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No
1.

1/ 81
2/ 81
I! 82 loppuunmyyty
4.
2/ 82
3/ 82 loppuunmyyty
5.
6.
4 / 82 4 kpl
7.
1/83 loppuunmyyty
8.
2/ 83 l kpl
9.
3/ 83
10.
4 / 83
II.
1/ 84 loppuunmyyty
12.
2/ 84 7 kpl
13.
3/ 84
14.
4/84
15.
1/ 85
16.
2/ 85
17-18. 3-4 / 85
19.
1/86
20.
2/ 86
21.
3/ 86
22.
1/ 87
23.
2/ 87
24.
3/ 87

2.
3.

Forssan pick-nick
Brittiautotapahtuma
Vuosiajo
Maastoajo
Maastoajo
Pikkujoulu

TARRAT

a) Loppuunmyyty

b) ROVER ySTÄVÄT ................ .
ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS ................ ..
lasin sisäpuolinen tarra
d) ROVER ySTÄVÄT ............... ..
lasin sisäpuolinen tarra

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumainen, jossa Rover Friends Finland -merkki on vaaleanharmaalla
pohjalla . Viiri on kiinnitetty kromattuun tankoon, joka seisoo marmorijal ustalla. Voit tilata viirin mukana seuraava lla jäsenmaksu pankkisiirrolla hintaan 100,-/ kpl.

BRITIT KOHTAAVAT
Kauan kaivattu englantilaisten autojen harrastajien yhteinen kokoontuminen on vihdoin toteutumassa. Triumphkerho järjestää yhdessä Mini-, Rover- ja Jaguar-kerhojen
kanssa

Lehtien hinta on 20 mk / kpl

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

7.8.
28.8.
3. - 4.9.
1.10.
12.11.
26.11.

KERHOVIIRI

BRITTIAUTOTAPAAMISEN
sunnuntaina 28. elokuuta 1988 klo 12.00
Kohtauspaikkana on Nummelan AirMotellin paikoitusalue. Tapaamiseen, josta on tarkoitus tehdä jokavuotinen
perinne romutoreineen, on kutsuttu kaikki britti merkkikerhot - myös kaksipyöräisten omistajat.
Jos tulet jo lauantaina, voit varata AirMotellista huoneen
erikoishintaan (100 mk/henkilö). Muista varausta tehdessäsi ilmoittaa osallistuvasi brittiautotapaamiseen. MotelIin puhelinnumero on 913-23422.

HARRASTEAUTONÄYTTELY

VAUNUMERKIT
Hinta 100 mkjkpl.
KANGASMERKIT
kangasmerkkejä on tilattu kohtalaisesti , mutta olisi lähes välttämätöntä, 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 tilann ut , tee se nyt.

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

-

kävijöitä kaikenkaikkiaan noin 10000
merkkikerhoja, Amerikan autoja, kaikkia autoja
romumyyntiä, jutustelua
Rover-kerho ollut aina hyvin edustettuna, niihän
nytkin!
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Kuten viime lehdessä arvailimme, että jotain oli tapahtumassa. Oli kiva arvata oikein.
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Kauppalehti 15.07.1988

British Aerospace perui

Rover
jälleen
vailla

ostajaa

Englannin
haL
suunnitelmat
yks
Roverin autotehdas.
Unineet odottamat
Ostaja
takaiskun.
daani British Aer(
on yllättaen ilmoin
että se harkitsee luop,
ta koko kaupasta sen

:enE~un Je':s~~gl~
hallitusta maksamasta 1

Roverin velkoja niin I
jon kuin Ir.auppakump,
nit olivat alunperin 50

oeet. Liian runsasUtit

tukiaiset sotivat EC:n mi
lesti
yhteisön
kilpailI
säännöksiä vastaan.
Thatcherin hallitus on j(

Rover-Groupin yksityistämisestä kerroimme viime lehdessä . Yhtiötä oli ostamassa British Aerospace. Kauppaan kuului yhtiön (Roverin) velkojen
hoitamista myyjän, siis valtion
toimesta - vaan tämäpä ei sopinutkaan EC:lle. Nyt tilanne
on jälleen auki.

KL

VUOSIAJOT 03.-04.9.1988
Kuten keväällä ilmestyneestäjäsenkirjeestä muistat, sijoittuu tämänvuotinen
kaksipäiväinen vuosiajomme syyskesään ja suuntautuu itäiselle uudellemaalle, Lapinjärven motellille . Motelli sijaitsee Koskenkylänja Kouvolan välisellä tieosalla, parikymmentä kilometriä Koskenkylästä Kouvolaan päin - eli
Kouvolasta katsottuna Porvooseen päin. Vuosiajo-ohjelma tulee olemaan
totutunlainen eli leikkimielisiä kilpailuja, yhteistä illan viettoa, maastoajelua
erinomaisessa maastossa, autojen ihailua ym. hauskaa.
Kukin tulija voi ilmoittautua suoraan Lapinjärven motellille, p. (915) 60690.
Hinta 200,- - 260,- ruokailuvaihtoehdoista riippuen. Paikalle on odotettavissa myös ulkomaisia Rovereita, joten joukolla mukaan.

TERVETULOA
Huom. tilaisuudesta ei lähetetä erillistä/muuta kutsua!
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ROVER SOI, NYKYISIN STANDARD 2000
Vierailu Standard Motorsin tehtailla Intiassa Madrasin keskustasta
noin 30 km. Ystävällisinä oppaina
markkinointipäällikkö G Thyagarajan ja henkilöstöasiain päällikkö
V.S Varadarajan.
Menemättä sen enempää tehtaan
muihin tuotteisiin keskityimme Std .
2000 kokoonpa noon, sekä moottoreiden ja va ihteistojen valmistukseen.
Tehdas valmistaa nykyisin kahdessa vuorossa noin 2000 autoa / vuosi = 170 / kk = 40 / viikko =
7/ päivä.
Prässätyt korin osat tulevat Englannista, Mutta pistehitsaus ja
muu hitsauskokoonpano tapahtuu
itse llä. Työn alla eri vaiheessa oli
12- 15 koria ja työ näytti sujuvan
parit yönä ihan joutuisasti. Hitsauksen jälkeen sovitettiin ovet, konepelti, sekä takaluukku, minkä jälkeen korit siirrettiin vaunuilla pinta käsittelyn eteen rasvanpoistoon,
mikä tapahtui ihan tavallisena rättija liuotinpesuna. Ennen pohjamaalausta suoritettiin fosfatointisuihku , pesu ja uunikuivaus.
Maalaamot suhteellisen kunnolliset, mutta valaistuksessa ja ilmanvaihdossa, sekä maalareiden henkilökohtaisissa suojaimissa (hengityssuojain) oli todella toivomisen varaa. Maalausjälki ei vastannut yleiseurooppalaista tasoa ja valumia oli
runsaasti, mitä korjattiin erillisessä
osassa.
Maalauksen jälkeen korit tuotiin
kokoonpanoon ja enimmillään yhden korin ympärillä hääri 8 ihmistä, .
mutta pieniä kun ovat niin mahtui- .
vat tekemään jotain, mikä edisti auton valmistumista.
Tuontiosina noteerasin ohjaustehostin ohjauslaitteineen, etuakselin
palkki, taka-akseli, sekä sähköiset
ikkunankäyttömekanismit, etu- ja
takavalot, mittaristoa jne.
Moottorit ja vaihteisto valmistettiin moottoritehtaassa, jossa tehtiin
mm. vientii n Lontoon taksin moottoreita. Kaikki moottorit ja vaihteistot, sekä nivelakseli koekäytetään
kompleksina vesijarrupenkissä ja
käytössä oli 8 erillistä koekäyttöpenkkiä.
Moottori on kehitelmä P6 ja
Triumph 2000 moottoreista ja isän tien mukaa n kone ja vaihteisto on
oikei n on nistunut ja autolla pääsee
helposti jopa 140 km tunnissa, mikä
on pa ika llisilla teill ä melkoi nen nopeus.

Sähköosastolla isän nät esittelivät
johtosarjan testauspenkkiä missä
voitiin kokeilla kaikki sähköiset
toiminnot ja toimenpiteellä säästettiin lähinnä asennusaikaa kun viat
korjattiin penkissä.
Sisäkatot ja puskurit tehdään lujitemuovista ja ovat tukevat sekä
kevyet. Katto tietysti verhoilIaan
kankaalla ja peliin verhoilun väliin
tulee hyvät eristeet, koska autoon
saa myös ilmastoinnin.
Autojen valmistusmääriä on jatkossa tarkoitus nostaa, koska auto
on todella edistyksellinen niin muotoilultaan kuin muiltakin ominaisuuksiltaan kuten esitteet lupaavat.
Auton hinta kaikkine lisineen ja
lisälaitteineen
kalleimmillaan
246.838,79 rupees = 19.060 USD =
78.149 FIM, mikä on paikallista
rahaa melkoinen summa, mutta
kun asukasluku on noin 700 miljoonaa, niin joka vuosi löytyy helposti 2000 onnellista ostajaa.
Autoa on myös esitelty Australiassa ja Kanadassa. Sain isänniItä
myös joukon esitteitä, joita halusta
näytän esim. Kesäajojen tai Forssan Pick-nicin yhteydessä.
Lämpimin terveisin ja ajatuksin
Viktor Andrejev

•

Standard Motor Products of India Ltd.
134 Anna Salai, Madras 600 002
Factory: Perungalathur, Madras 600063
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Van Den Plaseja lähes
täysi valikoima.

/
Kesämietteitä ...
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ROVER HISTORIAA

P4 75 (1952-1954)
60 JA 90 (1953-1954)
1952 mallinen P4 todisti kehitystyön suunnatonta määrää, joka Solihullin tehtaalla oli suoritettu sitten
vuoden 1949; uudelleen kehitetyt
autot olivat paremman näköisiä,
hiljaisempia ja tilavampia.
Alkuperäinen jäähdyttimen säleikkö paksuine vaakasuorine tankoineen , ja varustettuna keskeisellä
sumulampulla olivat kiistelyn aiheena, ja oli ollut selvää jo jonkin
aikaa, että ne pitäisi muuttaa . Lisäksi raitisilma-aukot, jotka olivat
pienen säleikön takana etulamppujen alapuolella, oli asennettu niin
alas, että ne keräsivät ilman lisäksi
pakokaasuja ja pölyä , ja tämä olikin eräs ilmenen parannuksen aihe.
Täten kaikista huomattavin muutos
vuoden 1952 autoissa oli perusteellisesti uudelleen muotoiltu etupää.
Mennyttä oli keskeinen sumulamppu ja karun säleikön tilalla oli siistimpi suorakulmainen säleikkö,
jossa oli pystysuorat tangot ja kapea kromattu kehys. Keskimmäisen
tangon huippu laajeni ylöspäin ja
siinä oli kolmikulmainen tunnus,
joka oli varustettu numerolla "75".
Siis samanlainen,joka oli asennettu
P3 autoihin muutama vuosi aikaisemmin. Jäähdyttäjän sä leikön yläpuolelle, konepelIin etupäässä oli
uusi suuri kromattu Viikingin pää
Uoka oli tunnettu "Georgena" Solihullissa). Pienet raitisilma-aukot oli
poistettu , ja etulokasuojien ja puskurin välinen vaakasuora aukko oli
peitetty verhopellillä. Etulamppujen kehyksen neliömäiset linjat säilytettiin, mutta lamput menettivät
syvennyksensä, ja oli asennettu
eteenpäin . Uudet Lucasin PF 700tyypin lamput, uuden linssityypin
kanssa saivat aikaan neliskulmaisen
va lokeilan ja lampun suojukseen tuli kolmiomaiset häikäisyn poistajat.
Kauttaaltaan tulos oli siistimpi, ja
lisäksi etuosa oli omintakeisempi.

Muilta OSIn auto näytti paljolti
samalta kuin 1949- 1952 mallit.
Raitisilma-aukot korvattiin läpällä,
jota säädeltiin auton sisältä keskellä
kojelautaa olevasta venttiililuukusta , ja tämä myös poisti tarpeen
käyttää kömpelöitä putkia, jotka
olivat vieneet arvokasta tilaa "Kykloopin" konehuoneessa . Auton
takaosan muutos antoi yhden lisätuuman korkeutta takapenkillä
oleville matkustajille, ja laajempi
takalasi antoi tervetullutta lisää takanäkyvyyteen. "Kykloopin" matkatavaratila, vaikka se oli suurempi
kuin P3 mallien, oli pieni senaikaisten standardien mukaan , ja muutos
auton takaosassa oli korjannut
hieman tätä asiaa. Alustan takaosan poikkikannake oli hiukan koverrettu, ja tähän tuli uusi kiilan
muotoinen polttoainetankki. Sen
yläpuolella oli erillinen vararengaskaukalo, ja täten matkatavaratilan
lattia oli tasainen. Vararengaskau-

kai olla oli oma saranoitu ovi, joka
voitiin avata vain matkatavaratilan
sisäpuolelta, ja peräluukun kannessa oli uusi itsestäänlukkiutuva salpa
ja vaakasuora kahva rekisterikilven
alapuolella. Tämäkin muutettiin, ja
sen uusi suorakulmainen muoto sai
auton näyttämään tukevammalta.
Uusi varapyöräkaukalo teki välttämättömäksi syvemmän takahelmapeUin,joka myös aiheutti pienen
muutoksen pakoputken sijainnissa.
Sisäpuolella oli muutamia vähäisiä muutoksia . Mukavuutta parannettiin paremmin jousitetuilla istuimilla, ja pieni syvennys etuistuimen takaosassa antoi enemmän
polvitilaa takaistuin matkustajille.
Varvastilaa myös avarrettiin syventämällä istuimen alaosaa. Työkalukouru asennettiin nyt ajajan istuimen alle. Kojetaulun vivut pysyivät
jotakuinkin ennallaan. Puolipyöreä
äänitorven kehä muutettiin pyöreäksi halkaisijaltaan pienemmäksi,

Uusi etupään muotoilu, joka siis ilmestyi P4:een v. 1952. Kuvan malli
on tosin 90 v.1955, jossa sumuvalo
oli vakiovaruste.

RoverYstävät
samalla kuin kytkin, joka avasi
polttoaineen varalaskuhanan korvattiin polttoaineen loppumisesta
varoitta valla hälytysvalolla. Asennettiin urkutyyppinen kaasupoljin,
joka oli tunnokkaampi kiihdytettäessä, tehokkaampi lämmityslaite
antoi 3.5 kW ja autoon tuli uudet
itsestään
pysähtyvät
tuulilasin
pyyhkimet.
Teknisellä puolella merkittävimmät parannukset koskivat äänen eristystä. 1952 P4:t olivat ensimmäisiä autoja, joissa käytettiin
"Silentbloc" kumipuslia eturipustuksessa, ja nämä sekä uudet runkoripustukset vähensivät melua.
Uusi korkeajännitteinen puola paransi tyhjäkäyntiä, autossa oli uusi
virranjakaja ja tehokkaampi laturi.
Lämpöeriste asennettiin etu äänenvaimentimenja lattian väliin ja SUpolttoainepumppu asennettiin uuteen paikkaan oikean takalokasuojan alle. Sen imuputki oli täten lyhyempi ja höyrystymispulmat korkeilla seud uilla ja kuumalla säällä
poistuivat, koska loput polttoaine
järjestelmästä oli paineen alaisena.
Samaan aikaan Gethin , joka oli
Roverin jälleenmyyjä Birminghamissa, tarjosi lattia vaihdetta vaihtoehtona, ja muutamat autot, erikoisesti poliisimallit, varustettiin
niillä. Panhard-tanko, joka oli aiheuttanutjonkin verran vaikeuksia ,
poistettiin keskellä malli vuotta. Jälleenmyyjiä neuvottiin poistamaan
tangot jo markkinoilla olevista autoista, ja on todennäköistä että vain
hyvin harvat säilyivät koskemattomllla.
Korjattu malli näytti vetoavan
yleisöön , ja tuotantoluvut näyttivät
noin 7 prosentin nousua vuoteen
'~ 1952 verrattuna. Amerikassa Bob
Dearborn "Road and Track"-Iehdessä väitti, ettei hän, Rolls Roycea
lukuunottamatta tuntenut mitään
hienompaa uudenaikaista autoa
kuin Rover 75, ja hänen kommenttinsa löysi nopeasti tiensä Roverin
mainoksiin. Brittiläiset autotestaajat eivät olleet niin liioitellun innostuneita 1950-luvun alkupuolella, ja
heidän julkaisunsa hienotunteiseti
ylistivät 75:n parannuksia tässä
silmiinpistävässä autossa.
Kuitenkaan pelkät parannukset
eivät olleet ainoa asia mitä Roveryhtymällä oli mielessä, ja lopullinen
päämäärä oli laajentaa P4:n mallistoa . Sen jälkeen kun 75:n avo mallin
tuotantoajatuksesta oli luovuttu,
niin lyhyt, pyöreäperäinen coupe
rakennettiin mallipajassa. Kuitenkaan tästä suunnitelmasta ei näyttänyt tulevan mitää~ päätettiin
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1952- 1953 Rover 75.

tutkia mahdollisuutta täysin uudesta P4:n korivaihtoehdosta. Maurice
Wilks huomasi, että tuore ajatuksen lähestyminen oli välttämätöntä,
ja uuden korin suunnittelu uskottiin italialaiselle tyylin ammattilaiselle, Turinin Farinalle. Todennäköisesti jossain vaiheessa vuonna
1952 Farinalle esiteltiin asia ja kaksi auton alustaa toimitettiin Italiaan
saadakseen siellä uudet korit.
Suunniteltiin
ja
rakennettiin
muunneltu umpimalli ja avomalli.
Avomalli on nähtävänä Roverin
osastolla vuoden 1953 Earls Courtin auto näyttelyssä, mittaamassa
yleisön mielipidettä tähän muotoiluun . Mielipide oli myönteinen ja
jonkin aikaa Solihullissa jatkettiinkin avo malli-projektia, ja kaksi Farina -mallia rakennettiin Englannissa. Näillä tutkittiin mallien rajoitetun tuotannon mahdollisuutta. Kuitenkin tuotantovaikeudet olivat enja
projektista
nustettavissa
luovuttiin.

Moottorin kehitystyö oli tällä välin vienyt paljon tutkimusosaston
aikaa, ja tulokset olivat näkyvissä
kahdessa uudessa mallissa, jotka
esiteltiin vuoden 1953 autonäyttelyssä. 90:n, josta oli tulossa kaikista
P4 malleista suosituin,ja 60:n,jossa
oli sama kori ja alusta uudelleen
suunnitellun, edellisenä vuonna
julkistetun 75-mallin kanssa, mutta
joka käytti olennaisesti paranettua
kehitelmää tuon auton JOE -koneesta. 6-sylinterinen 90:n säilytti
75 koneen 105 mm iskupituuden ,
mutta sylinterien sijoitusta muuttamalla saatiin aikaan suuremmat
poraukset. Täysin virtaava voitelu
järjestelmä otettiin käyttöön ja
vahvistetuissa kampiakselin kauloissa käytettiin kupari-lyijy laakereita. 2638 sylinteritila vuudella ja
yhdellä kaasuttimella uusi kone kehitti 90 bhp:tä - ja tästä mallin
nimi johtuukin. Käytettiin Vokesin
ilmanpuhdistajaa 75:n öljykylpytyyppisen sijasta, koska tätä pidet-
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tiin sekä tehokkaampana ja mahdollisesti vähemmän vahingollisena
koneelle, jos se tukkeutuisi. Siinä
missä Vokesin puhdistaja johti ainoastaan tehon heikkenemiseen,
tukkeutunut öljykylpy-tyyppinen
voisi päästää hiekkajyvästen pilaaman öljyn koneeseen.
Tuonaikaisiin autotestaajiin 90:n
lisääntynyt suorituskyky teki syvän
vaikutuksen, ja voitaisiin sanoa, että Rover-yhtymä oli ehkä hairahtanut liian pitkälle arvostelukyvyssään kun se erotti uuden mallin liian pitkälle muista P4:stä - ainoat
ulkonaisesti erottuvat piirteet olivat
"Rover 90" merkit konepelIin molemmilla puolilla ja tavaratilan
kannessa, "90"-tunnusmerkki maskissa ja yksi sumulamppu asennettuna etupuskurin vasemmalle puo lelle.
Vastakohtana 90:n huippumallilIe, 60:n suunniteltiin huokeammaksi malliksi, jättämättä kuitenkaan
pois Roverin perinteellisiä hienouksia. Sen kone oli 4-sylinterinen yli porattu, niin kutsuttu "Ieveäporauksinen 90:n". Sattumalta tämän
koneen mitat olivat identtiset 1952mallisen Land Roverin koneen
kanssa, vaikka sylinteriryhmä, kansi ja kaasutin olivat kaikki erilaisia. Uusi 1997-moottori kehitti
60 bhp:tä, joka taas selitti mallimerkinnän. Ajan mittaan autoa
kutsuttiin
Rover-kirjallisuudessa
"2-litraiseksi 60:ksi".
Näiden kahden uuden mallin
myötä tuli parannettu vaihdelaatikko, jossa oli synkronoitu kakkosvaihde. Vaihdelaatikko asennettiin samanaikaisesti 75 :een ja se pysyi olennaisesti muuttumattomana
.' kunnes P4-malli lopetettiin 10 vuotta myöhemmin. Kaikissa kolmessa
mallissa oli vapaakytkin. Ja uuden
vaihdelaatikon myötä tuli uusi
vaihdetanko; pitkä lattialle asennettu keppi, joka meni vaihdelaatikkoon kojelaudan alla, ja täten etuistuimella oli tilaa kolmelle matkustajalle.
Erikoisuutena 1954-mallin autoihin asennettiin käsijarru oven ja
ajajan istuimen väliin , todennäköisesti tarkotuksena siirtää se pois
vaatteiden ja jalkojen tieltä . Markkinoilla näytti olleen tietty vastustus tä tä kohtaan ja vaikka kahvan
sijaintia muutettiin kesken mallivuotta sopivampaan paikkaan,
"paimensauva-vipu" jouduttiin ottamaan taas käyttöön vuonna 1955.
Vaikeuksia oli myö s koneen tuulettimen kanssa ja vuonna 1954 kaikkien kolmen mallin tuulettimiin

asennettiin vahvistuslevyt. Valituksia jatkui yhä tuulettimen vinkunasta ja lopulta nelisiipinen tuuletin,
jota käytettiin myös vienti malleissa,
otettiin käyttöön myös kotimarkkinoilla . Muita keskellä mallivuotta
tapahtuneita muutoksia olivat yksiäänenvaimentiminen pakoputki ja
väliputki kaksiäänenvaimentimisiin
malleihin. 75 ja 90:n saivat suuremman tuulilasinpesimen säiliön,
ja kaikkiin malleihin asennettiin
kromatut ovien vetokahvat ja varmuus stoppari, joka esti varapyörää
putoamasta pois lukituksestaan,
mikäli se oli jätetty auki epähuomiossa. Käsijarrun painonappia oli
myös muutettu , koska aikaisemmalla oli taipumus jumittua.
Tällävälin muutokset kotimarkkinoiden valomääräyksissä alkoivat

vaikuttaa autoihin. Vuonna 1953
määrättiin lailla, että kaksi punaista heijastinta täytyy asentaa kaikkiin autojen takaosaan I :stä lokakuuta 1954 alkaen ja täten Rover
kehitti jälkiasennussarjan, joka käsitti pyöreän punaisen heijastimen,
joka sopi P4:n taka valojen linssikoteloiden sisään niin että heijastin oli
valon alapuolella. Vilkkuvat suuntavalot olivat myös tulossa suosioon ja joissakin tapauksissa yhtiö
toimitti jälkiasennussarjan, jossa
takavaloihin lisättiin suunnan näyttäjät. Lakisääteisiä määräyksiä tuli
kuitenkin jatkuvasti lisää, ja yhtiö
ilmoitti jälleenmyyjilleen vuonna
1954, että "koska meidän takalamput eivät täysin täytä näitä vaatimuksia, on päätetty olla suosittelematta tätä lisä varustesarjaa."
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KIRJE ENGLANNISTA
On tammikuun kahdeskymmeneskuudes, eli aurinkoinen talvi päivä,
mutta taas niin tavanomaisen kiireinen arki. Teen hätäisen ajolenkin
konttorilta kodin postilaatikolle.
Laatikossa pitäisi olla mukavien lainaa antaneiden pankkien verotodistuksia, jotka iltapäivällä "virka-aikana" tulisi saattaa verotoimiston
kautta tilitoimistoon muuten
palkkani ei tule ajallaan. Hukkaan
meni tämä lounastunnin ajo. Miksi
muuten puhutaan lounastunnista,
enhän nytkään edes ehtinyt saada
lounasta. Postilaatikossa oli kyllä
lähetyksiä, ei pankeista vaan iloisen
värikkäitä kuoria useista lehtitaloista. Niissä tarjotaan arpajaisvoittoja
ja siinä sivussa säästö-, vuosi-, kestotilauksia oikein henkilökohtaisesti
minulle. Henkilökohtaisesti, vaikka
en tietääkseni ole koskaan tullut esitellyksi näiden lehtiyhtymien markkinointipäälliköille tai heidän kaikentietäville
A TK-aparaateilleen.
En suostu houkutuskirjeisiin, en.
Silpun seassa on kuitenkin mielenkiintoista, pieni suorastaan vanhanaikainen kirjekuori, nimi ja osoitekin oikein käsinkirjoitettu. Mikäs se
sellainen on?
Se on oikea kirje! Kirje on hieman
kierrellyt, osoite on vanha ja olen
sen jälkeen muuttanut jo kahdesti.
Sitkeästi silti polkee postin Kusti,
kirje on nyt perillä. Näkyy kirje leimatun kaukana vierailla mailla, aina
Englannissa asti.
Töiden lomassa ehdin kurkistaa
kirjeen sisälle. Siellä näkyy olevan
valmiiksi maksettu kansainvälinen
postikuponki, jonka saa vaihdettua
'"·Suomessakin postimerkeiksi, pikkuruinen tyhjä kirjekuori valmiiksi kirjoitetuin vastaanottajan osoittein
sekä pari arkkia vaivalloisen näköisesti raapusteltua vierasta tekstiä.
Yhtäkaikki, kyseessä on yksityiskirje, ties vaikka jonkun brittituttavani
jälkikasvulta.

Myöhemmin ehdin lukea koko
kirjeen - ja yllätys, kirjeessä pahoiteltu käsiala ei olekaan nuoruuden
syytä, painvastoin. Lukiessa selviää,
että kirjeen kirjoittaja P Gregory on
Rover P4 killan jäsen ja on omistanut nykyisen Rover satasensa jo
kolmattakymmentä vuotta! Kirjeessään hän kertoo toisesta "paheestaan", hän keräilee autojen rekisterikilpiä.
'
Kirjeessään P Gregory rohkenee
varovaisin sanakääntein tiedustella,
josko minulla olisi jäänyt talteen
vanhoja rekisterikilpiä, kun olen
joskus vaihtanut autoja "niihin uudenaikaisiin pikkuajokkeihin". Jollei nurkkapäissäni sellaisia löytyisi,
niin olisiko mitenkään mahdollista,
että vaivautuisin tiedustelemaan sellaisia autohajoittamolta? Kilven
numeroilla tai kirjainsarjoilla ei olisi
mitään väliä, kunhan kilpi olisi vain
suomalainen. Kirjoittaja vakuuttaa,
että kilpi on ja pysyy vain hänen hallussaan, eikä sitä tulla kiinnittämään
edes näytiksi mihinkään . ajoneuvoon. Hän on valmis allekirjoittamaan vaikka virallisia papereita, jos
se on kilven saamiseksi tarpeen. Fair
play. Koska, jos nyt kilven sattuisi
saamaan, postitus Englantiin saattaa
maksaa paljon, hän toivoo kustannuksista tiedon kirjeitse, että asiat
voidaan hoitaa.
Siinä se kirje. Vastata tällaiseen
pitää ilman muuta, olemmehan P4kiltalaisia molemmat, vaikken häntä
ole tavannutkaan. Tiedän jo ennalta,
mitä vastaukseeni on kirjoitettava.
On valitettava, että Suomessa kilvet
ovat ajoneuvokohtaisia, niitä ei edes
rahalla ja vaikutusvallaIla (!?) saa
siirrettyjä toiseen autoon tai pidettyä
itsellä auton myynnin jälkeen odottamassa uuden auton hankintaa.
Kilvet, vaikka niistä autoilija joutuu
maksamaan, tulee toimittaa viranomaisille korvauksetta silloin, kun
auto lopettaa maantiellisen vaelluk-

sensa. Jopa silloin, kun auto lepää
pitemmän ajan, ei käy kahteen vuoteen "terveystarkastuksessa" eli katsastuksessa, viranomaisilta saapuu
kutsu tulla tuomaan jo kerran maksamansa kilvet poliisin särjettäväksi.
Mistä sitä enää tällaisessa tilanteessa
jäisi ylimääräisiä kilpiä Englantiin
lähetettäväksi?
Kirjeeni sisältö on siis selvä, minä
en ole sääntöjä keksinyt. Kirjoitan
GregorylIe hetimiten kun aika antaa
myöden - ja pakkaan kirjeen ruskeaan paperiin, jonka sisällä on aaltopahvia ja kirjeen rypistymistä estämässä suomalainen maalattu peltilevy, ties vaikka koristettuna jollain
numero-kirjain merkeillä! Lähetyksen pakettikortiin on tullimaksujen
minimoimiseksi viisainta merkitä sisällöksi "Iahja", ei kaupallista arvoa".
KARI TT

SUOMESSA REKISTERISSÄ OLEVA RANGE ROVER-KANTA 31.12.1987
vuosi malli
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

kpl
7
273
114
123
147
143
80
42
46

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
yht.

35
30
52
77
8
20
35
59
1291

Valtaosa (yli 60 %) Range Rovereista on peräisin vuosilta 1972-1976. Myynti on kuitenkin lähtenyt nousuun
viime' vuosina, joten odotettavissa uusi kukoistuskausi
Range Roverille.
Lähde: VTTK ajoneuvorekisteri
T. PETRELL/ AUTOREP OY

ij" -- --
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NORSUNLUU
MARRAS-JOULUKUU
1987

Kaksi uutta Land Roverin ystävää
on liittynyt joukkoon.
Eräs syyskuinen aamu saimme
ensikosketuksen tähän maineikkaaseen automerkkiin. Olimme suunnitelleet jo puolisen vuotta a utomatkaa Helsingistä Saharan halki Norsunluurannikolle ja takaisin. Suurin ongelmamme oli auton valinta,
kunnes puolisattumalta eksyimme
Mankkaalle off Road Centeriin ja
törmäsimme Liukkosen Juhaan: totuus valkeni, Lantikkahan sen olla
pitää! Juhan kanssa päädyimme
siihen, että parhaan vastineen rahallemme saisimme kunnostamalla
takapihalta vanhan raadon.
Tuumasta toimeen. -76 109 dieselin tekniikka kun nostettiin täydellistä kone- ja laatikkoremonttia
myöten tip-top kuntoon. Kun tämän lisäksi vielä asennettiin ylivaihde , napalukot, kattoteline , parit lisävalot ym. pieniä hienouksia
ja kermaksi kakun päälle valittiin
Misukan XS:n hiekkarenkaat, oli
aavikkokiitäjämme valmis.
Tätä autoa odottaa joulukuussa
Euroopan baanojen köröttelemisen
jälkeen toinen toistaan haastavimpia etappeja. Ensin Saharan ylitys
P-Algeriasta Malin Gaoon, josta
etenemme Niger-jokea myötäillen
Bamakoon . Jatkaessamme Guinean halki Norsunluurannikolle toivomme löytävämme aitoja viidakkopolkuja , joilla
olemattomat
maastoajotaitomme joutuvat koville . Vajaan tuhannen kilometrin ajo
Guineanlahden rannikkoa itäänpäi n pitäisi olla kohtalaisen leppoisaa palmujen seassa pujottelua .
Tropiikista suuntaamme keulan takaisin Saharaan päin , tällä kertaa
Nigeriin. Kohta Algeriaan saavuttuamme onkin vastassa mahtava
Ahaggar-vuoristo, jonka pahimmillaan 22° nousuissa koneen sitkeys
tulee viimeistään testattua. Sieltä
mahdollisesti selviydyttyämme palaamme arviolta maaliskuun alussa
takaisin Helsinkiin.

'/:.,

Varusteista voisi mainita sen verran, että pitkä Lantikkamme on lähes kattoon asti täynnä krääsää .
Mukana on myös vino pino asiapapereita , joiden hankkimiseen on kulunut rlihaa Ibizan reissun hinnan
verran. Tiedon kerääminen reittimme halkomilta alueilta osoittautui yllättävän aikaa vieväksi ja hankalaksi . Vaikka uhrasimmekin tähän paljo~aikaa , emme oikeastaan
vieläkään tledä mihin olemme menossa ja mikä meitä odottaa.
Jos suunnitelmamme edistyy
odotusten mukaisesti lähetämme
jutun tai pari matkan varrelta.
Mukavia talvi pakkasia

1
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TAMMI-HELMIKUU
1988

Lämpimät terveiset Abidjanista
Guineanlahden rannikolta. Olemme saapuneet matkan kääntöpisteeseen , Norsunluurannikolle; täältä käännämme taas keulan pohjoiseen päin.
Matka Helsingistä tänne kesti
noin l 1/ 2 kk, josta Eurooppaa vajaa
viikko.
Tukholma-Lyon
(Ranska) -välin paahdoimme 30
tunnissa 70 km / h keskinopeudella.
Melkoinen saavutus Lantikalla ottaen huomioon , että matkaa hidasti
pari lauttaa Tanskassa. Lyonissa

RoverYstävät
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vletlmme 3 palvaa tuttujen luona
varusteita täydennelIen ja autoa
viimeistellen. Kolmen viikon muonavaraston hankittuamme yllätti ti lanpuute ja jouduimme jättämään
takapenkin odottamaan paluuta .
Lyonista jatkoimme hullua paahtamistamme Espanjan eteläkärkeen. Sieltä jatkoimme lautalla
Ceutaan, Afrikkaan. Salmea ylittäessämme meilen valtasi epävarmuuden tunne , kun emme oikein
tienneet , mikä meitä vastarannalla
odottaisi.
Marokon tullissa törmäsimme
heti epämiellyttävään rahat pois eurooppalaisilta- mentaliteettiin , jonka kanssa olemmekin joutuneet tulemaan toimeen koko matkan ajan.
Matkan suurin autiomaa oli
kiehtonut mieliämme jo niin pitkään , että jatkoimme Marokon upeiden vuoristo maisemien halki lähes samaan tahtin kuin aikaisemminkin. Etelä-Marokossa maasto
alkoi vaihtua autiomaaksi, tunsimme olevamme perillä.
Marokon ja Algerian välisessä
tullissa olimme lähes ainoita asiakkaita ja saimme virkaintoisten tullimiesten kaiken huomion osaksemme. Meitä syynättiin peräti neljä tuntia, kaikenkaikkiaan rajan
ylittäminen kaikkine mahdollisuuksineen kesti koko päivän!
Tullissa selvisi, että jokaisen tu>.ristin on vaihdettava 1000 dinaria
eli n. 900 mk ennen maasta poistumista. Tämän summan kuluttaminen osoittautui jatkossa vaikeaksi ,
koska mm. liikennevakuutus kolmelle viikolle maksoi 90 mk ja dieselöljy 70 penniä litralta . Muuhun
rahaa ei sitten autiomaassa kulunutkaan .
Päällystetty tie halkoi Saharaa
lähes 700 km syvyyteen asti . Maisemat vaihtelivat luumaisesta kivierämaasta dyynimereen, paikoin
vehreät keitaat elävöittivät muuten
kuollutta luontoa. Asfaltti loppui
Reggneen , jonka jälkeen oli seurattava renkaan jälkiä ja 5 km välein
olevia opas pylväitä 700 km Malin
rajalle asti.
Ennen tälle osuudelle päästämistä viranomaiset tarkistivat auton
varusteet ja polttoai ne- sekä vesivarat.

Lähdimme kurat housuissa ylittämään Tanezroulfia yhdessä ranskalais- Lantikan kanssa . Ensivaikutelma oli kieltämättä pelottava, tuuli nostatti hiekkapöllyn 2 m :n korkeuteen , renkaan jälkiä risteili joka
suuntaan ja opaspylväistä ei ollut
tietoakaan. Pian ajoura kuitenkin
löytyi ja rupesimme seuraamaan
suoraan etelään vievää reittiä .
Ensimmäiset 50 km olivt koneille
rankkoja, sillä reitti kulki pehmeässä hiekassa . Sen jälkeen ajo olikin
yllättävän sujuvaa melkein' rajalle
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asti. Toisen päivän aamuna , kun
olimme puolessavälissä matkaa sattui ranskalaisillemme pikku haaverio Koneen tuennat pettivät ja matkanteko loppui siihen. Syy oli ilmiselvä. Lantikassa oli jonkun kyläsepän istuttama Peugeot 504 -dieselkone.
Epätoivoisten
korjausyritysten jälkeen saimme
ensikosketuksen autiomaan ylittäjien vähäiseen lojaalisuuteen. Ensimmäinen etelästäpäin tullut rekka
hinasi Lantikan 200 km :n päähän
Reggnesta, missä tarmokas algerialainen on erämaata uhmaten rakentamassa motellira vintolaa jo
olemassa olevan kaivon ympärille.
Yksi rekan matk ustajista lupasi
käydä Reggnessa hitsauttamassa
murtuneen osan . Häntä odotimme
neljä yötä keskellä autiomaata.
Siellä tuli myös vietettyä erilainen
uudenvuodenaatto muutamaa taatelia mutustelIen. Viimein ys tävämme saapui ja pääsimme jatkamaan matkaa kohti rajaa , jonne
vihdoin parin päivän kuluttua saavuimme suuremmitta ongelmitta ,
ranskalaisemme tosin joutuivat lopuksi ripustamaan koneensa vaijereitten varaan .
Malin tulli sta se lvisimme viskipullolla ja pääsimme j atka maan
matkaa Gaoon , kaupunkiin Nigerjoen varrella. Siellä alkoiva t ongelmat virkavallan kanssa. Malissa
virkamiehet elvat saa palkkaa
sää nnöllisesti , niinpä polii si t yrittävät ansaita elantonsa sakottamalla
mielivaltaisesti turisteja. Meidän
rikkeitämme olivat mm . se , että pysä hd yi mme 3 m olemattoman pysä hd ys merkin jälkeen , toinen muka
pakollinen varoituskolmio puuttui ,

-'-"
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emme suostuneet lahjoittamaan poliisi päällikölle jerrykannua, sekä se
että ehjä pakoputkemme muka
vuosi . Gaosta jatkoimme pikipäin
Timbuktuun. Tämä osuus oli ensimmäinen, jolle kaksivetoisella autolla ei ole mitään asiaa. Timbuktu
oli meille pettymys, emme saaneet
olla hetkeäkään rauhassa kinumiselta ja kaupanteolta. Muutenkin
20000 asukkaan kaupunki oli melko mitään sanomaton. Ainoa syy,
jonka takia vietimme siellä useamman päivän, oli Paris-Dakar -ralli,
joka saapui Timbuktuun 16. tammikuuta.
Iloksemme löysimme kilpailijoitten joukosta tuttavamme Tarmo
Jormakan sekä saimme tavata sillä
hetkellä rallia johtaneet Vatasen ja
Kankkusen .
Matkalla Timbuktusta Bamatoon autiomaa muuttui pikkuhiljaa
savanniksi ja pääsimme kokeilemaan Lantikan safariominaisuuksia heinikossa. Hyvin meni, kunhan
putsasi tuulilasista välillä ruohot ja
elukat. Bamakossa saimme hengähtää, siellä ei enää kerjäläislaumat
parveilleet ympärillä.
Olimme viettäneet jo kolme viikkoa Malissa ja aloimme olla lopen
kyllästyneitä maahan, jossa kukaan
ei tuntunut tekevän työtä, vaan ihmiset yrittivät elättää itseään pikkupahanteolla ja kerjäämisellä.
Niinpä lähdimme Guineaan, jossa
näimme pitkästä aikaa kunnon työtekoa ja elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä.

Ajoimme Itä-Guinean halki, jossa kasvillisuus muuttui tiheäksi, j 0pa viidakkomaiseksi metsäksi. Toisinaan eksyimme syrjäteille, joita ei
juuri voinut teiksi uskoa, niin syviä
railoja olivat rajut sateet niihin
murtaneet. Pahimmillaan ajoimme
100 km:n pätkää 9 tuntia. Sen selvitettyämme vakuutuimme, että olimme ainoalla oikealla autolla liikkeellä. Etelä-Guineasta jatkoimme
Norsunluurannikolle, jonka leveät
tiet kielivät selvästi vauraammasta
maasta.
Tieto meren läheisyydestä ajoi
meitä etelään ja tukka putkella
mentiinkin. Sademetsien kuumankostea ilmasto ei muutenkaan houkutellut viettämään aikaa sisämaassa. Kahdessa päivässä saavuimme
Tabou-nimiseen kalastajakylään,
jossa palmujen juurilla loikoillen ja
28° C meressä pulikoiden vietimme
parin päivän aurinkoloman.
Pian ei enää meri riittänyt vaan
jatkoimme auringossa kärähtäneinä matkaa mielessämme Abidjanin
ilmastoitu hotellihuone.

Jatkuvat tulli- ja metsäpoliisitarkastukset hidastivat matkantekoa,
mutta ystävällisellä naamalla niistä
selvittiin ja täällä ollaan kaupungissa, jossa eurooppalainen loisto ja
afrikkalainen kurjuus elävät outoa
rinnakkaiseloa.
Kilometrejä Helsingistä tänne
kertyi reilu 11.000. Autolle ei ole
normaalihuollon lisäksi tarvinnut
tehdä muuta kuin kiristää muttereita mitä ihmeellisimmistä paikoista
ja vaihtaa laturin hiilet. Tärinässä
on lisäksi katkennut yksi ruuvi oikeasta takana vasta sekä polttoaineen mittari hajonnut. Tietäen mihin röykytykseen aavikkokiitäjämme on joutunut, ei voi muuta
kuin ihmetellä auton kestävyyttä.
Tämä tällä kertaa, lähdemmekin
tästä paluumatkalle kohti Butkina
Fasoon.
Paukkuvia talvipakkasia toivottaen
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poikkesi edukseen monesta muusta
paikasta
tarjoamalla
vilkasta
yöelämää ja leppoista porukkaa.
Jätimme lantikan muutamaksi päiväksi hotellin pihaan ja säästyneillä
pennosilla tuimme kaupungin ravintolatoimintaa.
Nigerin rajalla poimimme kyytiimme naisen, joka kotonaan Niameyssa, Nigerin pääkaupungissa
kestitsi meitä kaksi päivää. Saimme
nähdä, että kun afrikkalaisilla on
siihen taloudelliset edellytykset heidän vieraanvaraisuudella ei ole raJOJa.

Hyväkuntoinen asfaltti jatkui
Nigerissä Saharan etelä reunaan ArIitiin asti. Siellä vihdoin pääsimme
yhdessä lantikalla liikkeellä olleiden ranskalaisten kanssa aaviko lle.
Maasto oli tällä kertaa vaihte levampaa kuin toiseen suuntaan ajaessamme, sillä edessämme oli laaja
Ahaggasvuoristo, joka jylhyydessään osoittautui maineensa veroiseksi. Pahimmillaan alueen korkeimmalle 2800. m:n huipulle noustessamme tie oli enää polkumaista
louhikkoa ja mutkitteli jylhiä vuorenrinteitä ylös. Huipulta aamulla
5.2. -14.3.1988
Paluureittimme Norsunluurannikolta kulki Burkina Fason, Nigerin
ja Algerian kautta Tunisiaan ..
. Norsunluurannikon pohjoisosassa, jossa tukahduttava kosteus vihdoin hellitti, soimme itsellemme parin päivän kiertelyn Kanoen kansallispuistossa. Paikan ainoa anti oli
asfalttitaipaleisiin vaihtelua tuovat
vaikeakulkuiset polut, sillä eläimiä
ei reittimme varrelle sattunut kuin
kolme apinaa ja jokunen gasellilauma.
Hyvät tiet houkuttelivat etenemään nopeasti ja jo viidentenä päivänä rannikolta lähdettyämme saavuimme Ovagadougouhun, Burkina Fason pääkaupunkiin, joka
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seuraamamme aunngonnousu oli
vaiva n arvoinen ja edellisen yön
kamppailut unohtuivat.
Tältä Assekreinin huipulta emme
jatkaneet suoraan pohjoiseen, vaan
päätimme koukata vajaa 1000 km
itään sijaitsevan Djanetin kautta .
Tällä kertaa poikkesimme aavikolla
ensimmäistä kertaa merkatuilta reiteiltä ja ajoimme oikotietä kompassisuunnan mukaan. Tällä matkalla
törmäsimme valtavaan dyynimereen, jollaisen ylittämisestä meillä ei
ennestään ollut kokemusta. Reippaasti alennetuilla rengaspaineilla
Land Roverimme nousi vaivatta
. dyynejä ylös. Väärillä renkailla
.. liikkeellä olevat ranskalaiset saivat
tehdä enemmän työtä , mutta onneksi he olivat ottaneet kyytiinsä
ahkeran kiinalaisen, jonka työntöavulla auto täpärästi selvisi dyyneistä.
Djanetista lähtien hyväkuntoinen
tie halkaisi Algerian öljykenttiä ja
oli meille vailla mielenkiintoa . Tällä
matkalla autoomme tuli ensimmäinen varsinainen vika , kun laturin
laakerit pettivät. Uusi tilalle ja kotiin.

Keni & Petri

l

MARKKINAT
HANSUN LANTIKKA
Land Rover 88 Ser IIA vm 60 2,25
bens. Hyvä, kunnostettu puh. 90824621 klo 22.
Land Rover v. -61 109 DSL, ei rekisterissä. Pikku vika. HP 4.500,- Puh .
955-22053
ROVER 3-liter, 6-syl. Kov . 60, siisti,
katso ja rekist. 6/ 88. Tied. puh. 938251524 tai 938-250805.

..

KIRJEITA

RoverYstävät

-17

Jäsenmaksuasiaa ...

Kesälomakauden ollessa parhaimMyytävänä Land Rover Pick up B-55 .
millaan muutama sana jäsenmaksuAlkuperäinen, rekisterissä, katsastettu.
jen suorituksista, joita on maksettu
Tiedustelut mieluiten iltaisin
kohtalaisesti. Vielä vuoden -87 jäpuh. 964376 124.
senmaksuja on suorittamatta viitisenkymmentä. Kuluvan vuoden jäsenmaksuja on suorittamatta edellisten lisäksi sadaltayhdeksältäONNEA JÄSENELLE
kymmeneltä.
Vuoden -89 maksuja on suorittaILARILLE ONNEA (jäsen no 614)
nut etukäteen neljä jäsentä. AinaisIlari kirjoitti' ja sai hatun, sellaisen
jäsenmaksunsa on suorittanut kakkuin liha kaupassa käytetään, joten
sikymmentäkaksi jäsentä (tilanne
Gaudeamus hikikii , vivat asvaltores.
31.5.).
Hyvää keskikesää .....

toivoo rahastonhoitaja
Terveisiä täältä pohjoisesta!
Täytin tuossa jokin aika sitten ilmoittautumiskaavakkeen Roveristeihin.
Ko. kaavakkeessa kyseltiin mahdollista kuvaa autosta. No silloin ei
ollut , mutta nyt on ja oikein kaikki
kolme , vieläpä toimintakuvia. Lapiota apuna käyttäen Range nousi
ylös.
Lisäksi otin romiksella käydessä
kahdesta Rangesta niiden tyyppikilvet.
- Siis kaksi on poissa joukostamme . (35801125A oli diese lölj y
Mersun koneella)
Ruotsalainen Lassi-Pekka
Koulutie l
74120 Iisalmi
(opiskelen Inarissa)
Hei Rover-kerholaiset!
Lähetän tässä teille kuvan, joka
" saattaa kiinnostaa jotakuta. Kuvan
a uto on vuodelta 1932. Se oli Ra umalla kesällä -8 7, omistajana vanha
saksalainen merimies, joka puhui
myös suomea.
Jos ketä kiinnostaa, minulla löytyy myös lisää valokuvia ko. autosta
ja joistakin yksityiskohdista .
Hyvää autoilukesää!
t. Jukka Hirvonen
Palvaanniemenk. 16 L 17
33700 TAMPERE

PS. Itselläni on Opel Olympia Rekord -54, johon etsin osia.
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TEKSTI LAURI LARMELA
KUVAT LAURI LARMELA,

MARKKU JUNTUNEN

ROVERILLA
ON

En9'annin san~ rover.!arkoittaa vaeltajaa, ja leppOisa matka-aJo on mm vanhojen kuin uudempien Rovereiden leipälaji.
Suomessa Rovereiden mainetta vaalii Rover
Ystävät r.y.
Vuodesta 1904 lähtien Roverit
ovat vaeltaneet maailman teillä ,
mutta Suomen Rover-kanta on valtaosaltaan sotienjälkeisiitä vuosilta.
Roverin ainutlaatuisuudesta vakuuttuneet omistajat perustivat
Suomeen toukokuussa 1981 Rover
Ystävät r.y. -merkldkerhon , jonka
puheenjohtajana toimii nykyään
Juha Liukkonen. Viisivuotiaassa
kerhossa on noin 550 jäsentä, jotka
omistavat seitsemisensataa Roveria.
Kerhon tavoitteena on historiallisesti arvokkaiden Rovereiden inventointi . entisöinti ja säilyttäminen sekä korkeamman ajoneuvokulttuurin edistäminen. Kerho julkaisee myös neljästi vuodessa ilmestyvää Rover Ystävät -lehteä,
joka toimii jäsentenvälisenä tiedonkuljettajana.
Merkkikerhojen tapaan myös roveristit osallistuvat erilaisiin harrasteautotapahtumiin ja järjestävät
omia kokoontumisajojaan . Esimerkiksi tänä vuonna järjestettiin touko-kesäkuun vaihteessa Vuosiajo

74
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Mikkelin Visulahteen. Jokavuotisia tapahtumia ovat myös SyYsajo
ja land-roveristien omille ajokeilleen järjestämät maastoajokoitokse!. Rover Ystävät ovat käyneet
suurella joukolla autoineen myös
Roverin synnyinmaassa tapaamassa paikallisia asianharrastajia ja
täydentämässä
varaosakokoelmiaan .

Köyhän miehen RollsRoyce
Yksi harrastajien arvostama malli
on P 4, jonka kukoistus aikaa oli
1950-luku. Sen matkustamoon loivat tunnelmaa parempiin englantilaisiin autoihin olennaisesti kuuluvat nahkaistuimet ja jalopuupaneeIi!. Ajoittain hiostavista nahkapenkeistä huolimatta pitkäkin matka
taittui vaivattomasti hyvien ajoominaisuuksien ansiosta. Aivan aiheetta P 4:ää ei kutsuttukaan "köyhän miehen Rolls-Royceksi".
Tätä mallia pidettiin kestävänä
autona, joskin sen monimutkainen
tekniikka edellytti säännöllistä ja
asiantuntevaa huoltoa. 50-luvulla
autoilla kuitenkin vain ajettiin, jo-

ten monet Suomeen tuodut Roverit
joutuivat arvolleen huonosti sopivaan alennllstilaan.
Helsinkiläisellä Pekka Kaste·
maalla on kuitenkin Rover P 4 yksilö, joka on saanut tarvitsemansa hoidon luovutushuollosta lähtien . Hänen Roverinsa oli nimittäin
täkäläisen maahantuojan palveluksessa olleen Tor Nesslingin vaimon auto, joten se huollettiin ikään
kuin talon puolesta. Nykyinen
omistaja on pitänyt 57-mallisen auton niin hyvässä kunnossa, etteivät
taakse jääneet 230000 kilometriä
tunnu missään. Pihistysennätys on
alle kymmenen litraa sadalle kilometrille. Tämä lukema saavutettiin
käyttämällä varusteisiin kuuluvaa
vapaakytkintä.

Lääkärille Rover
Sotienjälkeisinä vuosina oli monen
autonnälkäisen ainoana vaihtoehtona jokin itäauto - VW Kuplakin oli
jo kuin lottovoitto. Kunnanlääkärin
arvolle ei kuitenkaan ollut sopivaa
ajaa jollain Pobedalla tai Kuplalla,
niinpä herra kunnanlääkäri ajoikin
Roverilla.
Heikki Brandt, joka on itsekin
lääkäri, ajaa entisellä kunnanlääkärin Roverilla päivittäin toukokuusta
lokakuuhun. Hänen autonsa on Ro-

ver 100 P 4: Brandt kertoo, että
aikanaan sai Roverin kunnanlääkärin kahden kuukauden palkalla.
Rover olikin hyvä valinta maaseudulla pitkiä taipaleita taittamaan
joutuville lääkäreille.
Vuonna 1952 Suomeen tuot;if\
1 40? Roveria, mikä oli aikani;!
suun määrä. Tämän erän autoIsta
on moni säilynyt ja päätynyt Rover
Ystävien haltuun. Yksi säilyneistä
on Kari Tossavaisen musta P 4,
jonka matkamittariin on kertynyt
130000 kilometriä. Näihin kilometreihin sisältyy jopa autosuunnistusratojen tekoa ratamestarin ollessa auton ohjaimissa sekä varsinaisia autosuunnistuskilpailujakin.
Ylpeät omistajat ajavat tämänikäisillä autovanhuksillaan useimmiten
vain kesäisin, mutta Kari Tossavainen on kaasutellut autollaan läpi
vuoden viime talveen asti.
- Ei minulla mitään taIviongelmia ole ollut, Saabeja olen sen
sijaan joutunut hinailemaan, Tossavainen toteaa.

Vuoden Autoja
P 4 ja sen seuraaja P 5 -malli olivat
rauhallisten herrasmmiesten autoja
eivätkä innoittaneet kuljettajiaan
näyttäviin ajosuorituksiin.
Täysin uusi ja nuorekas tulokas
oli vuonna 1963 esitelty Rover

RoverYstävät
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V8-koneella varustettu Rover P6
on luotu kulkemaan. Se on kerhon
suosituin harrasteauto.

Karl Tossavalnen Rover P4 on ollut käytössä ympäri vuoden. Se
on kelvannut jopa hlnausavuksl
huonommin käynnistyvIlle.

2000, joka valittiin myös Vuoden
Autoksi . Tämä malli P 6 oli ajajan
auto enemmän kuin yksikään edeltäjänsä. Sen persoonallinen muotoilu miellyttää silmää vielä nykyäänkin. Katseita kääntävän kuoren
alle suunniteltiin asennettavaksi
jopa kaasuturbiinimoottoria. Ratkaisu ei kuitenkaan ollut sarjatuotantokelpoinen, ja tuotantomallin
moottoriksi tuli kahden litran rivimoottori. Myöhemmin tähän koriin
asennettiin
amerikkalaisperäisiä
täysalumiiniveekahdeksikkoja, joiden iskutilavuus oli kolme ja puoli
litraa. Juuri tuo raa'an voimakas
moottori toi parhaiten esiin auton
kulkurin luonteen. P 6 on myös
Rover Ystävien yleisin automalli.
Vuonna 1977 Rover valittiin jälleen Vuoden Autoksi. Malli oli
edelleen valmistettava SD I tutun
veekasin vauhdittamana. Tämänkin Roverin kori on poikkeuksellisen näyttävä. Se ei häpeä virtaviivaisia linjojaan edes nykyisten
aerodynamiikan ihmeiden rinnalla.
Monet tämänmalliset Roverit ovat
Suomessa vielä ensimmäisillä
omistajillaan, ja niillä on vielä vuosien elämä edessään.
Land-Roverln etenemlskykyä rajoittaa enemmän kuljettajan taito kuin
auton ominaisuudet. Taustalla näkyvä kalusto ei ole Rover-merkklstil.
Kerho ottaa m6yrlmlstapahtumllnsa muitakin mukaan.

Nelivetoinen työkone
Kunniakas luku Roverin historiassa
on Land-Rover. Tämän tukcvate-

koisen maasturin perusidea on toisen maailmansodan aikaisen Jeepin peruja. 40-luvulla esitelty
"Lantikka" pysyi lähes muuttumattomana tuotannossa 80-luvulle asti,
jolloin se sai muun muassa uudenaikaisemman alustarakenteen .
Sodanjälkeisessä
rautapulassa
Rover oli tiennäyttäjiä alumiinin
käytössä, joten Lantikankin kori
valmistettiin tästä keveästä materiaalista. Land-Roverit palvelevat
uskollisesti eri maiden puolustusvoimissa. Pistämätön kulku neuvo
se on myös kehitysmaiden vaikeakulkuisissa olosuhteissa ja vaikkapa Suomen lumisessa talvessa.
Suomen land-roveristit möyrivät
omaksi ilokseen muun muassa
Ruskeasannan motocrossradalla.
Vuonna 1970 tuli markkinoille
Land-Roverin sukulainen , maasturin ja henkilöauton risteytys Range-Rover. Rangen myötä syntyi
markkinoille aivan uusi autoluokka: herrasmies- eli elintasomaasturil.
Englantilaiset kutsuvat joitakin
Rovereita nimellä Auntie's Car
(tädin auto) . Toisaalta Rovereiden
keulaa koristaa julma kypäräpäinen
viikinki "George". Näistä sympaattisista autoista on moneksi, eikä niiltä ainakaan luonnetta puutu
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Sekä lantikkaa että Rangea näkyy sotaisissa hommissa. Tuskin on
uutislähtystä missä ei näkisi sissi-tai
vakinaisen armeijan ajoneuvoina
Rovereita. Onpa Suomessakin teliiantikka joka alunperin on ollut
tarkoitettu ohjuslavetiksi.

Toukokuun lyhyet yöt

RDMULUS

Rakennem uutosta

Päivän tunnussana rakkaassa maassamme on rakennemuutos. Poliitikotja ammattiyhdistysmiehet kinastelevat siitä, miten meidän rakasta
Suomen maata kehitetään. On uutta
yritystä, on vanhan lopettamista ja
rakenteet senkun kehittyvät. Kesäja
kevät ovat rakentamisen kulta-aikaa. Joka notkoon, niemenkärkeen
ja suohon nousee uusia taloja. Toinen toistaan komeampiaja yksilöllisempiä. Suomalainen perinteinen
"ja jumalauta mää näytän naapurille" mentaliteetti kukoistaa.
Olen ollut havaitsevinani jotain
samanlaista määrättyjen Rangeomistajien piirissä. Rakenteita muutetaan ja rakennellaan. Olen silmät
tapillani ihmetellyt, kun kaarat ovat
nousseet taivaita kohti. On välipalaa
- toki ei syötävää - vaan nostavaa, on suuria renkaita ja on karjapuskurit sivussa. Ei kai sentään
mennä härkätaisteluun?
Ilmeisesti maastoajot ovat saaneet veren kiehumaan. Pitäisi päästä
eteenpäin, pitäisi voida nojata petäjän kylkeen ja pitäisi näyttää mistä
kana .......
Olisihan mulla muutama ehdotuskin:

1. Olen todennut Koneviesti lehdestä, että maatalouskonekauppiailla on varastot pullollaan vanhoja traktoreita. Eli traktoriromikset
kuhisevat käyttökelpoista traktorivannetta. Miten olisi, jos vaikka laittaisi traktorirenkaat joka kulmaan.
Silloin on tarpeeksi korkealla ja pystyy kahlaamaan melkein joka joen
yli.
2. Seuraava idea on myös Koneviestin palstoilta. Entäs jos laittaisi
telin ja telaketjuvedon, niitä näkee
metsätraktoreissa. Silloin Rangesta
tulisi White-tykinvetäjän mallinen.
Ei yhtään hassumpi idea. Olen nähnyt teli-Rangeja Englannissaja voin
helposti kuvitella miltä auto näyttäisi puolitelaketjuilla varustettuna.
3. Entäs jos Rangeen asentaisi
täystelavedon. Romiksesta tai lähimmältä turve suolta voisi löytyä
Petroskoin traktoritehtaan tuotteen
sopiva jakolaatikko, ohjaussauvat ja
rummut. Caterpillar osia löytyy romiksista, tiedän jopa yhden Stalinets
pienoispanssarin sijainnin ja jos oikein kauniisti kysyy Parolasta voisi
ehkä sieltäkin löytyä jotain sopivaa
T 52 tai 55 osaa. Ajatelkaa miten
kivalta näyttäisi jos ratti olisi poissa
ja ohjaisi kahvoilla tai polkimilla
Rangea.

Ihmisluonne on ihmeellinen. Älä tee
sitä tänään mitä voit tehdä huomenna. Näin sanotaan viisaasti sananlaskussa. Joskus tulee ajatelleeksi,
että onko niin, että valo herättää
meissä merkillisiä vietteitä? Tapasin
nimittäin erään Rover-harrastajan
jonka ilme oli väsynytja vähemmän
onnellinen. Hänellä on kesäauto.
Hän oli viime syksynä päättänyt, et\ '\
tä kunnostus tehdään hyvissä ajoin
U
ennen kevätruuhkaa. Oli jopa tehnyt
varaosalistan, ja kunnon insinöörismies kun on, laatinut projektiaikataulun. Siinä luki: osat tilataan
joulukuussa, ne saadaan tammikuussa ja kunnostus alkaa silloin.
Tämä oli tietysti toiveajattelua.
Toukokuun kuulaat yöt olivat kuluneet P6:n alla. Vaimo kuulemma
houruili jotain puutarhan kunnostuksesta ja oli kovin papiljotti-ilmein. Osat olivat tietysti jossain
muualla, paitsi kunnon insinöörin
pajassa. Puhumattakaan siitä, että
ekspertiltä olisi pitänyt saada virkaapua. Mutta kun kaikki muutkin
pyysivät sitä. Mitä opimmekaan täs- '
tä. Pitäisi laittaa hormoonit kuntoon
vähän aikaisemmin jotta voisi käydä hyvällä omallatunnolla vinoile- 'V
massa muille kerhon jäsenille. Ajatelkaamme itseämme ja tehkäämme
parannusta jotta kesäauto olisi käytössä kesällä eikä vasta syksyllä.

Huhuja

Kansainvälisessä lehdistössä on
nähty huhuja siitä, että Roverin ja
Hondan yhteistyö on loppumassa.
Henkilökohtainen mielipiteeni on
- hyvä näin. Roverin omaperäisyys säilyy paremmin jos ei nipponilaiset siihen puutu. On ennenkin
nähty esimerkiksi P 6:sen ja SD
I:sen kohdalla että on osattu olla
edelläkävijöinä. Toivottavasti Rover nyt saa piristysruiskeen ja esiintyy edukseen omaperäisenä laatuautona. Näin ainakin toivoo
ROMULUS

RoverYstävät

- 21

.. ..

PAASIAISAJOT

Korkeita olivat puut, mutta niin olivat autotkin.

r

Ja niin me pojat työnnettiin. ..

ja niin työnnettiinkin.

Pääsiäisajopaikkana oli Joensuun kartano Salossa. Suurkiitokset PhilipilIe vaivannäöstä. Varoaika ei olisi voinut olla
lyhyempi (puhelinsoitto edellisenä iltana klo 22.00 - seuraavana päivänä jo ajettiin).
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13.8.1988
Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi Tampereen Kerho ry ja Vehoniemen Automuseosäätiö järjestävät automobiileille, moottoripyörilIe
ja harrasteautoille Vehoniemen Automobiiliajon. Totuttuun tapaan ajosta pyritään tekemään joustava, mukava ja mieleenpainuva.
Reitille lähdetään aamulla klo 10.00-11.00 joustavasti dman valinnan
mukaan. Lähtö tapahtuu Kangasalta, lähtöpaikka ilmoitetaan ilmoittauneillesekä tarkat ohjeet muutenkin. Reitistä kuitenkin senverran
kerrotaan jo etukäteen, että Hämeessä pysytään, ja Kangasalla tutustutaan Vehoniemen Automuseosäätiöllä "Auton yhdeksän vuosikymmentä
Suomessall-näyttelyyn. Reitillä on useita tarkastusasemia ja tehtäviä
sekä pik-nik.
Järjestäjät toivovat, että ajoon osallistujat pukeutuisivat aj~neu
von ajan ja tyylin mukaisiin asusteisiin ja osallistuisivat myos
asu-ajoneuvokilpailuun. Asu-ajoneuvokilpailussa on tänä vuonna kaksi luokkaa.
Ajon kilpailuluokat ovat seuraavat:
Luokka A: Ajokilpailu autoille, jotka on valmistettu vuonna 1940 tai
aikaisemmin,
Luokka B: Ajokilpailu autot vuosimalli 1941-1960,
Luokka C: Ajokilpailu harrasteautot vuosimalli 1961 ja sen jälkeen,
Luokka D: Ajokilpailu moottoripyörille.
Palkinnot jaetaan ajon ja pistelaskun jälkeen lauantai-iI tapäivållä.
o sallistumismaksu on 70 mk/ajoneuvo. Maksu on suori tettavajail.moi ttautumislomake palautettava viimeistään 1.8.1987 kerhon postilokeraon SA-HK Tampereen Kerho ry Pl 28, 33101 THE 10. Pankkiyhteys:
OF Tampere 573120~417189.
.
Ajoa koskeviin tiedusteluihin vastaa Leila Suutarinen, puhelin
931-767 794.
.
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RANGE ROVER - LAND ROVER

** VARAOSAT
JA LISÄVARUSTEET
HUOLLOT JA KORJAUKSET
* AUTOT
uusiin

1
OFF ROAD-VARUSTEET
KAIKKIIN MAASTUREIHIN
JATKUVASTI LAAJENEVASTA VALIKOIMASTA:

_ja*
f~~ft.

"rule.~ - VINSSIT, myös langattomat kaukosäätölaitteet

ALKUPERAISET HI-LIFT MAASTOTUNKIT
PAINEILMAKÄVTTÖISET TASAUSPVÖRÄSTÖJEN LUKOT

i.iii;fti:;i\.

- Vain napinpainalluksella 100 % lukko

OUAIFE-TASAUSPVÖRÄSTÖT,

*

automaattiset "torsen" -tyyppiset lukot

RENKAAT: BF GOODRICH, MICHELIN, ARMSTRONG

IIlEnFOnnlnnCEl1

ALUMIINIVANTEET

* VLIVAIHTEITA,
KARJAPUSKUREITA, TURVAKAARIA, KVLKIPUTKIA,
NAPALUKKOJA jne

\1)
•

ISKUNVAIMENTIMET KAIKKIIN
ROVEREIHIN
HUOM! TULOSSA HENKILÖ-ROVEREIHIN
SEURAAVIA "HERKKUJA":
- SD1 2600 tehdasuusi kone ja

sylinterikansia
- P6 2000 moottorin kunnostuspaketteja
(uusi kampiakseli + laakerit, männät + syl.

putket, tiivisteet, jne
- P6 virta-/rattilukkoja
- V8 + S-vaiht. laatikkopaketteja

* RANGEN

alkuperäiset Lockheed -jarrupalat 150,-/akseli

OFF ROAD CENTER OY
90-520 062, 520 036, Mankkaanpuro 1902180 Espoo

RANGE ROVER

..
~

RANGEROVER

..
~

VAL TUUTETTU
RANGE ROVER JA
LAND ROVER
PIIRIMYYJÄ JA -KORJAAMO
GOES
ANYWHERE
INSTYLE.

ENGLANTILAISIIN AUTOIHIN
ERIKOISTUNUT TÄYDEN
PALVELUN AUTOTALO!

a;;Za LAATU VAUNU OY
Ahertajantie 3 15880 HOLLOLA
Puh. 918-806666.

AUTOJA
Meiltä saat uudet RANGE ROVERIT ja LAND ROVERIT tai käytetyn englantilaisen arvoauton kuntoaan vastaavasti hinnoiteltuna.

VARAOSIA JA TARVIKKEITA
Olemme edelleen laajentaneet osavarastoamme. Ja osien hinnoissahan pidämme ystäviemme puolta. Usein saatkin oikean
osan mieltä edullisemmin kuin jäljitelmän maailmalta.

KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUA
Korjaamossamme on kuusi korjauspaikkaa, erillinen osakorjaamo sekä korin oikaisu ja maalausmahdollisuus. Työn laadun takaavat vakinaiset kokeneet ammattilaiset. Käytettävissään heillä
on asialliset välineet, nosturit ja testerit sekä merkkien erikoistyökalut ja -kirjallisuus. Tätä kaikkea vahvistaa konepajamme työstötasapainotus ja peltityökoneineen. Sormi ei mene suuhun sorvin puuttuessa.

KARAASI -

PAREMPIEN ENGLANTILAISTEN ERIKOISLIIKE

KaraasiBN'

KIMMO LINNAVUORI

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

