbergin näkäalaniemelle, 
missä häiritsimme paikallisia "lintu
harrastajia" ihan pikkuisen. 
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Luontopolun kysymykset tekivät 
joukon mietteliääksi. No, leikkiähän 
se vaan oli! 

Edellisen viikonlopun safari oli vie
nyt lantikkakuskien voimat niin pa
hasti, että lantikat puuttuvat kuvas
ta. 
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MAASTOAJO-SAFARI 
29.- '30.8.1987 

Vihdoin ja viimein koitti se viikon
loppu, jolloin rakas kerhomme uh
rasi ensi kerran koko viikonlopun 
pelkästään metsän möyrinnälle. Tu
levaan koitokseen tuli valmistautua 
huolellisesti, jottei metsässä tulisi 
sormi suuhun. Autojen kanssa ei 
varmasti kenelläkään ollut ongel
mia , olihan alla mainio englantilai
nen maastoväline . Mutta entä ne 
niin tärkeätapuvälineet.? Joka maas
turista pitäisi löytyä lapio, käsiä 
näppärämpi kaivuuväline. Perus
työkalu,jolla hautaa autonsa vaikka 
suohon,jos vaikka pinna katkeaisi. 1 
km hinausköyttä ja (100 orjaa) on 
tärkeä apuväline jos on mukana ve
toapua. Näin pitkälle matkalle on 
hyvä varata ruokaajajuomaa useam
man päivän tarpeeksi vain varmuu
den vuoksi. Koska joudumme yö
pymään keskellä pimeää ja eläinten 
täyttämää metsää, niin mukaan voisi 
ottaa vaikka teltan ja makuupussin , 
mutta toisaalta autohan on erityisen 
hyvä nukkumapaikka, ainakin Ran
ge. 

Näillä eväillä lähdin matkaan la
uantai iltapäivällä. Matka Espoosta 
Parolaan sujui kommelluksitta. To
sin välillä mieleeni juolahti, että ajot 
olisivat jo loppuneet, kun muutama 
Range tuli vastaan. Saavuttuani 
Pikku-Parolaan huomasin heti suu
ret opasteet,joiden avulla löysin hel
posti leiri paikalle, jossa oli jo mel
koisesti osanottajia. Tuloajoitukseni 
oli erinomainen, koska autot olivat 
juuri järjestäytymässä metsään me
noa varten. Tosin yöllä, kun etsin 
telttapaikkaa, kirosin pikaista läh
töä , olisi pitänyt etsiä telttapaikka 
ennen lähtöä. 

Kartalta katsottuna maasto näytti 
melko kinkkiseltä . Soita ja mäkiä , 
vaikkakin melko loivia, joten muka
vaa puuhaa oli tiedossa. Ensimmäi
nen puoli kilometriä oli leveähköäja 
tasaista reittiä , vaikka muutama ki
vikin löytyi. Mutta sitten; ensim
mäinen todellinen pehmeikkö. "Tie
tä" piti parannella melkoisesti , jottei 
tarvitsisi vedellä tai töniä autoja lop
pupäivää . Onneksemme paikalla oli 
kaadettuja puita , joista saimme teh
tyä sillan. Ensimmäisenä ylityksen 
teki vinssillinen vehje (joku nippo-

nilainen) , jotta lihasvoimia ei tarvit
sisi uhrata työntämiseenjajotta edes 
yksi auto saataisiin väkisin "kuivalle 
maalle". Tämä suonylitys oli sikäli 
helppo, koska siinä oli mahdollista 
ottaa kunnolla vauhtia. Olisi voinut 
olettaa, että moni jäisi kiinni , mutta 
toisin kävi, vain pari tarvitsi ulko
puolista apua. Tämän jälkeen "tie" 
muuttui jälleen tasaiseksi ja leveäksi. 
Jopa maisemiakin pystyi ihaile
maan, jos vain puiden lomastajotain 
näkyi. Jälleen jono pysähtyy. Mitä
köhän nyt? Jokohan kaivamme työ
kalut esiin? Kävellessäni katsomaan 
tilannetta huomaan maan muuttu
van ihanan mutaiseksi , oikeastaan lii
ankin lilliksi. Muutenkin paikka on 
vaativa, kapea laho silta, jonka jäl
keen pitäisi ajaa syvän montun ja 
puiden välistä mutaiseen mäkeen . 
Pari ensimmäistä pääsi omin avuin 
ylös, mutta "tie" ryvettyy niin pa
haksi että kaikki seuraavat jäävät 
kiimJ,i. Niinpä on pakko etsiä vaihto
ehtoinen reitti. Tällaisissa kohdissa 
kuljettajien taidot tulevat esille, 
niinpäjos vähänkin epäilee omia tai
tojaan, niin mieluummin kiertää 
kuin jää kiinni . Tarkoitushan ei ole 
kiinni jääminen vaan sujuva ja har
kittu ajaminen. Uuden reitin kaikki 
selvittävät vaivatta ja jälleen pää
semme jatkamaan pitkää taival
tamme. 

Ensimmäisen osuuden loppuosa 
on vetistä. Pieniä ja isoja lammikoi
ta , joiden pohjasta ei ole tietoa. Tu
lee lotto mieleen. Onneksemme sy
vyyttä ei sittenkään ole puolta metriä 
enempää missään, mutta kiviä tun
tuu olevan sitäkin reilummin. Aivan 
ensimmäisen osuuden lopussa voi jo 
heittää isoa pykälää ja ajaa maantie-

nopeudella. Reitti oli valittu siten, 
että ensimmäisen osuuden jälkeen 
oli mahdollisuus kääntyä pois , jos 
alkumatka osoittautuisi liian ras
kaaksi. Toinen osuus olisi vielä ra
jumpi . Vain yksi auto jätti jouk
komme, joten maastohenki oli po
rukassa kova. 

Taukopaikalla katselin ihmeissäni 
mihinkä pitäisi lähteä . Vain umpi
metsää , hakkuualue ja polku, jota 
pitkin tulimme. Kovin porukka on 
tunkemassa hakkualueelle. Tarkan 
tutkiskelunjälkeen havaitsenjonkin
laisen väylän. Alueella on risuja ja 
puutavaraa pitkin ja poikin. Inhoit
ta vaa ajaa sellaisella pohjalla , ren
kaat näet rikkoutuvat helposti. Pää
semme jälleen metsään ja toteamme 
reitin kapeammaksi ja metsäisem
mäksi kuin edellisellä osuudella. Po
lulla on ikäviä kiviäja mutaa, täytyy 
ajaa vain tarkasti ja hitaasti tai muu
ten tulee rikottua auto tai joutuu 
työntöhommiin. Matkanopeus las
keejo huomattavasti . Onkohan reitti 
sittenkin liian vaikea? No, onhan 
meillä aikaa runsaasti. Saavumme 
vanhalle hakkuualueelle, jossa kas
vaa hentoja lehtipuita ja korkeaa 
heinikkoa. Nähtyäni heinikon seassa 



kulkevan polun masennun. Kiviä ja "" 
taas kiviä , muutama syvä monttu ja 
surkean kapea väylä. Pitäisiköhän 
kääntyä takaisin? Ei valituksia vaan 
menoksi. Onneksi joku tulee näyt
tämään ajolinjoja . Ilman näyttäjää 
olisi saanut temppuilla kauan. Vaih
teeksi maasto helpottuu hieman. Vä
symyskin alkaa iskeä pikku hiljaa. 
Onkohan matkaa vielä jäljellä pal
jonkin? Ja sitähän riittää vielä , on
neksi ilta-aurinko sentään paistaa. 

Maasto on vaikeutunut jo niin pal
jon, ettäjälkipään autot saavuttavat 
ensimmäiset. Seuraava puolikilomet
riä on pahin osuus. Isoja kiviä , mu
taa ja vaikeita mäkiä , jonka jälkeen 
helppoa laskettelua leiripaikalle. En
simmäinen autovauriokin sattuu, 
Rangen raidetanko menee mutK'alle, 
pakko oikaista. Vanhalla kokemuk
sella tanko oikenee suhteellisen no
peasti . Aurinko vetäytyy pilveen , aI
kaa sataa ja pimeys hiipii hiljakseen 
maisemaan . Ajaminen vaikeutuu en
tisestään. Olisipa enemmän valoja 
autossa. Nyt tarvitaan ehdottomasti 
yhteishenkeä lipsahdusten välttämi
seksi. "Tie" muuttuu yhä niljak
kaammaksi. Edessä on viimeinen 
hankala mäki. Jeeppi hyppää rajusti 
mäen keskellä, mutta pysyy pystys
sä. Tulen mietteliääksi , mitenköhän 
Range selviytyy? Akseli kolahtaa ki
veen, mutta Range kiipeää mäen 
harjalle . Vihdoin vaikeudet takana
päin, enää helppoa laskettelua lei
ripaikalle , jossa ensimmäiset ovat 01-
leetjo tovin. Pääsemme grillaamaan 
ja nauttimaan juotavia. 

Koska olimme yötä ajoalueella 
tarkoituksena oli ajaa myös yöllä. 
Aluksi ajatus sai vastustusta, reitti 
oli pahoin möyritty ja pimeällä ajo 
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vaatii suurta huomiokykyä, mutta 
ajatukseen lämmittiin pian. Pää
timme lähteä vain neljällä autolla , 
joissa oli täysi miehitys . Ajaminen 
sujui paremmin kuin olisi voinut 
odottaa. Ainoastaan ensimmäisessä 
pehmeikössä piti auttaa autoja . 
Ajoimme ainoastaan ensimmäisen 
osuuden ja palasimme leiri paikalle . 
Pidimme vielä yhden pienen juttu
tuokion ennen nukkumaanmenoa. 
Useimmat yöpyivät autoissaan ja jo
pa avolantikassakin yövyttiin. Aa
mulla aurinko hei otti täydeltä teräItä 
kylmän yön jälkeen. Herätys oli yh
deksän ja kymmenen välillä. Aamu
toimien jälkeen suuntasimme keulat 
Pikku-Parolaan , jossa ajoimme pe
rinteisempää maastoajoa hiekka
maastossa. Edellispäivän jälkeen 
hiekan pyörittely tuntui ikävystyttä
vän helpolta. Olimme vain pari tun
tia Parolassa, jonka jälkeen kukin 
lähti taholleen yhtä maastoajoko
kemusta rikkaampana. 

Kokonaisuutena viikonloppu oli 
onnistunut. Aj oreitti oli riittävän 
vaikea ja monipuolinen, Kiitokset 
reitin valitsijoille. Osanottajia oli 
mukana kiitettävästi yli kaksikym
mentä ajokuntaa, joista melkein 
kaikki olivat mukana kumpanakin 
päivänä. Ainoana miinuksena voi
daan mainita jonomuodostuksen 
hajoaminen, joka vaikeuttaa loppu
pään ajajia . Tarkoituksenahan ei ole 
aika-ajo . Toivottavasti tulemme ta
paamaan samoissa merkeissä myös 
talvella ja voisimmeko jopa ajatella 
tulevaisuudessa viettävämme useam
pia päiviä metsässä? Ajopaikkoja 
Suomesta varmasti löytyy. 

Ilari Vilen 614 
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ROVER YSTÄVÄT 

Malmin ampumaradalla 
7.11.1987 

Vaikeimpia tehtäviä oli kannonkier
to, kaikilta se ei onnistunut yhtä 
mallikkaasti . 

Daihatsun kuskaaminen oli tarkkaa 



RoverYstävät -13 

Asianmukainen rengastus ja pieni 
alustan korotus auttoivat selviyty
mään pahoistakin paikoista. 

"Ottakaa äkkiä kuva ennenkuin tää 
kaatuu ... " 

Ulkopuolisen tarkkailijan silmiin 
pisti eräs vaaramomentti maastossa 
rytyytettäessä: lapset eivät olleet tur
vavöissä, joillakin oli jopa koirat 
kyydissä myös pahimmissa rytei
köissä. Joten myös maastossa on 
syytä huomioida tärkeät turvalli
suustekijät. 

Teksti ja kuvat 
Antti Kytölä 



HAASTATTELU 
Lehdessämme julkaistaan sarjaa 
Roverin historiasta. Nyky tilanteesta 
kertoo oheinen Tekniikan Maail
masta peräisin oleva Rover Groupin 
päätirehtöörin haastattelu. Se kuu
luu heidän sarjaansa , jossa on haas
tateltu autotehtaitten johtohenkilöi
tä ympäri maailmaa. Artikkeli ei 
kaipaa selvennyksiä eikä selityksiä, 
mutta pieni historian kertaus asiasta 
ennen nykyisen Rover Groupin syn
tyä lienee paikallaan. 

Tämän päivän Rover Group ei ole 
se, mistä meidän muistamamme Ro
verit ovat peräisin, se mitä oli ennen 
vuotta 1966. Silloin oli suuri yhteen
liittymä BMC (Austin, Morris, MG 
Wolseley ym). Oli myös pienempiä 
autotehtaita kuten mm. Rover ja Ja
guar. Toisilla meni huonommin, toi
silla paremmin. Roverilla meni sil
loin ainakin teknisesti sangen hyvin. 
Ne mallit , jotka meillä parhaiten 
muistetaan periytyvät tuolta ajalta 
(P5, P6 ja mm. Range Roverin kehi
tystyö). Silloin kuitenkin nä ytti siltä, 
ettei pienillä ollut tulevaisuutta. Tä 
män ja muidenkin syiden johdosta 
lähes koko Englannin mittavampi 
autoteollisuus yhdistyi. Monien 
mutkien ja nimikokeilujen jälkeen 
British Leyland - jättiläinen, kui
tenkin epäonnistui. Tervehdyttämis
tä onkin harrastettu päinvastaisella 
toiminnalla - jättiläinen on purettu. 
Jaguars Cars on nyt yksityistetty ja 
voi, hyvin. Land Rover Ltd on Ro
ver Groupin alainen oma tulosyk
sikkönsä - ja voi hyvin. Hyötyajo
neuvotehdas (Sherpasta rekka-au
toihin) on osin myyty. Henkilöauto
tehdas (Austinit, MG:t , Roverit) on 
om yksikkönsä ja tervehtymässä (?). 
Eli se mitä jäi jäljelle BMC, BLMC, 
BL-ketjusta kulkee Rover Groupin 
nimellä. (Ainoa nimi , jota ei vielä ole 
kokonaan pilattu) 

Joten, kun artikkelissa puhutaan 
Roverin . vaikeuksista ja toisaalta 
mahdollisuuksista , on pidettävä mie
essä, että kyse on tavallaan eri Ro
'erista jonka me tunnemme. Nähtä
äksi jää osoittautuuko nykyinen 
'"over Group nimensä väärtiksi, toi
Jn mm. 
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teollisuuden pe as armoton iohta
hänen olevan ~~v~~~ansa tarvittaes· 
ia , Hän myönta °h"mmiltaan hän on 
sa kova. mutta po II, än yksilöllinen AUSnN 1oI0nt890 

, " ä 'la 1ämp,m 
miellyttaV äyttää karismaansa 
mies. loka k muksen herättäml,
alaistensa luotta t" n ei painostaml
seen ia motIVOIn 1\ • 

, idä harrastaa liiketoi-
ettei valtIon P , ttä erilaisia ihmi· 
mintaa vaIn SIkSI. e , htamaan valli
siä voitaisiin panna, läo " 

, tamia yhtlÖlt ' k 

on uusin , •• uurln 
Auatln. Se on 
tullut marllklnolll" 
1118-4, IoIuut 
Auatintl ovat 
plenlmmlat6 
alkaen: IoIlnl (yhl 

seen ia pelotteluun, 

Johtajan asema , 
Oaylle että hän 

Kun sanoin Graham en Ro~er GrOU-
saattaa olla \I~~meln miesten" sarias
pia iohtavlen Ihme , 
sao hän alkaa nauraa~atussa, tällä-

"samoin kUIn Ha~ääriä profeettO
kin alalla on uselt~huen surullinen 
ia, VakavastI , p lliO~yhtiöiSsä on 
seikka Englannin va 'tänyltapanaan 
se etlä hallItuS on pl " asemissa 

. , ä ' htavlSsa . 
katkaista päti ,1

0 
vain osoittaakseen 

olevilla miehiltä 'keukSissa ole\lil
tekevänsä JOtam vaI va Thatcherin 
le yhtiöille , Vasta rou alettiin uskoa, 
aikana EnglannISsa 
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on QIl1IS t 'dän sopimu -
_ Minne saakka ei 

senne iatkuu? Se voidaan silten 
"Kolme vuotta , " 

od k i kerrallaan , 
uusia vu e s 'kaa käytätte po-

_ Miten pallon al 'toon? 
ht 'tten hOI ' 

liittisten su eI htiötä 99 % aiasta· 
"Minä l0'ndsn Y 's saanut melko 

ni , Olen \laallnut ~un suunnitelmani 
\lapaat kädet nyt'me marraskUUssa, 
on hyväkSytty \11\ sti kaksi ia puoli 
Se neu\lottelu ,ke ole sen iälkeen 
tuntia eIkä hallä,tus määrin vaikutta
vähimmässäkä n 

nut työhöni." ty'ttekÖ \liime vuoden 
- Hämmäs I T puntaa lnoin 6.4 

tappiOta. 892 mll, 

v .... lUolllnno ... 
llhe. 30 vuoden 
11011 huollm.t\8), 
Io\aIrojalol ... tro, 
Io\aIro.1II 
toivottIIn kovaati 
Englannin 
autoteo1l1auu6en 
noatajaa. muno 

allhen .. •1 
kyennyt, 



ava 

mnakoimme sen, Suurin 
heutui kuorma- ja linja
, ei uusiudu," 
,aljon valtion rahaa yhtiö 
vuosien mittaan? Millai
ataakkanne nyt? 
,toi yli 2 mrd. puntaa vuo
mennessä, Sen jälkeen 
nut mitään vuoteen t 986 
Vuonna 1987 valtio on 

,itä pyyhkimällä pois Ley
; -yhtiön velat, 750 milj , 
konaisvelkamme on nyt 
4 mrd, puntaa," 

Inin 'hallitus toivoo voi
fistaä Roverin viisivuotis
mne jossain vaiheessa . 

se tapahtua ilman valtiol-

Ml .. : 
Graham Day, 54 

• Rover Groupin 
'johtokunnan 
puheenjohtaja 

• Suoritti lainopin 
loppututkinnon 
HalHaxlssa, Kanadassa ja 
astui Nova Scotla 
Supreme Courtin 
palvelukseen Juristina 
1958. Toimi erilaisissa 
Johtotehtävissä Canadlan 
PaclflcllUi (1964-1971) ja 
Cammel Lalrdllla 
(1971-1975),011 Brltlsh 
shlpbulldersln 
järjeatelykomltean 
väliaikaisena 
puheenjohtajana 1975 ja 
1976 ennen palaamlstaan 
Kanadaan liikkeenjohdon 
professoriksi. Tuli 
uudelleen aktIIvisen liike
elämiln palvelukseen 1981 
Dome Petroleumin 
varapääjohtajaksi 
vastuualueenaan 
laivanrakennuksen 
kehittäminen. Toimittuaan 
lyhyen ajan kanadalaisen 
telakan johtajana hänet 
kutsuttIIn Brltlsh 
Shlpbulldersln 
puheenjohtajakal1983, 
ValittIIn Austin Roverln 
(sittemmin "Rover 
Group") johtokunnan 
puheenjohtajaksi 
toukokuussa 1986. 

YhtIö: 
Rover Group 

• Valmistaa Austin ja Rover 
-henkilöautoja sekä Land 
Roverelta ja Range 
Roverelta 

• Tuotantov.1986: 435000 
henkilö-la 64500 
maastoautoa 

• Vienti v. 1986: 118350 
henkilö- ja 23 900 
maastoautoa 

• Liikevaihto v, 1986: GBP 
2170 mllj. + 448 mllj. 
(yhteensä noin 18,9 mrd. 
mk) 

• Tappio v. 1986: GBP 892 
mllj, (noin 6,4 mrd, mk) 

• Henkilökunta 31 , 12.1986: 
38000 (henkilöautot) ja 
8200 (maastoautot). 

ta saatavaa lisäapua? 
"Hallituksen on hoidettava jollain 

tavalla jäännösvelka, kuten se on 
tehnyt muissa valtion omistamissa 
yhtiöissä, Ensimmäinen tavoite on 
kuitenkin saada yhtiö toimimaan 
tuottavasti, jos unohdetaan velat ja 
verot." 

- Uskotteko yhä, että yhtiö voi-
daan pelastaa? • 

"Ehdottomasti. Katsokaa vain, mi
tä on jo tapahtunut: me olemme lei
kanneet toimintakustannuksia yli 
puolella tämän vuoden alussa, Me 
olemme tekemässä perusteellisia 
parannuksia, " 

- Kuorma-autotuotannon myymi
nen DAF:ille oli hyvä juttu. 

"Me omistimme 100 % tehtaasta, 
jonka vuotuiset tappiot olivat 65 milj, 
puntaa. Nyt me omistamme 40 % 
Euroopan neljänneksi suurimmasta, 
joka kaiken lisäksi tuottaa voittoa, 

Mallivalikoima 
- Land Rover on nyt tuottava, eikö 
se ollut sitä aikaisemmin? 

"Ei, siitä tuli voittoa tuottava vasta 
vuoden 1966 viimeisellä neljännek
sellä," 

- Voiko autojen massavalmistaja 
säilyä hengissä tekemällä vuodessa 
500 000 autoa? 

"Me emme ole sen paremmin 
massavalmistaja kuin erikoistehdas
kaan, Itse asiassa en ole aivan var
ma siitä, mikä me olemme. Me em
me ole massavalmistaja, koska 
meillä ei ole täydellistä tuotevalikoi
maa, Me olemme mukana neljällä tai 
viidella autokaupan osa-alueella, 
Meidän on määritettävä mihin me 
haluamme päästä ja kuinka me pää
semme siihen," 

- Mihin te sitten haluatte päästä? 
"BMW ja Mercedes eivät ole käsit

tääkseni erikoistehtaita, Ne ovat 
vain hyviä siinä, mitä ne tekevät. Jos 
halutaan selviytyä valmistamalla 
400 000-600 000 autoa vuodessa 
on oltava hyvä ja on oltava mukana 
useilla osa-alueilla ja pystyttävä 
myymään hinnoilla, jotka ylittävät 
markkinajohtajien hinnat." 

- Te olette aika kaukana Merce
des-Benzistä ja BMW:stä, 

"Totta, Nykyinen tavoitteemme 
onkin kohdata Ford ja GM kasvoista 
kasvoihin, Multa me haluamme 
myös tarjota sellaisia autoja kuin 
Sterling, joka kuuluu ylempään luok
kaan, Sarjan alapäässä me kilpai
lemme massavalmistajien kanssa, 
yläpäässä olemme omillamme, Pyr
kimyksenämme on laajentaa valikoi
maamme." 

- Teidän tuotantonne on voitollis
ta, jos myytte vuosittain 500000 au
toa. Mutta pulmana on, että myyntin
ne putosi viime vuonna alle 430000 
autoon ja markkinaosuutenne vähe
ni Englannissa 15,6 % :iin, mikä on 
kaikkien aikojen alhaisin lukema. 

"Tosi on. Mutta 10 % kotimaan 
markkinoista voittoa tuottaen on pa
rempi kuin 20 % tappiolla, Tänä 
vuonna markkinaosuutemme ei tule 
olemaan paljonkaan parempi, mutta 
valikoimamme on aivan toisenlai
nen. Lisäksi vientimme tulee kasva
maan yli 170000 autoon. Tällä het-

kellä tuotantovauhtimm,e vastaa 
550000 autoa vuodessa. Silti emme 
pysty toimittamaan jälleenmyyjille 
niin paljon autoja kuin he pystyisivät 
myymään. Tänä vuonna me myym
me noin 475000 autoa ja menetäm
me ehkä 20000 todennäköistä tilai
suutta tuotantovaikeuksien vuoksi." 

Rover ja Honda 
- Millainen on Roverin tuottavuus? 

"Honda on paljon edellä meitä, 
tietenkin. Mutta meidän tuottavuu
temme on parempi kuin Fordin tai 
muiden paikallisten tehtaiden," 

- Olisiko Rover Group tehok
kaampi yksityisenä yhtiönä? 

"Kyllä. Valtion ollessa yhtiön taka
na ihmisistä tuntuu, että 'äiti on siel
lä' tapahtui mitä tahansa. Nyt, vaikka 
yhtiö on edelleen valtion omistama, 
me alamme uskoa, että 'äiti ei ole 
enää siellä', Se auttaa motivoimaan 
väkeämme ja muuttamaan heidän 
asenteitaan ." 

- Pitäisitteko Rover Groupin yksi
tyistämistä henkilökohtaisena me
nestYksenänne? 

"Kyllä, Jos yhtiö yksityistetään , se 
tapahtuu vain siksi, että siitä on tullut 
menestyvä liikeyritys." 

- Rover Groupista saa vaikutel
man, että yhtiöllä ei ole voimia 
omien uusien automallien kehittämi
seen. Suuri osa suunnittelusta ta
pahtuu yhdessä Hondan kanssa, 

'''On halvempaa tehdä kehitystyö
tä yhdessä toisten kanssa. Mutta me 
suunnittelemme vasta toista yhteistä 
automalliamme." 

- Eikö teistä tunnu, että olette Eu
roopan Troijan puuhevonen auttaes
sanne Hondaa pääsemään EEC:n 
markkinoille? 

"Meidän on oltava tekemisissä ja
panilaisten kanssa samoin kuin eu
rooppalaisten kilpailijoidemmekin 
kanssa. Esimerkiksi Peugeotin 
kanssa meillä on sopimus vaihteis
toista. Minä uskon mahdolliseksi 
tehdä toisaalla yhteistyötä ja kilpailla 
toisaalla." 
. - Englannissa on väitetty, että 
Honda on ostamassa osan yhtiös
tänne. 

"Se on pelkkää spekulointia, ei sii
nä ole perää." 

- Eikö Hondan kannalta olisi 
luonnollista astua sisään, jos te ette 
pääse itse ulos vaikeuksistanne? 

"En minä tiedä, Me olemme kes
kustelleet Hondan kanssa vain tek
niikasta ja tuotannosta. Honda hyö
tyy yhteistyöstä myymällä meille 
moottoreita ja muita komponentteja. 
Myös heidän kehityskustannuksen
sa alenevat. Ja he saavat lisät yksi 
markkinaosuuttaan Euroopassa ohi 
Japanin kiintiöiden myymällä autoja, 
joiden eurooppalaisuusaste on 60 
%." 

- Mitä aiotte tehdä Roverin ima
gon parantamiseksi? 

"Me palaudumme tuottaviksi. Jo 
pelkästään se tulee suuresti kohot
tamaan imagoamme." 

- Aiotteko mennä mukaan moot
toriurheiluun? 

"Ei. Saatan olla väärässä, mutta 
pidän parempana painottaa tuottei
tamme." 

Entä sitten? 
- Land Rovenn asema on nyt vah
va, tuleeko sen imago siirtymään 
myös Roverin henkilöautoille? 

'Se on yksi niistä syistä, joiden 
vuoksi muutimme yhtiön nimen Ro
venksi," 

- Viime aikoina on pL'huttu paljon 
aikomuksistanne myydä Land 
Rover. 

"Hallitus tarkasteli sitä mahdolli
suutta ennen kuin minä tulin yhtiöön . 
Niin saattaa tapahtua, mutta se ei 
vielä ole ajankohtaista." 

- Mikä hämmästytti teitä eniten 
tullessanne autoteollisuuden piiriin? 

"Alan byrokraattisuus. Olin myös 
uskonut sen voivan reagoida paljon 
nopeammin. Toisaalta miellyttävä yl
lätys oli kilpailijoidemme avuliaisuus 
ja avoin asenne niin Euroopassa 
kuin Japanissak(n." 

- Mitkä olivat huonot uutis~t en-
simmäisenä vuotenanne Rover 
Groupissa? 

"Minä olin varautunut kaikkeen , 
mikä tapahtui ja kaikkeen, mikä ei 
tapahtunut, siis myös huonoihin uuti
siin. Käytin paljon aikaa yrittäen saa
da ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että 
tavoitteemme voidaan ja täytyy saa
vuttaa." 

- Oliko hyviä uutisia? 
"Se tosiasia, että johtoportaassa 

oli paljon voimaa. Meillä on joukko 
kyvykkäitä johtajia, joiden keski-ikä 
on 29-30 vuotta. Kun he saavuttavat 
jonkin tavoitteen, on seuraavan saa
vuttaminen jo paljon helpompaa. 
Kaiken kaikkiaan parasta mitä Rover 
GroupilIe tapahtui on se, että mah
dotonkin näyttää väkemme mielestä 
nyt mahdolliselta , Toinen hyvä asia 
on rouva Thatcherin uudelleenvalin
ta, koska se varmistaa jatkuvuuden 
hallituksen politiikassa." 

- Mitä asioita pidätte rtyt etusi
jalla? 

"Paremman johdon aikaansaama 
tuottavuus on avainasemassa, kos
ka se tekee kaiken muun mahdolli
seksi: se motivoi työntekijöitä, se 
rohkaisee hallitusta, se parantaa 
asiakkaiden suhtautumista yhtiöön 
ja sen tuotteisiin , se saa pankit ja 
alihankkijat tuntem.aan vointinsa pa
remmaksi ja se tekee yksityistämi
sen liiketaloudelliseksi tavoitteeksi , 
ei vain poliittiseksi päämääräksi." 

- Milloin se tapahtuu? 
"En pysty sanomaan." 
- Te näytätte nauttivan työs

tänne. 
"Suuresti. Jo vuosien ajan erikois

alanani on ollut asioiden paneminen 
järjestykseen sellaisissa yhtiöissä, 
joissa ne ovat väärällä tolalla. Rover 
antaa minulle paljon tekemistä siinä 
suhteessa. Minulle on ta~ottu muita 
paikkoja, ehkä suurempia, mutta 
varmasti ei tärkeämpiä eikä haasta
vampia, Yksi ja ehkä ainoa asia, jos
ta en pidä tässä työssä on se, että 
minut tunnetaan kaikkialla, En edes 
voi mennä ostoksille vaimoni kans
sa, Minä olen menettänyt suuren 
osan yksityisyydestäni." 

- Ehkäpä teidän pitäisi ajaa pois 
partanne. 1IDIl 
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Keväällä 1985 minulle tuli tilaisuus 
lähteä Zimbabween kansainvälisen 
siviili-ilmailujärjestön, ICAO:n pal
velukseen. Asia tuntui mielenkiin
toiselta , eikä sitten muuta kuin kart
ta esiin ja Zimbabwea etsimään. 
Loppujen lopuksi maa vanhahkosta 
kartastani löytyi , vaikka edelleen 
Rhodesian nimellä; tietosanakirja 
kertoi maan itsenäistyneen vuonna 
1980,jolloin nimenmuutoskin oli ta
pahtunut. Niinpä perheen kanssa 
pakkasimme laukut ja lähdimme 
matkaan. 

Olimme kuulleet paljon hyvää 
Zimbabwesta jo ennen lähtöämme, 
mutta silti maa yllätti meidät positii
visesti kaikin tavoin jo heti alusta 
pitäen. 

Pieni ongelma syntyi silti melkein 
heti, nimittäin auton löytäminen, il
man sitä kun siellä ei oikein tule toi
meen. Tästä syntyikin yllättävän 

vaikea tehtävä . "Myydään autoja" 
palsta paikallisessa lehdessä on vain 
kymmenyksen, jos sitäkään, "Hesa
rin" vastaavaan verrattuna. Lisäksi 
mielessäni oli kypsynytajatusjostain 
aristokraattisesta kulkuveuvosta, 
niitä kun näkyi aika paljon katuku
vassa. Riisipussi ei erityisemmin 
houkutellut, sellainen ei tuntunut 
oikein sopivan tällaiseen Englantia
kin englantilaisempaan maahan,jos
sa Gin tonic'ia naukkailtiin pääjuo
rnana. 

Sitten eräänä päivänä satuin nä
kemään vanhan hyvän näköisen 
Vauxhallin erään liikkeen pihalla . 
Houkutus oli suuri, mutta niin oli 
epäilyskin; merkki tuntui oudolta. 
Päätin nukkua yön yli ennen pää
töksen tekemistä . Aamulla tutkin 
kuitenkin lehteä ja siinä oli myytä
vänä SE. Rover 90. Auto oli hyvä
kuntoinen, aika nätti vaikka maa-

laus olikin vähän huolimattomasti 
tehty. Esittelijän kanssa sovittiin os
tamisesta ja omistajan tapaamisesta 
myöhemmin päivällä. Mieli oli kor
kealla, olin saamassa auton jonka 
halusin. Riemu oli kuitenkin ennen
aikaista, omistaja oli myynyt sen heti 
aamulla, eikä esittelijällä ollut siitä 
tietoa. Sellaista sattuu, varsinkin 
Afrikassa. 

Vauxhall alkoi uudelleen pyöriä 
ajatuksissani, ja niin kävi, että kau
pat siitä tehtiin pitkän asiaan kuulu
van tinkimisen jälkeen. Pääsulak
keen vaihtamisen jälkeen kaikki uu
dessa autossani rupesi toimimaan, 
valot, vilkut ym. Se tuntui ihan mu
kavalta, vaikka täytyy myöntää, että 
epäilys sen kestävyydestä eli vielä 
mielessäni. Mutta päivät kuluivat ja 
"Voxi" kulkija kulki kahden vuoden 
ajan ilman pienintäkään ongelmaa 
- päätyen lopulta Suomeen asti. 

"Voxi", oikealta nimeltään Vaux
hall Cresta, on kolmekymmentä 
vuotta vanha, punainen, varustettu 
kuutoskoneella ja ratti oikealla. Tä
mä ihme lensi Zimbabwesta Ams
terdamiin, ihastutti hollantilaisia ja 
saksalaisia ajomatkallamme Trave
mundeen, jossa nousimme laivaan. 

Näin kävi, että Roverkerholainen 
ei pysynyt lestissään, mutta onhan 
Voxi sentään englantilainen, ja aika 
erikoinen maassamme. 

Mainitsinjo, että Zimbabwessa on 
paljon vanhoja autojaja lähes kaikki 
englantilaisia. Tähän lienee kaksi 
pääsyytä. Autot eivät siellä ruostu ja 
uusien autojen saaminen on vaikeaa 
ja kallista, johtuen lähinnä ulko
maanvaluutan tilanteesta. Näin ol
len käytetään mitä on, ja pidetään 
hyvää huolta autoista. Joka päivä 
näkee P4 Rovereita, ei huviajelulla, 



vaan työssään, kuten myös Jaguare
ja, Bentley'jä, Austineita, Wolseleytä 
ym. ym. jopa Rollsiakin . Mm. eräs 
vanhempi herra ajoi joka päivä val
koisella vm. -56 RollsilIaan työhön 
ja kotiin. Auto oli kuin kaupan hyl
lyltä otettu. Siitä näkee mitä hyvä 
huolenpito tekee. 

Zimbabwessa toimii myös melko 
vilkas "Vintage Car Club". Klubijär
jestää vuosittain yksi tai kaksi "ral
lia" pääkaupungista, Hararesta, jo
honkin kohteeseen n. 200-300 kilo
metrin päähän. Auton 100-vuotis 
juhlaralliin osallistui yli 100 kulku
neuvoa. Vanhimmasta päästä voi 
mainita -26 Bentley avo, T-Ford , A
Ford, -35 Jaguar ja vaikka mitä. 

Moottoripyöriäkin oli mukana ja 
eräs n. 75-vuotias herra ajoi minulle 
tuntemattomalla 20-luvun pyöräl
lään koko rallin! Samoin teki van-

( hempi, harmaatukkainen n. 60-vuo
tias nainen avo MG:llään, noin vuo
delta -48. Tämä harrastus sopii kai
kille. JOO-vuotisjuhlan kunniaksijär
jestettiin myös vanhjen autojen näyt
tely . Autoja olijäl1een paljonja kat
sojamäärä ylitti odotukset. Kyllä 
Afrikassakin osataan . 

Nyt kun jälleen olemme Suomessa 
voi vain todeta että yli kaksi vuotta 
kestävä Zimbabwen matka oli fan
tastinen kaikin puolin ja autoja aja
tellen se on kuin"elävä" auto museo. 

Roveriani en kuitenkaan unohta
nutja kerronpa pienen tarinan siitä. 
P4:ni on mielestäni hieno, mutta si
sustus on ollut pieni päänvaiva , ja 
sitä on pitänyt laittaa ja laittaa ... . 
Kerran ajelimme maaseudulla ja 
näimme tuhatpäiset karjalaumat, 
siellä on todella suuria karjatiloja; 

/ ' tuli mieleeni , että siinä kulkee paljon 
nahkaa koto:Suomessa odottavan 
'Roverini penkkeihin. 

Tuumasta toimeen, ja ostin seit
semän ja puolen lehmän nahat, jon
ka määrän verhoilija arvioi tarvitse
vansa yhden auton verhoiluun. Na
hat vietiin käsiteltäväksi, suhteelli
sen oikea värikin löytyi. 

Seuraavaksi romukauppaan. Päi
vän, kahden etsimisen jälkeen löysin, 
mitä halusin. Roverin penkit ja ovi
panelit, huonokuntoiset tosin, mutta 
niiden oli pakko kelvata. Tähän me
ni n. 50 Smk. paljon myöhemmin 
sain nahat, joista jouduin maksa
maan n. 1500 Smk. Sitten kaikki 
verhoilijalle, joka kun nosti penkit, 
päällystija ompeli käsin nahat kiinni 
alkuperäisen mallin mukaisesti. Nyt 
on sitten P4:ssäni uudet penkit, aitoa 
zimbabwelaista lehmännahkaa. 

Kurre Hilden 
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LISÄPOTKUA LANTIKKAAN 

Land Roverin dieselmallit ovat pe
rinteisesti olleet rauhallisen kuljetta
jan ajopelejä. Tehoa on ollut riittä
västi työkäyttöön, maastossahan hi
taasti kiiruhtaminen ja ehjänä peril
lepääsy on ensisijainen tavoite. Mut
ta ihmisten tarpeet ja tottumukset 
muuttuvat, Lantikankin on todettu 
potevan tehonpuutetta. 

Land Roverin tuotekehityksestä 
vastaavat insinöörit eivät halunneet 
kuitenkaan tyytyä helppoon ratkai
suun dieselmoottoril1 tehonlisäyk
sessä. Olisi tietysti ollut nopeinta et
siä sopiva turboahdin sekä pitävät 
pultit ja ottaa olemassa olevasta die
selmoottorista tarvittava teho ulos 
turbon avulla. Tavoitteena on kui
tenkin aikaansaada tehonlisäys kes
tävyydenja luotettavuuden siitä kär
simättä. 

Niinpä itse moottoriin oli tehtävä 
turbon aiheuttaman lisärasituksen 
vaatimat muutokset. Sylinterilohko 
on modifioitu uudelleen siten, että 
öljynpaine on riittävä voitelemaan 
myös ahtimen laakerit. Uudet män
nät, uudelleen muotoiltu kampiakse
Ii, uudet imu- ja pakoventtiilit ovat 
muiden muassa suunniteltu nimen
omaan tätä turbomoottoriavarten. 
Myös polttoaineen ruiskutuspump
pu on uuden mallinen . 

Itse ahdin on tyyppiä Garret T2, 
joka on Land Rover Ltd:n toimesta 
edelleen kehitetty sopimaan Juun 
heidän maastoautoihinsa. 

Turbodieselin tunnistaa takaapäin 
asian kertovasta tarrasta. Huomaa 
nykyisen jousitusrakenteen suomat 
pitkät ulosjoustot. 

Turboahtimen avulla sekä moot
toriin tehtyjen muutosten avulla on 
tehoa pystytty nostamaan 25 % (68 

85 hv) ja vääntöä 28 % (158 204 
Nm / 1800 rpm). 

Tunnistuskeinot 
Turbodieselin tunnistaa liikenteessä 
tietysti sen vauhdikkaasta etenemi
sestä; parkkipaikalla taasen turbo
tarra sekä ahtimen ilmanottoaukko 
vasemmassa etulokasuojassa kerto
vat rivakammasta kulkupelistä . 

Toinen Turbodieselin tunnistuskei
no ulkoapäin on vasemmassa etulo
kasuojassa oleva ilmanottoaukko. 

Suomeen tuotavat Land Roverit 
ovat County-varustein, mikä mer
kitsee y lellisempää varustelua. 

Suomeen tuo tavat turbodieselit 
ovat County-varustein, mikä pitää 
sisällään mm. kangasistuimet , taka
lasin lämmittimen ja pyyhkimen, 
niskatuet etuistuimissa, voitti mitta
rin, kellon sekä kaksi kaiutinta radi
olle. Lisäksi Suomen malleissa on 
vakiona ohjaustehostin, mikä tekee 
autosta miellyttävän ajettavan myös 
kaupunkiliikenteessä. Ulospäin 
County-version tunnistaa näyttäväs
ti teippauksista , 90-mallissa on lisäk
si Range Roverin pelti van teet piris
tämässä auton ulkonäköä. 

JATKUU s. 22 

Ysikymmpisen ulkonäköä piristävät 
Rangen van teet . 
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RANGEROVER .. 
~ 

RANGEROVER .. 
.~ 

GOES 
ANYWHERE 

INSTYLE. 

VALTUUTETTU 

RANGE ROVER JA 

LAND ROVER 

PIIRIMYYJÄ JA -KORJAAMO 

NYT LAHDESSA AVATTU UUSI 
ENGLANTILAISIIN AUTOIHIN 

ERIKOISTUNUT TÄYDEN 

PALVELUN AUTOTALO! 

TERVETULOA! 

MYYTÄVÄNÄ: VARAOSIA: 
Range Rover Efi 
Uusi, väri: cassis red 

Austin Metro 

Rover 3500 

Princess 

Opel Kadet 

ILand Rover long 

ym . Yll} . 

-88 

-84 

-79 

-80 

-80 

-711 

- purettu useita 
Rover SD1 :siä, 
Priscessejä 

- varastostamme uusia BL:n 
moottoreita: 177, 1800, 
2000, 2200 cm 3 

- täyskunnostetut 
Rover moottorit 
3500 SD1 ja 2600 SD1 

;r3a LAATU VAUNU OY 
Ahertajantie 3 15880 HOLLOLA 
Puh. 918-806666. 
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EDGEWA TER, NEW JERSEY 

Ei ole mikään salaisuus, miksi kään
teentekevää Rover 825 mallia mark
kinoidaan Yhd ysvalloissa nimellä 
"Sterling", eikä sen todellisella ni
mellä. 

1980, noin neljä vuotta tuotannon 
aloittamisesta, Rover 3500 SD-l 
saapui jenkkimarkkinoille fanfaa
rien soidessa - tapahtuma joka tul
laan muistamaan merkin amerikka
laisena "Dunkirk"inä. 

Silloinen British Leyland onnistui 
myymän vain vaivaiset viisisataa yk
sikköä vuodessa ja niinpä tämä val
tionyhtiö luopui markkinoistajo toi
sen kerran alle kymmenessä vuodes
sa. 

Ironista kyllä, se ei johtanut auto
jen epäluotettavuudesta - perintei
nen mörkö Britti-autoista puhutta
essa - vaan muistoista edellisestä 

. Roverista, legendaarisesta P kuuto
sesta. Se on kiemurrellut mustan 
magian tavoin amerikkalaisten 
psyykkeeseen. Sitä myytiin täällä 
1963-1971 , malleja 2000, 2000TC ja 
3500S. P6 oli se malli , joka teki Ro
verin nimestä Brittiläisten traditio
naalisten ominaisuuksien, kuten 
lyömättömän loistokkuuden ja ky
seenalaisen luotettavuuden, syno
nyymin. Se oli Rover, jota me ame
rikkalaiset rakastimme eniten ja mi
tä innokkaimmin inhosimme, ja se 
oli auto , jonka Austin Rover of 
North America mieluiten unohtaisi. 
Luulen, että ymmärrän miksi, minul
la on sellainen. 

Kukapa kertoisi , mikä tässä haa
listuneessa harmaassa vuoden 
2000TC Roverissa valloitti minut 
sydänjuuriani myöten kesällä 84? 
Ehkä se oli sellainen myytti , joka 
elää jokaisen autointoilijan mielessä 

RoverYstävät - 21 

Henkilökohtainen 
näkemys 

Roverin 

- suurenmoinen laite odottaa jos
sain kätkettynä raikkaana ja koske
mattomana, odottaa tullakseen löy
det yksi ja ostetuksi sekeleillä ja lau
lulla. 

Todellakin, löysin Roverini lados
ta Princetonista, New Jerseysta, vain 
33000 mailia matkamittarissaan. Se 
ei ollut kärsinyt suolan raiskauksesta 
eikä kolareista. Se maksoi 50 dolla
ria (n . 250,00). Saattaa olla , että 
erehdyin kun pidin sitä unelmieni 
autona. Olen ehkä tunteellinen, ehkä 
vain tyhmä, siitä en voi koskaan olla 
varma . 

Nautin 2000TC:ni aja misesta. 
Kun tähdet ovat suotuisasti, auto 
kulkee kuin juna, onhan se maalat
tukin kuin höyryveturi. Valmistuk
sensa aikoihin sitä kutsuttiin köyhän 
miehen Jaguariksi (Suomessa köy
hän miehen Rolls Royceksi , toim 
huom.). Mutta on muistettava, että 
tämä on vanha auto, suunniteltu Eng
lannissa viisi.kymmenluvun lopulla. 
Silloin täysin tyydyttävä, mutta tä
män päivän standardeilla maamie
hen työkalu. 

Tässä pieni episodi, joka kuvaa 
seikkailua "Roverin omistaminen" 
ja paljastanee jotain myös Roverin 
omistajista. Eräänä sateisena ilta
päivänä kaasuvivusto meni epäkun
toon, jättäen autoni ja minut likai
seen risteykseen Bostonissa. Ajatuk
seni eivät olleet Roverissa, oli laki
tenttiäni edeltävä päivä. Olin tyh
mästi lähtenyt liikkeelle ilman työka
luvalikoimaani, joka sisälsi sekalai
sia avaimia, syanidikapselinja räjäh
teitä äärimmäisten tapahtumien 
varalta. Muut autoilijat ohittivat 
minut säälimättä. Toivoni avusta 
kasvoi, kun eräs liikennevaloihin py-

nimestä 

sähtynyt kuljettaja veivasi ikkunan
sa alas ja kysyi oliko autoni Rover. 
"Kyllä, kyllä se on", vastasin ristien 
sormeni onneni vaihtumiseksi , hie
man apua toivoin. "2000TC:kö", 
vieras jatkoi . "Kyllä, kyllä on 
2000TC" änkytin vastaukseksi ja 
ajattelin häntä todellisena Herran 
lahjana - joka tunsi Roverit. "Rik
ki?" hän kysyi. Täysin ilmeistä, mut
ta vastasin hänelle asiallisesti: "Pel
käänpä, että on." Kaveri ilmeisesti 
lämpeni asiasta. Kuvittelin, että aut
tajani hyppää autostaan riisuen ano
rakkinsa , ottaa esiin haalarinsa, kor
jausohjekirjan ja työkalupakkinsa. 
Mutta hän totesikin ajatelleensa, et
tä autoni oli varmaan rikki - hänel
lä oli ollut samanlainen. 

Haaverista johtuneet käteiskulut 
suoritettuani Roverini hyrähti jäl
leen henkiin. Ollessani jälleen tien 
päällä, lämmityslaite heitti selittä
mättömästi uumenistaan silmilleni 
yksitoista vuotta vanhaa hiiren kak
kaa. Minun oli pakko hymyillä. Kat
sokaas, minä rakastan Roveriani ja 
lopullisena päätelmänä tunnen sym
patiaa Austin Rover of North Ame
rica-yhtiötä kohtaan nimiasiassa. 
Joka päivä opin uudelleen Roverin 
nimen merkitykset, haluanpa tai en. 
Rover - joskus yksi sana on tuhan
nen kuvan arvoinen. 

Jamie Kitman, lakimies (nainen?) ja 
freelance-kirjoittaja New Jerseystä 
USA:sta. Käännös M Willman . 
(Tekstin olivat kerholle postittaneet 
Stefan Kraatz ja Matti Heikkinen) 

TEKSTIN LÄHETTIVÄT 
STEFAN KRAATZ JA 

MATTI HEIKKINEN 
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Lisäpotkua lantikkaan jatkoa ... 

Ajossa 
Lisääntyneen tehon huomaa selvästi 
miellyttävän matkanopeuden nous
tessa helposti 110 km / h paremmalle 
puolelle. Tosin huonokuuloinenkin 
erottaa vauhdin mukana kasvavan 
melutason, äänieristystä voisi paran
taa nykyisestä. Lisääntynyt vääntö 
helpottaa maastoaj oa pahoissakin 
paikoissa, maantiellä viitosvaihe on 
käyttökelpoinen jo kaupunkino
peuksista lähtien. Auto kiihtyy vai
vattomasti sallittuihin nopeuksiin, 
eikä vaihdekeppiä tarvitse olla yhte
nään liikuttelemassa parantuneen 
väännön ansiosta. 

Mikä hienointa, tehonja väännön 
lisäys ei ole tapahtunut polttoaineta
louden kustannuksella. Päinvastoin, 
se onjopa parantunut käytännön ku
lutuslukeminen pysyessä alle 11 lit
ran satasella. 

Maastossa turbodiesel on helppo 
ajettava. Moottorin herkkä reagoin
ti kaasupolkimen liikkeisiin sekä riit
tävä vääntö tekevät siitä entistä pa
remman selviytyjän pahoistakin 
paikoista. Dieselmoottorille omi
nainen tehokas moottorijarrutus on 
tarpeen etenkin jyrkissä laskuissa. 

Maastoauton tekniikan kehittä
misessä Land Rover on ylivoimai
nen. · Missä sen toivoisi tulevan yhtä 
ylivoimaiseksi, on kuljettajan ja 
matkustajien mukavuuden aikaan- · 
saamiseksi. Kuljettajan penkin sää
döt ovat etenkin ysikymppisessä 
niukat, polkimien-penkin-ratin suh
de tulisi olla paremmin muunnelta
vissa erikokoisten kuljettajien mu
kaan. Lisäksi tilaa voisi tämänlevyi
sessä autossa olla sivusuunnassa 
enemmänkin. Takapenkkiläiset is
tuvat kylki menosuuntaan päin, mi
kä ei välttämättä houkuttele pit
känmatkalaisia hyppäämään kyy
tiin. 

Land Roverin turbodiesel-moottori 
on rakennettu nimenomaan tätä tar
koitusta varten: lohkoa on modi{ioi
tu, männät, kampiakseli, venttiilit 
ovat muiden muassa suunniteltu kes
tämään turbon aiheuttaman lisärasi
tuksen. 

Huipputeho 85 hv saadaan turbodie
selistä 4000 kierroksen kohdalla, pa
ras vääntö lähteejo 1800 kierroksen 
tuntumassa. 

5 2.5 DIESEL TURBO 

10 1& 20 25 30 35 40 45 

ENGINE SPEEOCRPMx100) 

Lopuksi 

220 

2001 
111 

180 a 
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180 !:! 
140 

Dieselversion saama tehonlisäys on 
eittämättä Land Roverin merkittä
vin kehitysaskel sitten kierrejousite
tun alusten käyttöönoton. Turbo
diesel tarjoaa varsin hyvän suoritus
kyky / talous-suhteen maastoautojen 
luokassa. Lisäksi se on olemuksel
taan tyystin erilainen muista maas
tureista: sympaattinen, kestävä, teh
ty kulkemaan pahoissakin paikoissa. 
Mitä muuta oikealta maastoautolta 
voidaan enää vaatia? 

Peter Thomas 

Heippa kaikki henkilöt! jatkoa .. . 

kynnuskotelot on valmistettu - toi
saalta huolen kantaminen korroo
sio-ongelmien takia on täysin tur
haa, tiedän erään henkilön, joka on 
perehtynyt erityisesti kyseiseen on
gelma-alueeseen. Asiantuntijat Ro
ver-Ystä vissä ovat aina lähellä. 

Hannele oli odottamassa jo Tam
misaaressa, valitettavasti vain kyyti
läisenä - brittiautojen vankkuma
ton kannattaja! Harmitteli , ettei 
päässyt lähtemaan edes Mark II:ään, 
jonka kunnostus oli vienyt jo liian
kin kauan aikaa. Ilmeisesti hän ei 
ollut yhtä onneka5 kunnostustyön 
suhteen kuin minä auton pesettämi
sessä. 

Kuten me Rover-Ystävät olemme 
ennenkin saaneet todeta, ilmojen 
haltija oli jälleen kerran erittäin suo-
pea valmistellessaan sopivaa säätä t J 
ulkoilupäiväämme varten. Ei edes 
keskikesällä sää ollut ollut näin ihas
tuttava. 

Annika perheineen näytti nautti
van luontopolustaerityisesti. Eevaja 
minä päätimme pistää mieleemme 
jokaisen merinätkelmänja hietasim
pukan polun varrelta - oli jo aika 
näyttää etevyytemme tietovisailuis
sa, vai mitä tytöt! Itse kilpailukysy
mykset niiltä osin kuin ne kosketti
vat Roveria tai muutoin liittyivät au
toihin , eivät liioin askarruttaneet , ne 
me selvitimme helposti, mutta 
"kymmene-uutiset" (mitähän Riitta 
ensi kerralla keksii!) - siinä meni 
sormi suuhun. 

Hangon purjehdusseuran kasinol-
la järjestetyn lounaan aikana Maire 
ällistytti minut täysin kertomalla I .fl 
päättäneensä hankkia heti ensim
mäisenä arkipäivänä Range Rove-
rin, jonka väri sopi upeasti yhteen 
kaksivärisen P4:n kanssa ts. sini
harmaa kaksivärinen P4 ja iltakäyt-
töön metallihohtoinen sininen Ran-
ge. Mitäs sanotte tytöt! Niinja Maire 
sai vielä palkinnonkin. Eevan kanssa 
parjäsimme kilpailussa paremmin 
kuin keski-ikäinen ja kakkoskuskin-
sao Se oli tarkoituksemmekin. 

Tässä vaiheessa voin muuten pal
jastaa, että Eeva osti kuin ostikin 
2200 TC:n kohta Hangon matkam
me jälkeen. 

Jäin vain miettimään, kun en ehti
nyt jututtaa Marja-Terttua, mitä 
uutta hänellä on mielessään. Aika ei 
tunnu koskaan riittävän näissä ta
paamisissa. Pitäisi tavata useammin 
- henkilöt voisivat vaikka sillä ai
kaa vahata autojamme. 

PR-tyttö 



V AST A US kysymykseen minkälai
sella autolla voi osallistua SA-HK:n 
ajoihin. 

SA-HK (Suomen Automobiili-His
toriallinen Klubi r.y.) on vanhojen, 
yli 25 vuotiaitten ajoneuvojen käyt
töjärjestö maassamme. SA-HK:n 
paikallisosastoilla on toimintaa suu
rimmissa kaupungeissa kaikkialla 
Suomessa . SA-HK täyttää vuonna 
1989 30 vuotta. 

Joka vuosi perustamisestaan läh
tien SA-HK:n jokin aluekerho on 
järjestänyt, yleensä kesäkuun alussa 
jossain päin Suomea retkeilyajot. 
Ensi kesäkuussa ajot tapahtuvat 
Kuopiossa. Vuoden 1989 3D-vuotis
juhla-ajot ajellaan pääkaupunkiseu
dulla ja ne ovat järjestelyiltään eri
tyisen juhla vat. 

Suomessa on vuodesta 1979 ollut 
voimassa Liikenneministeriön pää
tös museoajoneuvoista . Siinä määri
tellään museoaj oneuvon iäksi kan-

VASTAUKSIA 

ARTIKKELIIN "Tämän 

haluaisin vielä sanoa" 

3. Lantikan 88° termostaatti on maa
ilmalla harvinainen, tarvitaanhan 
muualla pikeminkin normaalia kyl
mempiä kuin lämpimämpiä termos
taatteja. 88° :ja on Suomeen kuiten
kin vielä luvattu, joten lämpöä on 
tiedossa. 

4. Yleisesti voidaan todeta, että 
kaikki ne mallit , joita tehtaalta on 
ollut saatavissa avonaisena, voidaan 
myös jälkeenpäin muutoskatsastaa 
käytettäväksi vaihtoehtoisesti myös 
avonaisena. Näin ollen kaikki lyhyet 
sekä 2-3 oviset pitkät Lantikat ovat 
muutoskatsastettavissa, 4-5 oviset 
pitkät sen sijaan eivät. 
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KIRJEITÄ 
MIETTEITÄ 

MIELIPITEITÄ 

sainvälisistä käytännöistä poiketen 
25 vuotta. Siis vähintään 25 vuoti
aasta ajoneuvosta on mahdollista 
saada ns . museoajoneuvo, jos sen 
kunto sitä edellyttää. 

SA-HK:n retkeilyajot eivät ole ai
noat vanhojen ajoneuvojen ajot 
Suomessa . Erityisesti viime vuosina 
on syntynyt runsaasti erilaisia har
rasteajoneuvoaiheisia tapahtumia. 
Kesäisin maassamme saattaa olla 
joka viikonloppu pari-kolmekin ta
pahtumaa. Ajeluitakin on useampia. 
Merkittävimpiä ajoja ovat mm: Ve
honiemen ajot (lähtö Vehoniemen 
automuseoIta), Bothnia Rally (Pie
tarsaaressa) , Ruska-ajot (Kuopios
sa), Talviajot (Jyväskylän seudulla) 
jne. jne. Ajoista ja tapahtumista saa 
tietoa SA-HK:n julkaisemasta ns . 
tapahtumakalenterista , jota on sil
loin tällöin jaettu myös Rover Ystä
ville kiertokirjeen tai lehden yhtey
dessä. Oiva tiedonlähde on myös 
Mobilisti-Iehti. 

5. Niin Lantikan kuin Rangenkin ve
tokyvyt taataan tehtaan toimesta 
erittäin korkeiksi, jopa 4 tonniin asti . 
Suomessa rajoituksia säädetään 
koskien ristiinkytkentää, ajokorttia 
jne . Aiheesta olisi jutun juurta pi
tempäänkin artikkeliin, mutta todet
takoon tässä pääsäännöt: jarruton 
perävaunu voi olla puolet vetoauton 
painosta korkeintaan kuitenkin 750 
kg,jarrullinen perävaunu normaalis
ti enintään vetoauton painoinen, 
mutta useammilla akseleilla vetävillä 
enintään kaksi kertaa vetoauton 
omapaino. Ajoneuvo A:n täytän
töönpanopäätöksen 234 §:ssä tode
taan, että hinattava ajoneuvo ei il
man pakottavaa syytä saa olla vetä
vää ajoneuvoa painavampi, joten tä
hän on tyydyttävä myös Lantikan 
tapauksessa. 

JL 

Jokainenjärjestävä kerho päättää 
itse erikseen kuinka vanhoja ajoneu
voja kuhunkin ajoon voi osallistua. 
Useimmiten ikäraja on ollut juuri 
tuo 25 vuotta . Mihinkään alan jär
jestöön tai muuhun kerhoon kuulu
minen ei ole ollut useinkaan pakol
lista . Myöskään aj oneuvon kunnolle 
ei ole useimmiten esitetty muuta 
kuntovaatimusta kuin, että sen on 
oltava katsastettu tieliikennekelpoi
seksi. Useissa ajoissa on mukana ol
lut Rovereita ja roverystäviä. Ajoja 
voi myös seurailla "nykyautolla" 
lähtö-, maali- ja taukopaikoilla sekä 
myös reitillä . Myös jonkun osallis
tuvan Roverin kyytiin on todennä
köisesti mahdollista päästä asioista 
etukäteen sopimalla. 

Tervetuloa siis mukaan seuraa
maan maamme monenkirjavaa ja 
yhä laajenevaa vanhojen ajoneuvo
jen kantaa! 

PeRiKato 

TÄMÄN VIELÄ HALUAISIN SANOA: 
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Satanen 

Eturipustus käsittelyn jälkeen 

Hajotuskuva satasen ohjaussimpukasta 

" 

osa II 

Kunnostuksessa pitämäni pienen tau
on jälkeen sain taas uutta intoa ja 
purin etu "ripustuksen". Se onnistui 
hyvin ja ainoa erehdykseni oli , että ' 
avasin ohjaus simpukan. Tästä syn
tyi pientä harmia, kun lukuisat irto
kuulat putoilivat paikoiltaan. Sim
pukka saatiin kuitenkin onnellisesti 
kasattua. 

Eturipustuksen osat ja jouset 
puhdistin rasvoista ja pintaruostees
ta. Tukivarret olivat vääntyneet, 
niinpä tehtiin oikomisyritys mikä 
myös osittain onnistui. Koska toinen 
tukivarsista oli vääntymisen lisäksi 
kiertynyt ja olkatappi väljä katsot
tiin parhaaksi sen uusiminen. Jouset 
ja tukivarret maalasin, kun taas 
muut osat keltapassivoitiin. Helat ja 
muut kulutus osat olivat uusimisen 
tarpeessa. 

Yllätyksekseni tarvittavat osat 
löytyivät hyvinkin lähimailta. Ko
koaminen kyllä. onnistui, mutta, 
harkitessa miten päin, mihin ja miten 
osat koota, hupeni reilu työpäivä. 

Järkytin myös Rover-ystäviäni 
maalaa malla etu-, ja takajouset sekä 
banjon punaisiksi. Työ oli hankalaa, 
mutta mielestäni lopputulos on var
sin hyvä. 

Jarrut olivat hyvän tuntuiset, mut
ta siitä huolimatta päätin käydä ne 
kauttaaltaan läpi. Takajarruihin lai
toin uudetjarrukengät , kun taas etu
jarrut eivät uusia osia kaivanneet. 
Maalasin etujarrujen jarrusatulat 
punaisiksi ja uusin kaikkijarruletkut 
ja -putket. Asensin autooni ROVER 
P5 jarrutehostimen ja -pääsylinterin. 
Käsijarruvivusto käytiin kauttaal
taan läpija se sai kokonaisuudessaan 
keltapassivointikäsittelyn. Käsijar
rukahva on uudelleen kromattava
na. 

SK 
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ROVERIN VIISISYLINTERINEN 
MOOTTORI 

Roverin insinööreillä, Pe~'er WiIksil
lä ja Spencer Kingillä, oli tilillään 
hiljattain esitellyn Rover 2000:n me
nestyminen niin teknisesti kuin kau
pallisestikin. He halusivat laajentaa 
ohjelmaa käyttämällä isompaa ja te
hokkaampaa moottoria, mutta varo
jen säästämiseksi tuloksiin oli pääs
tävä tekemättä muutoksia alustaan 
tai vaihtamatta kalliita peltiosia. 

Ainoa käyttökelpoinen ratkaisu 
tuntui olevan kahden lisäsylinterin 
asettaminen 2000TC:n moottoriin. 
Tämä rakenne olisi varmistanut 
moottorin hyvän tasapainoituksen, 
kasvattanut iskutilavuuden 2967 
cm3:ksi ja lisänyt tehon noin 150 
DIN hevosvoimaan. Muutamia täl
laisella moottorilla varustettuja au
toja todella tehtiin (kysymyksessä oli 
kaikessa hiljaisuudessa syntynyt 
malli P7) , ja yksi niistä myös myytiin 
Autocar-Iehden toimittajalle Ed
ward Evesille. Tämä projekti oli 
tuomittu epäonnistumaan alusta pi
täen, koska "kuutonen" oli aivan lii
an pitkä ja suunnilleen 90 kg nelos
moottoria paina vampi. Tässä vai
heessa Spencer King ja Gordon 
Bashford keksivät kompromissin: 
jos kerran neljä sylinteriä on liian 
vähän ja kuusi liian paljon, niin ra
kennetaan viisisylinterinen mootto
n. 

Useimmat tällaisen ehdotuksen 
esittäneet suunnittelijat olisi nauret
tu maan rakoon 60-luvulla, mutta 
King - Bashford - parivaljakolla 
oli jo mainetta loista vien, todella 
toimivien ideoiden kehittäjänä. Yh
dessä he olivat luoneet alunperin 
Rover 2000:n, nelipyörävetoisen T3 
turbiiniauton ja etupyörävetoisen 
turbiinikäyttöisen T4 henkilöauton . 
Niinpä sen sijaan, että suunnittelu
osaston johtaja Peter Wilks olisi sa
nonut "se ei voi toimia", hän antoi 
luvan rakentaa kaksi prototyyppiä. 

Taloudellista ja valmistuksellisista 
syistä oli selvää, että P6:n moottoria 
piti käyttää uuden "viitosen" perus
tana. Se merkitsi monien yhteisten 
osien käyttöä ja mahdollisuutta 

työstää tärkeimmät valuosat ole
massa olevilla työstökoneastuksilla. 
Tästä syystä suunnitteilla oleva "vii
tonen" muodostui kokoelmaksi 2-lit
raisen P6-moottorin osia, palasia ja 
mittoja . Sen sylinterin läpimitta ja 
iskun pituus, sylinterien keskinäinen 
etäisyys, venttiilit, männät, kierto
kanget, nokka-akselin käyttöpyö
rästö ja lisälaitteiden käyttölaitteet 
olivat peräisin "nelosesta". Uuden 
moottorin tilavuudeksi tuli 2472 
cm3. 

Samoin kuin oli jo tehty P7:n 
"kuutosten" kanssa , käytettiin täs
säkin tapauksessa P6:n sylinteri
ryhmiä, sylinterin kansia ja parasta 
mahdollista sepäntaitoa. Kumpiakin 
valuosia otettiin kaksi kappaletta, 
niistä jokaisesta leikattiin huolelli
sesti pois tarpeettomat päät ja loput 
hitsattiin tarkasti yhteen . Roverin 

Jack Swain, joka johti moottorin 
valmistusryhmää, on sanonut: "Me 
käytimme yhden 2000TC moottorin 
takimmaista puolikasta ja toisen 
kolmea etummaista sylinteriä. Me 
hoidimme katkaisun, mutta hitsauk
sessa oli turvauduttava asiantunti
joiden apuun". Tämä kuulostaa var
sin yksinkertaiselta ja ensi silmäyk
sellä se näyttääkin siltä, mutta va
luosien uudelleenhitsaus ei ole mi
kään helppo juttu. Tietenkin näin 
meneteltiin vain siksi, että olsi sääs
tetty aikaa ja kustannuksia . 
2000TC:n sylinterinkansien käyttä
minen oli tärkeätä, koska niiden ka
navat ja sarjat olivat tarkoitukseen 
paljon sopivammat kuin 2000SC:n, 
jossa oli kannen sisään valettu yk
sinkertainen imusarja. Uusi mootto
ri sopi juuri ja juuri Rover 2000:n 
koriin ilman kalliitta muutoksia. 



Syntynyt moottori oli vain kymme
nen cm pidempi kuin P6:n alkupe
räinen moottori ja sen paino oli vain 
45 kg suurempi. 

Viisisylinterisellä moottorilla saa
vutetaan tasa väliset sytytykset ja 
myös pehmeämpi siirtymävaiheen 
vääntömomentti kuin "nelosella", 
mutta siinä esiinty tasapainottamat
tornia ensimmäisen ja toisen kerta
luvun värinöitä ja Roverin kaltaises
sa hienostuneessa henkilöautossa ne 
ovat kriittisiä . Loppujen lopuksi 
nämä värinät olisivat olleet pulmana 
alustan suunnittelijoille, joiden olisi 
pitänyt suunnitella todella nerok
kaat moottorin kiinnittimet. 

Jack Swaine suhtautui varauksin 
"viitosen" kehittelyyn, ei tasa painoi
tuspulmien vuoksi , vaan siksi, että 
seoksen syöttö osoittautui vaikeaksi. 
Aivan aluksi Swainen "ryhmä" ra
kensi kolmella kaasuttimella toimi
van muunnoksen, jossa yksi kaasu
tin hoiti aivan omaa sylinteriään 
muiden kahden syöttäessä kum
mankin kahta . He eivät kokeilleet 
yhden kaasuttimen käyttää, koska ei 
ollut aikaa kehittää aivan uusia imu
sarjoja. Myöskään polttoaineen 
suihkutusta he eivät haluneet kokeil-

Tauti 
Tauti, josta aion kertoa , periytyy jo 
1800-luvulta, jOlloin tautiin sairas
tuneita tavattiin ainoastaan Brittein 
saariIta. Jo silloin oli havaittavissa, 
että sairastunut yksilö levitti tautia 
tavalla, jota aiemmin ei ollut koettu . 
Sairauden ulkonaisina tunnusmerk
keinä oli todettavissa silmien punoit
taminen sekä ajoittainen turvotus, 
sairastuneen halu vetäytyä "omiin 
oloihinsa" potemaan tautiaan - toi
saalta tällainen yksilö löysi suurim
man lohtunsa tavatessaan toisen sai
rastuneen, mikä lienee varsin yleistä 
useimpien vakavien sairauksien 
kohdalla. 

Ennen pitkää sairastunut oli me
nettänyt mielenkiintonsa päivät yö
hönsä, usein myös perheeseensä sekä 
yhteiskunnallisiin asioihin ja keskit
tynyt kaikin voimavaroin tautinsa 
potemiseen. Hän keräsi ympärilleen 
kaiken mahdollisen tiedon taudin eri 

la. Lopulta he päätyivät imujärjes
telmään, jossa oli kaksi SU-kaasu
tinta, ja joista toinen oli suunriattu 
eteenpäin ja toinen taaksepäin. Tä
mä oli aivan loogista, mutta raken
nelmasta tuli varsin iso. 

Kaikesta huolimattajäljellejäi yk
si iso pulma. Kun käytettiin vaki
oalipainekaasuttimia, tuli tällä jär
jestelyllä tasaus putkesta loputtoman 
pitkä. Moottorj ei milloinkaan op
pinut oikein varmasti päättämään, 
kumman kaasuttimen männän piti 
nousta ensin. Tämän ongelman rat
kaisua etsittiin mekaanisesta yh
teenkytkennästä ja pneumaattisesta 
järjestelmästä. 

Viisisylinterisen moottorin ta voit
teeksi suunniteltiin vähintään 130 
hevosvoimaa, mikä olisi antanut 2,5 
litran autolle suunnilleen 180 km / h 
huippunopeuden ja siihen soveltu
van kiihtyvyyden. Alkuperäisen maI
lin vaihteistoaja taka-akseliston osia 
olisi voitu käyttää, tietysti sopivasti 
muunnettuina. 

Kaikki tämä tapahtui vuonna 
1964, mutta seuraavana vuonna 
hanke lopetettiin. Vaikka kysymyk
sessä oli vakava hanke, ja kaksi 
moottoria todella rakennettiin ja 

ilmenemismuodoista, sen kehittymi
sestäjne., kunnes lopulta oli saavut
tanut melkoisen asiantuntemuksen 
omasta sairaudestaan. Joidenkin yk
silöiden kohdalla sairaus johti pa
himmillaan perheen velkaantumi
seen korvia myöten. Oli näet niin, 
ettei kyseisellä henkilöllä ollut enää 
harkinta- tai arviointi kykyä asettaa 
hänelle osoitettuja tehtäviä oikeaan 
arvojärjestykseen, joten hän saattoi 
unohtaa velvoitteensa niin täydelli
sesti, että lopputulos lähenteli katas
trofia. Suureksi onneksi kaikkien 
kohtalo ei ollut näin surkea. Kuten 
niin monen muunkin asian kohdalla 
kohtalotoverit löytävät helposti toi
sensa. Niin kävi tässäkin tapaukses
sa. Vuosisadan vaihtuessa ja vuosi
kymmenien vieriessä tauti levisi tau
dinkantajien välityksellä eri puolille 
Eurooppaa ja lopulta ympäri maa
ilmaa. Pian tauti oli rekisteröity vi-
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kokeiltiin ei kumpaakaan käytetty 
ajokokeisiin. Kehitystyöstä luovut
tiin koska toimitusjohtaja William 
Martin-Hurstin Buickilta hankki
mia V-8 -moottori oli niin sensaatio
maisen hyvä . "Viitoisia" voi nähdä 
päivittäin, sillä sekä Audi että Mer
cedes Benz ovat valmistaneet nyt jo 
yli kymmenen vuotta viisisylinterisiä 
henkilöautoja : "Mersun viitoset" 
ovat dieseleitä ja Audin bensiini
moottoreita ja kumpikin tehdas on 
väittänyt olevansa alallaan ensim
mäinen. Tekniikan Maailman (nu
mero 18 / 1975) mukaan Rover oli 
kuitenkin ensimmäinen, jota muut 
"johtotähdet" seurasivat noin kym
menen vuoden päästä. 

terveisin jäsen 541 

rallisesti useissa maissa. Tässä vai
heessa voitiin havaita jo oireita siitä, 
että tauti oli leviämässä niin naisiin 
kuin lapsiinkin. Toisaalta tämä hel
potti potemista. 

Kun vuonna 1980 tauti lopulta re
kisteröitiin Suomeessa, oli sen kyn
siin joutunut runsaslukuinen joukko 
eri yhteiskuntasektoreiden miehiä, 
naisia ja lapsia, joiden paranemiselle 
ei ole toivoa. Totuuden sanoakseni 
tauti leviää edelleen paniikinomai
sesti . Uudet sairastuneet kirjataan 
säännöllisesti luetteloon, joka ilmes
tyy vuosittain. Tästä luettelosta -
Rover Ystävienjäsenrekisteri - voit 
sinäkin - jos olet jo sairastunut -
löytää kanssakumppaneita, joiden 
kanssa vaihtaa ajatuksia , tiedän ni
mittäin kokemuksesta, että se hel
pottaa. 

Taudinkantaja 
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TOHTORIN TARINAT 

Terveiset jälleen pitkästä aikaa. 
Edellisestä kirjoituksesta taitaa olla 
jo noin 3 vuotta , minkä aikana on 
tapahtunut runsaasti asioita . Alle
kirjoittanut on vaihtanut autoista 
AMU:n iältään samanikäiseen, mut
ta käytöltään kätevämpään Rangeen 
eli nelioviseen (edelleen nelivetoi
seenkin, vaikka ei ovista vedäkään). 
Kirjoittelun vähenemiseen on huo
mattavasti vaikuttanut talonraken
nusprojekti, mikä on edelleenkin 
kesken. Talonrakentamista en ko
kemuksieni perusteella suosittele 
muulla tavalla kuin "avaimet kä
teen" -systeemillä, jolloin ei tarvitse 
kehittää itseään työtäpelkäämättö
mäksi tai vahvistaa jo entistä taipu
mustaan eli kykyä nukkua työmaal
la. Täytyy tietysti heti lisätä, että au
tojen entisöintiprojektit ovat var
masti 'pituudeltaan samanlaisia, 
mutta eivät kuitenkaan yhtä stres
saavia. 

Ajankulun huomaa parhaiten las
ten vaatimusten kasvuna , mikä mei
dän perheessämme on heijastunut 
motorisoitumisasteen lisääntymise
nä. Mopoikä on saavutettuja Passo
la hankittu, millä kesän aikana pääsi 
kätevästi Kimmon luokse töihin, 
vaikkakin malli on hiukan "lälläri-

•. pyörään" viittaava eli automaattinen 
skootterityyppinen. Isä on kuitenkin 
säästynyt ylimääräisiltä trimmaus
sakoilta, koska rattaita ei ole pystyt
ty vaihtamaan. Hyötynä on ollut 
myös siistimpänä pysyminen, koska 
roiskeita vastaan onjalkasuojat. Ke
sän loppupuolella siirryttiin hiukan 
samoille linjoille kuin Roverkin, 
koska kesärahoilla henkittiin ke
vytmoottoripyörä Honda ensi kesää 
varten. Hankaluutena on, että moot
toripyör:ä kuulemma pakkaa hyyty
mään ellei sitä käy käyttämässä tal
lissa alkuunsa lähes päivittäin. Joh
tuisikohan ominaisuus korkeasta vi
ritysasteesta? Karaasin poikien mu
kaan Br:ssä eli Rover 75:lla ei ole 
ollut säilytyksessä samanlaisia piir
teitä. toivotaan, että Hondastakin 
häviää ko. piirteet kun yhteistyö Ro
verin kanssa lisääntyy. 

Toinen kesän suurprojekti oli Hä
meestä löytyneen hylätyn Mini-IOOO 
entisöinti. Koria ja alustaa entisöi
tiin koko loman aika tiiviisti. Loppu
tuloksena voidaan sanoa ko Mini on 
varmasti käsin tehty pelti en osalta, 
moottori tuntuu varsin mukavalta. 
Minin pitäisi tulla Liisan käyttöön 
ensi keväänä ajokortin saannin jäl
keen mikäli se isän ja äidin innostuk
selta kerkiää. 

Mini-innostus on perheessämme 
lähes Rover-innostusta vastaava. On 
perheeseemme Rollsikin hankittu . 
Ei pidä säikähtää, sillä meidän Rols
simme kulkee neljällä jalalla ja on 
rodultaan Rotweiler. Tämän hetki
nen ikä on noin 1 1/ 2 vuotta eli var
sin hauska ikä, kun ottaa huomioon 
vielä rodun jääräpäisyyden. Luon
teeltaan ja piirteiltään sopii perhee
seen: tukeva rakenteinen (47 kg), 
kulkee maastossa kuin Range, jää
rapamen, varsin hyväntuulinen. 
Rollsin suhteen koulutus on menos
saja tänä talvena olisi pyrkimys saa
da se vetämään pulkkaa omaksi ja 
lasten huviksi. 
Viime Kesänä sattui mukava tapah
tuma mökillä, missä kauppareissuil-

la oli huomattu erään talon pihalla 
vanha Englannista tuotu Jaguar. 
Eräällä kerralla päätimme mennä 
katsomaan vanhustaja ihastelemaan 
hienon näköistä autoa . Pihalla sattui 
olemaan kaksi Jaguar-miestä. Ter
vehdyksesi sanoimme, että tulimme 
katsomaan hienoa autoa ja että Ro
veristit huomaavat kyllä hienot Au
tot. Tällöin toinen tokaisi, että kyllä 
Roverista on pitkä matka Jaguaariin 
ja tänne tullaan leveilemään Roveril
la, vaikka nesteet tulevat pihalle. 
Tarkastuksen myötä huomattiin , et
tä lämmityslaitteeseen menevä letku 
oli matkalla haljennut. Toinenjagua
risti oli lupsakas ja autoi jähdyttäjän 
täytössä ja neuvoi vielä paikan josta 
sai väliaikaisen avunkin. Pienen 
keskustelun jälkeen tuli semmoinen 
käsitys , että Rover-kerhosssa on 
kanssakäyminen välittömämpää 
kuin Jaguar-kerhossa. 

Näinjoulun alla ei voi toivoa muu
ta kuin, että oma kerhoharrastus ja 
ehkä muittenkin vilkastuisi ja Joulu 
olisi rauhallinen ja Uusi Vuosi entis
tä vilkkaampi. 

Jäsen n:o 13 
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Range Rover 1/ 86 6 Hämeenlinnan syysajot 2/ 86 5 
Rover 3500 1/ 86 7 Vuosikokous 3/ 86 6 
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polttoaineista 2/ 87 17 Land-Roverilla Hunderfosseniin 

ja takaisin 3-4/ 85 8 
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Auto noin 100 vuotta 2/ 86 8 Romulus 1/ 87 18 
Forssan Pick-Nick -86 2/ 86 18 Romulus: Hävettää 2/ 87 18 
Maastoajokuvia 3/ 86 7 
Helsingin Hurinat -87 1/ 87 7 KIRJALLISUUS 
Kevätajot Kesäkartanolla 2/ 87 10 Rover kirjallisuus 1/ 85 15 
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Ansaittua arvonnousua ~ 

Romulus on korvat höröllään kuun
nellut ihmelukuja vanhojen P-
6:sten vaihtaessa omistajaa. Vaikut
taa siltä, että piireissä on havaittu 
auton erikoisuus ja laatu. Itselläni on 
ollut kaksi P- 6:staja niistä minulla 
on erittäin positiiviset kokemukset. 
Niiden ajo-ominaisuudet ovat vielä 
tänäkin päivänä täysin mukiin me
nevät. Niiden tekniikka on tietysti 
hieman monimutkainen varsinkin 
tuolla alustan suunnassa ja erityisesti 
pyöräripustuksen kohdalla. Jos on 
ollut mahdollista laittaa vipu, niin se 
on tehty. Ja aho amatöörille on kal
jakopan arvoinen suoritus vaihtaa 
takajarrupalat. Tuskin palkinnoksi , 
vaan se koppa pakkaa kulumaan sii
nä äheltäessä ja töitä tehdessä. Pek
ka kuutonen on myös tietysti hieman 
ahdas , mutta neljä täysikasvuista 
matkusta siinä mukavasti . 

Tekniikka on tiestysti tärkeä asia. 
Voi vain kuvitella miten edistykselli
nen P- 6 oli kun se tuli markkinoil
le. Vanheneva tekniikka aiheuttaa 
aina murheita , olkoon auto merkki 
mikä tahansa. Mutta siinä on samal
la haaste taitavalle omistajalle. 
Osaanko, pystynkö korjaamaan sen 

"Ja sen paikan. Kun suoritus on tehty, 
niin siitä saa,jollei muuta niin henki
sen tyydytyksen . Toiseksi on onneksi 
myös niin , että löytyy vielä taitajia, 
joille auton voi viedä silloin, kun 
omat taidot loppuvat. Minusta tun
tuu usein siltä, että suhtaudutaan 
väärin vanhenevaan autoon. Ei se 
ole sama auto kuin uutena, sille on 
suotava oikkuilunsa ja hellä huolen
pito. 

Linnaan vaan 
En tarkoita presidentinlinnaan. On 
eräitä tyyppejä,joita haluaisin pistää 
linnaan. Hiljattain oli lehdessä juttu 
kolmetoista vuotiaasta rattij uoposta, 
joka oli varastanut autonja ajoi sillä 
suojakäytävää kulkevaa naista päin, 
joka loukkaantui vaikeasti . Ei tämä 
vielä riittänyt. Vaan tämä toimelias 
nuorukainen oli rikoksenuusija. 

plDMULUS 

Omalla kohdalla on käynyt autoi
luhistoriani aikana niin, että autooni 
on murtauduttu neljä kertaa ja ker
ran on viillettu renkaat. Onko yksi
kään näistä rosvoista saatu kiinni? Ei 
tietystikään, poliisit ovat vaan il
moittaneet, että eivät tutki asiaa, 
vaan ainoastaan silloin, jos jonkun 
toisen asian kohdalla sattuisi saa
maan tietoa . Tässä kohtaa loppuu 
minun logiikkani. Jolleivät tutki au
tomurtoja, niin miten on mahdollis
ta, että tulisi jokin toinen asia, jonka 
tiimoilta saisi tietoa? 

Olen kuitenkin sitä mieltä, että 
meidän oikeusturvaamme on lou
kattu. Ei minusta ole kysymys va
hingon suuruudesta, vaan periaat
teesta. Jos laki sanoo, että murto on 
rikos, se on tutkittava. Nuoria rötös
telijöitä kohdellaan silkkihansikoin. 
Epäilen, että kolmetoista vuotiaan 
tapauksessa käy niin , että poika ei 
saa mitään rangaistusta , vaan tapu
tusta päälle ja hyi, hyi ei noin saa 
tehdä. Silläkin riskillä, että minua 
aletaan sanoa fasistiksi - laitokseen 
vaan. 

Olinpa oikeassa 
Edellisessä pakinassani narisin no
peusrajoituskokeilusta. Ilmeisesti 
oikeutetusti, koska nimismiesyhdis
tys on puhunut samasta asiasta. Olen 
myös saanut lisäkokemusta asiasta. 
Keski-Suomen suunnassa on aivan 
yhtä pöljiä uusia rajoituksia, kuin 
täällä etelässä. Pieni kaino toivo
mus, kysykää asiantuntijoilta kun 
aloitatte kokeiluja - kai nimismie
het jotakin kuitenkin tietävät. 

Muuten vaan, varovaisuutta ja 
malttia talviliikenteeseen, toivottaa 

ROMULUS 

MARKKINAT 

MYYDÄÄN 
Rover 2000 se vm. -65, valkoinen, 
pun . sisustus, katso 5.87 
S. Poutanen, puh. 90-666068 

* * * 

JOULUTERVEHDYS 
Huunosen KyöstilIe ja LiisalIe 
Hyvää Joulua 
Toivottavat Lönnströmit 

\ 
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Haluamme kiittää 
Ystäviämme kuluneesta 
vuodesta sekä toivottaa 

Rauhallista Joulua ja 
Kaikkea Hyvää tulevalle 

Vuodelle 1988 . 

.. ' '/<ruotevalikoimamme laaienee: 

Uutuuksia vuodelle 1988 
(Toimitukset tammikuusta alkaen) 

* TASAUSPYÖRÄSTÖJEN LUKOT 
Range vm. 86 - rajoitettu erä jo suoraan varastosta. 

* PAKOPUTKISTOT RUOSTUMATTOMASTA 
TERÄKSESTÄ KAIKKIIN ROVEREIHIN 

* JOUSET SUORAAN VALMISTAJALTA 
KAIKKIIN ROVEREIHIN 

* KIRJAT 
RR ja LR alkuperäiset varaosa-, korjaamo- ja käyttöohjekirjat 

* AUTO-GL YM-AUTONHOITOTUOTTEET 
Huippuluokan autokosmetiikkasarja, jota käyttävät mm. Rover, 
Jaguar, Aston Martin ja Rolls Royce. 

* RANGEN TAKAYLÄLUUKUN ALAOSA 
ALKUPERÄISVALMISTAJALTA 

•• 
Korjaa itse tai lähetä meille kunnostettavaksi. Suoraan varastosta 
myös uudet luukut lämmitettävällä, värillisellä lasilla • 

AJANKOHTAISTA TAI MUUTEN MUKAVAA: 
- Sarja Rangen hyväkuntoisia 

kangaspenkkejä vm. 76-81 
- Rangen niskatukia rajoitettu erä 
- Lantikan käytetty Capstan-vinssi 
- Jäähdyttä;ät ja lämmityslaitteen 

kennot erikoishintaan . . 
- Lantikan hehkutulpat meiltä 

80 mklkpl 
- Maastotunkit "Hi-Lift" . ;::.~ ', " : ' .' 

OUJlIFE 

~ 
SILENCER 
MANUFACTURING 

OFFROADCENTER OY 
90-520 062, 520 036, Mankkaanpuro 19 02180 Espoo 



KARAASI - PAREMPIEN ENGLANTILAISTEN ERIKOISLIIKE 

Karaasi lW KIMMQ LINNAVUORI 

Juvan teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Puh . 90-845 671 , 845617 
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