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Vuosi 2012 on ollut kiireinen minulle ja varmasti myös 
monelle muulle. Harrastukset olen kuitenkin saanut 
joten kuten mahtumaan mukaan, muun muassa kerhon 

Talvisafari, Lahden Classic Motorshow, Finland Offroad Tour ja 
Britit Kohtaavat, johon mentiin melko suoraan FOT’in jälkeen. 

Sunnuntaina 12.08. tulin 09.00 junalla takaisin Helsinkiin. 
Tarkoitus oli käydä kotona syömässä aamiainen ja vaihtaa Ran-
gesta vanhaan autoon. Vaihtoa ei kuitenkaan voinut suorittaa, 
koska vanha auto oli päättänyt vuotaa vettä matkustajan puolen 
sylinterikannen kautta ulos, jolloin oli pakko ajaa Range Fiskar-
siin – taisi olla siellä ainoa likainen auto.

Vuoden 2013 Lahden Classic Motorshow’hun on varmistettu 
kerholle tila ja jo nyt kannattaa miettiä, minkälaiset autot sinne 
viedään - ehdotuksia otetaan vastaan. Myös seuraava, 26. Britit 
Kohtaavat -tapahtuma on varmistunut. Vuonna 2013 paikka 
on taas Fiskars ja päivämäärä 11.08.2013 – järjestelyt hoitaa 
Jaguar Drivers Club Finland. Nämä kaksi tapahtumaa, LCM ja 
BK samoin kuin RY-kerhon järjestämä BK edellisvuonna olivat 
poikkeus myös siinä mielessä, että kerhon jäsenet osallistuivat 
runsain määrin, mikä oli hyvä nähdä.

Perinteisiä tapahtumia, jotka jäivät hivenen paitsioon vuonna 
2012, olivat oma kevätajomme ja Ahveniston ratapäivä. En-
simmäiseen tuli niin vähän ilmoittautumisia, että se ehdittiin 
peruuttaa. Onneksi päätin kaivaa Eran ehdottamien välietappien 
pysähdyspaikkojen GPS-koordinaatit esiin, että pystyin valit-
semaan jonkinlaisen reitin. Lähdin Lahnuksen Shellin pihaan 
odottamaan, josko tulisi autoja, vaikka tapahtuma oli peruttu – ja 
tulihan sinne minä plus neljä muuta.  Päätimme lähteä ajamaan ja 
ensimmäisellä pysähdyspaikalla liittyi vielä yksi auto joukkoon. 
Fiskars-Siuntion Kylpylä -etappi tuli ajettua ”metsätien” kautta 
ja koirien ulkoiluttajat ja muut siellä olevat ihmiset varmasti 
ihmettelivät, miksi siellä liikkuu GT-luokan urheiluauto, Rover 
800 -limusiini (joka useissa paikoissa joutui vekslaamaan, että 
pääsisi mutkien läpi), SD1 ja vasta niiden jälkeen muutamia 
metsätielle kuuluvia maastoautoja – pääsimme joka tapauksissa 
perille ilman vaurioita.

Ratapäivään osallistuminen oli tänä vuona todella vähäistä. En 
tiedä, vaikuttiko märkä sää asiaan, mutta ne, jotka olivat paikalla, 
nauttivat muun muassa harvinaisesta limusiinin ratakyydistä. 
Maastoautotapahtumien tilanne on hieman parempi: huhtikuun 
Talvisafariin osallistui 18 autoa, 27 henkilöä ja 2 koiraa, mutta 
enemmänkin olisi mahtunut. 

Olemme tapahtumiin osallistuvien vähäisen määrän vuoksi 
joutuneet pohtimaan, miten voimme muokata tulevia ohjelmia. 
Yksi sellainen on pikkujoulu. Sen tilalle on ehdotettu Rover-
laskiaisriehaa; lisätietoa ajasta, paikasta ja varsinaisesta ohjelmasta  
kerromme myöhemmin. Toiseksi tapahtumatyypiksi on mietitty 
jonkinlaisia kesätreffejä, joissa kohderyhmänä olisi  koko perhe. 
Ehdotuksia voitte laittaa vaikkapa palstalle. 

Vuoden 2013 vuosikokous on päätetty pitää lauantaina 
23.03.2013, paikaksi on alustavasti sovittu Espoon Kaisankoti, 
tilan saatavuutta tarkistetaan parhaillaan. Toivon, että tällä kertaa 
tulisi paljon Rover Ystäviä paikalle – koska totuus on, että kerho 
ei ole sen enempää kuin miksi jäsenet sen tekevät!

Muista, että henkilökohtaista osallistumista kerhon ”elämään” 
ei voi korvata palstalla viestimisellä. Tiedän toki, että osa jäsenistä 
asuu kaukana monista tapahtumista. Senpä takia 30-vuotisjuhla 
pidettiinkin pääkaupunginseudun ulkopuolella, vaikka täällä on 
viimeisen jäsenluettelon mukaan yli 200 jäsentä. Olisi mukava 
nähdä edes 30 heistä seuraavassa vuosikokouksessa. Lämpimästi 
tervetuloa kaikille! YHTEYDET:    www.brititkohtaavat.org     e-mail: klubimestari@fjdc.fi tel. 050-304 9579/Juhola 

	  

	  

 
’26. BRITIT KOHTAAVAT’ 

FISKARS  SUNNUNTAINA 11.8.2013  klo 10–14 
 
VUODESTA 1986 OVAT BRITTIAJONEUVOJEN HARRASTAJAT 
SUOMESSA KOKOONTUNEET VUOSITTAIN MUUTAMAKSI TUNNIKSI 
YHTEISELLE PIKNIKILLE. 
 
VUOSIEN VARRELLA ON TAPAHTUMAAN OSALLISTUNUT MM: 

- ajs, ariel, matchless, norton, triumph   
  moottoripyöriä 
- aston martin, cobra, ford jaguar, mg, mini,   

                 morgan, rolls-royce/bentley, rover/land rover,     
                 triumph, vauxhall/bedford merkkikerhot  

- armstrong-siddeley, austin, austin-healey,   
daimler, hillman, humber, morris, sunbeam, ‘helgonet’ 
volvo yms. Britti valmisteisia autoja.  

 
Tänä vuonna järjestelyistä vastaa Finnish Jaguar Drivers’ Club 
(FJDC) ja paikkana hyväksi havaittu Fiskars! 
 
Kaikki brittiläisen moottorikaluston ystävät  

tervetuloa! 

	  
Fiskars on päiväretken etäisyydellä: 
-  Turusta 110 km 
-  Forssasta 100 km 
-  Hyvinkäältä 100 km 
-  Tampereelta 230 km 
-  Helsingistä 88 km 
-  Lahdesta 175 km 
Kuninkaantie yms. Lounas-Suomen hyväkuntoiset,  
historialliset maantie soveltuvat erinomaisesti retkeily- 
ajoon sekä vanhalla että uudella brittikalustolla! 	  
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Autonhankintamatka
sumujen saarelle

Olin jo muutaman vuoden harkinnut auton hakemista 
Englannista itse. Autoksi oli valikoitunut sattuneesta 
syystä MG MGF tai MG TF. Tarjonta on niiden osalta 

Englannissa paljon laajempi kuin esimerkiksi Saksassa. Myös 
hinnat ovat edullisempia.

Tutkin valikoimaa sikäläisessä Nettiautossa eli osoitteessa 
www.autotrader.co.uk. Hakuun laitetaan normaalien haku-
ehtojen lisäksi postinumero ja maksimietäisyys kyseisestä 
paikasta. Laitoin postinumeroksi Stanstedin lentokentän eli 
CM241RW ja etäisyydeksi 100 mailia. Näillä ehdoilla löytyi 
jo aika monta vaihtoehtoa.

Lensimme Turusta Stanstediin ja saimme alle Hertzin Ford 
Fiestan. Ensiksi kävimme katsomassa yksityisen myyjän autoa. 
Siitä oli mennyt juuri kytkin rikki ja se oli muutenkin kulah-
taneen oloinen. Öljytikun väri oli myös sellainen kellertävä, 
mikä kertoo siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Seuraavana 
päivänä eli keskiviikkona suunnistimme autoliikkeeseen: 
www.focuscarsales.co.uk.

Halli oli kauttaaltaan wc-tiloja myöten erittäin siisti. Sisällä 
tapasin myyjän ja hänen sisarensa, joka työskenteli myös 
siellä. Ensivaikutelma oli molemmista erittäin positiivinen. 
Sitten siirryimme pihalle katsomaan autoa. Autoon oli tehty 
tänä keväänä kannentiivisteen ja jakohihnan vaihto. Pihalla 
oli myös toinen MGF, mutta sen osalta myyjä ei tiennyt 
kannentiivisteen tilannetta. Päätin tehdä kaupat. Näytin 
saamani DVLA:n vastauksen rekisteriotteen kuvioista ja sain 
rekisteriotteen kaikki osat mukaani. Sain myös HPI check 
results-paperin josta ilmenee, että kaikki paperiasiat ovat 

auton osalta kunnossa. Auton verot eivät olleet voimassa, 
mutta myyjä lupasi hoitaa asian kuntoon. Liikkeellä on pe-
riaatteena käydä kaikki myytävät autot läpi ennen kuin ne 
luovutetaan ostajalle.

Kerroin, että meillä on vuokra-auto, joka pitää palauttaa 
Stanstedin lentokentälle, joka on noin tunnin ajomatkan 
päässä. He lupasivat tulla hakemaan meidät lentokentältä 
perjantaina ja tuoda liikkeeseen. Näin tapahtui ja siellä oli 
siisti auto odottamassa. Jopa auton akku oli vaihdettu, kun 
se ei heidän mielestään ollut riittävän hyvässä kunnossa. 
Kysäisin myös olisivatko he halukkaita myymään autoja 
myös muille kerhomme jäsenille. Sanoivat myyvänsä erittäin 
mielellään ja myös hankkivansa sopivan auton, jos heillä ei 
sillä hetkellä ole itsellään sellaista. He lupasivat myös tulla 
hakemaan mahdolliset asiakkaat Stanstedin lentokentältä. 
Näillä kokemuksilla voisin ostaa heiltä auton jopa näkemättä 
sitä. Autossani oli mukana ohjekirja, huoltokirja ja nippu 
laskuja, katsastustodistuksia ym.

Perjantaina puolenpäivän aikoihin lähdimme ajelemaan 
kohti Harwichin satamaa. Matka kesti noin 1,5 tuntia. Lautta 
Tanskaan Esbjergiin lähti 17:45 ja perillä siellä olimme 13:00. 
Harwichista pääsee myös Hollantiin. Sinne lähtee laiva joka 
aamu ja ilta. Silloin tulee tosin noin 600 km lisää ajettavaa ja 
ehkä yksi yöpyminen lisää. Saarelta on myös muita yhteyksiä 
manner-Eurooppaan, mutta silloin tulee vielä lisää ajokilo-
metrejä ja ehkä yöpymisiäkin. 

Me ajelimme Esbjergistä Tanskan halki ja siltaa pitkin 
Malmöhön Ruotsiin. Toinen vaihtoehto olisi ollut mennä 
lautalla Helsingöristä Helsingborgiin. Yövyimme Arton luona 
Väderstadissa, joka sijaitsee vähän Linköpingin alapuolella. 
Sieltä ajelimme Kapellskäriin ja saavuimme Finnlinkillä 
Naantaliin. Auto toimi loistavasti koko matkan. Muutaman 
ensimmäisen mailin aikana moottorista kuului jotain ylimää-
räistä tsäg-tsäg-ääntä, mutta se loppui nopeasti. Veropaperit 
laittanen sisään vasta ensi keväänä.

Jos joku on aikeissa hankkia itselleen autoa sumujen saarilta, 
niin voin lämpimästi suositella em. liikettä. Mukaan matkalle 
kannattaa ottaa sekä navigaattori että kartat. Jos jollakulla on 
lisää kysyttävää, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Era
Erkki Lehmuskallio

era1@iki.fi
0405 106 551

Täyteen kuormitetun ATK-laitteeni uumenista vilahti 
kuva harvinaisesta ralliajokista, Rover P5B:stä. Pian 
koossa oli useampiakin kuvia, kun kävin etsimään niitä 

tiedostoista ja sähköposteista. Taas ajatukset palasivat aihee-
seen, jolla monesti aiemminkin olen leikitellyt: Millaista olisi 
varustella Rover P5 rallia varten ja millaisissa oloissa se olisi 
parhaimmillaan? Olisiko se kuin norsu porsliinikaupassa vai 
viidakon kuningas, joka massallaan rynnii vastustamattomasti 
päämääräänsä? Käytännön toteutukseen ei pohdinta koskaan 
osaltani kantanut. Hyvä varmaan – tai sitten ei. Oikeastaan 
pitäisi va in olla paljon enemmän rahaa ja rohkeutta!

Rover tehdas oli jo alkuvuosistaan asti ollut kilpailuhen-
kinen, hyvä esimerkki on vuosi 1913, jolloin Rover mootto-
ripyörillä päästiin yli sata kertaa palkinnoille ja kruununa oli 
Man-saaren TT-ajoista joukkuevoitto. Nykyisen kaltaista rallia, 
jossa pikataivalajat ovat ratkaisevassa asemassa, kehiteltiin vas-
ta 40-50 lukujen taitteessa. Tuolloin Rover-autojen imago oli 
kaukana urheilullisuudesta, upeat, hyvin viimeistellyt, raskaat 
ja hintavat autot olivat varttuneen ja varakkaan väen mieleen. 
Juuri kuusikymmenluvun alussa Roverin tuore toimitusjohtaja 
William Martin-Hurst päätti muuttaa ostavan yleisön asen-
teita radikaalisti. Sille oli painavat syynsä, sillä muutamien 
vuosien päästä markkinoille tulisi uusi, edeltäjistään täysin 
poikkeava Rover P6 ja sen auton ostajiksi haluttiin entistä 
asiakaskuntaa huomattavasti laajemmat piirit, nuorekas väki 
etunenässä! Moottoriurheilun kiehtoma Martin-Hurst päätti 
muuttaa merkki-ilmeen melkoisella shokilla: Rover lähtisi 
mukaan kansainvälisiin ralleihin!

Roverin historian muistaen, tehtaalla oli tuolloin tuotan-
nossa vain kaksi mallia, P4, joka oli pantu tuotantoon jo 1949 
sekä melko uusi P5 vuodelta 1959. Jälkimmäisessä oli 3-lit-
rainen moottori ja sen suor ituskyky oli selvästi parempi. Ei 
tuo 3-litrainenkaan kiihtyvyydeltään mikään raketti ollut, jos 
sitä vertaa aikansa tehopakkauksiin, esimerkiksi isoon Austin 
Healey’yn tai Jaguareihin. P5 oli painava ja iso, mutta erittäin 
vankasti rakennettu. Se oli ensimmäinen itsekantavalla korilla 
varustettu Rover, mutta koska itsekantava oli uutta suunnitteli-
joille, se mitoitettiin melkoisella varmuuskertoimella, painossa 
säästämättä. Oikeastaan siinä oli kotelopalkkeja pohjalevyyn 

kiinnihitsattuna, kuin jäänteitä rungosta. Samaan tapaan 
Jaguarin ensimmäisessä itsekantavassa korissa oli miltei täysi 
runko, mutta hitsattuna kiinni pohjapeltiin. Ei notku eikä ki-
tise! Rallia varten kolmelitraisten moottoreita viriteltiin FIA:n 
eli autourheilun ylimmän järjestön melko ahtaita sääntöjä 
noudattaen, jolloin teho saatiin kyllä nostettua, mutta vain 
noin viidenneksellä. Sisustuksesta poistettiin kaikki sallittu 
ja kevenihän se auto, jos kohta melu ohjaamossa kasvoi myös 
– eikä tehokas kilpailupakoputkistokaan ollut äänetön. Ajo-
ominaisuuksia paranneltiin mm. jäykemmin jousin ja isku 
nvaimentimin, mutta suuret jarrut jäivät alkuperäisiksi – vain 
kitkapinnat olivat kilpailu-sellaiset.

Ralli oli Rovereille täysin uusi alue, hyppy tuntematto-
maan. Kun toimitusjohtaja Martin-Hurst perusti tehtaalle 
kilpailuosaston, niin kaikki tapahtui sen jälkeen nopeasti. 
Vuoden 1961 lopulla julkaistiin jo tulevan kauden kilpailuoh-
jelma. Rover oli huolella rakennettu, luja ja luotettava. Kuin 
luonnostaan oivallettiin, missä Roveri olisi kilpailukyinen: 
Rasittavissa olosuhteissa ja mitä pitempi olisi rallin rääkki, 
sitä parempi. Juuri sellaisiin koitoksiin lähdettiin.

Ensimmäinen Safari
Heti alkuun, 1962 huhtikuussa osallistuttiin maailman 

kovimmaksi ralliksi mainostettuun Itä-Afrikan Safari-ralliin. 
Pian sen jälkeen Euroopan läpi edestakaisin ajettavassa tosi 
vaativassa Liege –Sofia – Liege rallissa Roverit saavuttivat 
suurten autojen 1. ja 3. sijat, kokonaislistallakin peräti sijalla 
kuusi!

Ensimmäisen vuoden päätteeksi RAC-ralli ja siellä joukkue 
oli sijalla 3. Seuraavana parina vuotena menestys oli saman-
kaltaista ja sijoitukset paranivat muiden keskeyttäessä. Niissä 
vaativissa ja pitkissä ralleissa, joissa Rover nimenomaan halusi 
olla mukana, muille sattui keskeytyksiä paljon. Toki joissa-
kin ralleissa Rovereillakin oli mustat hetkensä, esimerkiksi 
kolareiden ja ulosajojen vuoksi, mutta vajaan neljän vuoden 
aikana, jona kolmelitraisilla ajettiin rallia, ne yleensä kestivät 
pahimmatkin koettelemukset. Esimerkki olkoon noiden 
vuosien ajalta edellämainitussa Liege-Sofia rallissa, jossa 
ajettiin 96 tunnissa Belgiasta Bulgariaan ja takaisin. Mukana 

Safari ja Rover ne yhteen soppii...

Rover-tallin ensimmäi-
nen Safari 1962. Silloisten 
määräysten mukaan auto oli 
rekisteröitävä rallin ajaksi 
Kenian rekisteriin.
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oli 100 autoa ja vain 18 pääsi maaliin, niistä kaksi oli Roveria. 
Vuonna 1963 Safari- rallissa starttasi 84 autoa. Maaliin tulleista 
Rover oli viimeinen – mutta ei huono sijoitus ollenkaan, se 
oli silti seitsemäs!

P5-mallien rallit päättyivät vähitellen, kun uusi Rover P6 
eli Rover 2000 aloitti tehtaan rallitallissa. Joitakin kilpailuja 
ajettiin vielä rinnan kahdella kalustolla, mutta P5 oli tehnyt 
tehtävänsä ja sai mennä. Sen menestys ja sitkeys kuitenkin 
huomattiin, Rover oli vastoin monen ennakkoluuloja lunas-
tanut paikkansa rallijoukkeiden parissa ja kuljettajiksi oli 
jopa ylitarjontaa ja todella nimekkäitä ajajia kuten Vic Elford, 
Ronnie Adams tai aikansa parhaimpiin kuulunut Ann Hall 
liittyivät joukkueeseen. Adams oli jo voittanut Monte Carlo 
-rallin, Elford teki sen myöhemmin.

Rallioperaatio aloitettiin tulevan Rover P6:n menekin 
siivittäjäksi ja se todella toimi, Rover 2000 ja sen seuraajia, 
mm. 3500, valmistettiin Rovereiksi ennätyksellinen määrä, 
noin 330 tuhatta autoa. Kaiken kukkuraksi ”vanhan” P5 
mallin kysyntä jatkui vuodesta toiseen, erittäinkin kun se 
sai uuden V8-moottorin. Viimeiset P5:t valmistuivat 1973, 
monta jo tehtyä lopetuspäätöstä jouduttiin perumaan! Kun 
viimeinen varma päätös tuli, Englannin valtiovalta tilasi vielä 
50 autoa varastoon, sillä edustuskäyttöön se oli juuri ainoa 
oivallinen. Sinne pääsi ministeri sisään riisumatta hattuaan, 
toisin kuin esimerkiksi matalien Jaguarien kohdalla! Näistä 
viidestäkymmenestä autosta väitetään viiden kadonneen 
kokonaan, kirjanpidosta ei selviä, minne ne varastoitiin, 
ilmeisesti armeijan varikoille, mutta minne – siis tuliterät 
autot! Kolmelitraisen P5:n ralleista kannattaa vielä mainita 
Akropolis ralli, johon ilmoitettiin peräti viisi P-viitosta. Yksi 
auto oli lainattu toimitusjohtajan pojalle, Richard Martin-
Hurstille ja hänellä oli kakkosohjaajana silloin vielä melko 
tuntematon lupaava nuorukainen nimeltään Roger Clark! 
Myöhemmin Clark oli nelinkertainen Englannin rallimestari, 
ensimmäinen britti voittamaan MM-osakilpailun jne. Vuon-
na 1965 samainen Roger Clark voitti Monte Carlo -rallissa 
Rover P6:lla luokkansa, oli vakioautojen ykkönen ja erittäin 
voimallisesti rakennettujen kilpureiden seassa kokonaisuu-
dessaan sijalla kuusi! Kuningatarkin huomioi saavutukset, 

ritarikunnan kautta:, titteli on Roger Clark MBE.

Kruunajaiset 1953
Kuningatar mainittiin tuossa edellisessä virkkeessä, mutta 

kyllä Elisabeth II liittyy muutoinkin tähän artikkelin asiaan. 
Tänä vuonna tuli 60 vuotta täyteen, kun Elisabeth II nousi val-
taistuimelle. Kruunajaiset pidettiin kuitenkin vasta seuraavana 
vuonna eli 1953. Keniassa autourheilusta innostuneet serkukse 
t, Eric Cecil ja Neil Vincent, halusivat haasteellisempaa autoi-
lua, kuin ajella yhtä ja samaa ympyrää juuri valmistuneella 
Langa Langa kilpa-ajoradalla. Miesten suunnitelma oli tehdä 
ajo, jossa lähdettäisiin Nairobista, kierrettäisiin Victoria-järvi, 
ajettaisiin Ugandan läpi Tanganjikaan ja sieltä takaisin Ke-
niaan, ”puoli Afrikkaa” kerralla ja ensimmäisenä Nairobiin 
palannut on voittaja! Tuossa mainittiin Tanganjika, koska 
Tansaniaa ei oltu vielä perustettu! Joka tapauksessa voi sanoa, 
että ajeltiin siellä entisen Saksan keisarikunnan Itä-Afrikan 
alueella. Autourheilukomitea Keniassa ei alkuun asialle 
lämmennyt, mutta sitten kuningas Yrjö VI sattui onnekkaasti 
kuolemaan ja edessä olivat kruunajaiset seuraavana vuonna. 
Toki alusmaissakin piti panostaa suurellisiin tapahtumiin ja 
näin syntyi keväällä 1953 ralli, Itä-Afrikan kruunajaisralli 
eli ”East African Coronation Rally”. Kruunajaiset olivat ja 
menivät ja niin muuttui sen jälkeen rallin nimikin, siitä tuli 
se kuuluisa (Itä-Afrikan) Safari-ralli. Suomalaisillekin Safari 
on ollut menestys, peräti kahdeksan kertaa on siniristilippu 
liehunut voiton merkiksi. Suomalaisten menestyksen aikaan 
Safari kuului MM-sarjaan. Viimeinen voittaja oli Tommi 
Mäkinen, 49. Safarirallissa vuonna 2001. Seuraavana vuonna 
ralli menetti MM-arvonsa, organisaatio ja rahoitus eivät enää 
yltäneet vaadittavaan. Ralli muuttui ”tavalliseksi” Afrikan 
mestaruussarjan kilpailuksi, vaikkakin viime aikoina Kenian 
hallitus on ryhtynyt toimiin entisen statuksen palauttamiseksi. 
Vuonna 2003 rallilla oli 50. merkkivuosi ja sen kunniaksi 
ajettiin kymmenpäiväinen East African Safari Rally Classic 
eli ajokalustona olivat historic ralliautot! Kilpailu järjestetään 
nyt joka toinen vuosi ja osanottajien joukossa on paljon tun-
nettuja takavuosien nimiä, useampiakin maailmanmestareita 
sekä entisiä voittajia.

Tämän artikkelin ensimmäisessä virkkeessä mainittiin 
valokuva ralliajokista Rover P5B. Se oli se kuva, joka innoitti 
tutkistelemaan asioiden taustoja. Kuva on nimenomaan juh-
lavuoden Classic Safari-rallista! Ystäväni osallistui vuosina 
2003 ja 2005 Safariin ja tuntien sympatiani brittikalustoon, otti 
muutaman kuvan ja lähetti mukavin saatesanoin ne minulle. 
Kuvissa oli siis P5B eli ralliauto ”kuin silloin ennen”, mutta 
nyt V8-moottorilla. Auton omistaja oli kokenut mies, hän ajoi 
rallia vuodesta 1960 vuoteen 1971 asti, jolloin harrastus jäi 
työn ulkomaan komennusten vuoksi. Ajokalustona oli Minejä, 
V8-Escort, Land Rover ja myös Rover P5 eli 3-Litre. Hän 
sai ostettua itselleen yhden sellaisen, ennen kuin tehdastalli 
lopetti ja romutti miltei kaikki tallin autot. Asiaan vaikutti 
varmaan myönteisesti, että isä oli Roverin toimitusjohtaja ja 
täti, isän sisko, Maurice Wilks’in vaimo - Maurice oli silloin 
tehtaan suunnittelupäällikkö. Rallimiehemme oli, kukapa 
muu kuin Richard Martin-Hurst!

Kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen 1991 rallikärpä-
nen puri taas ja tällä kertaa edessä olivat entistä pidemmät 
rallit. Alussa ajokkina Cooper S, sitten 1993 London – Sydney 
-rallia varten (16.000 km!) hän rakensi silloisen kakkosohjaa-
jansa Bill Meade’n, Englannin Fordin kilpailuosaston päällikön 
kanssa P5B:n. Tällä autolla tuli myöhemmin luokkavoitto 
Targa Tasmaniassa ja myynnin jälkeen tämä samainen Rover 
uuden omistajansa ohjastamana miltei voitti maratonrallin 
Pekingistä Pariisiin, kunnes aivan lopussa kartturi sairastui 
niin pahasti, että maalia ei nähty. Roveristimme Martin-Hurst 
jatkoi uraansa Fordilla mm. London – Mexico -rallissa ja 
Panama – Alaska -rallissa. Sitten jälleen uusi auto alle, nyt 
vuonna 2000 Etelä-Afrikassa pienenä sarjana rakennettu 
peräti 5-litrainen Ford Capri Perana, jolla ajettiin uudestaan 
London – Sydney, perään tuli Kalahari-rallin voitto jne.

Safari Classic
Vuoden 2003 Safariin hän kuitenkin palasi toistamiseen 

vanhoihin kuvioihin, kun hän osti takaisin aikoinaan myy-
mänsä P5B:n! Hän tiesi, että Rover P5 oli aikanaan kestänyt 
Safarit paremmin kuin useat nopeat ”oikeat” kilpa-ajokit ja 
Safarissa perillepääsy on menestyksen avain. Tehdas ei kos-
kaan kokeillut ralleissa 1967 markkinoille saatettua P5B:tä eli 
3.5 litraista V8-mallia. Kuitenkin moottoria lukuunottamatta 
Martin-Hurst tiesi jo autoon tarvittavat rallimuutokset. P5B:llä 
on kyllä FIA:n luokitustodistus nr. 5285, kun vakioautolle 
vaadittu tuotantomäärä 5000 autoa oli saavutettu 1968 lopus-
sa. Luokitustodistus on ns. ykkösryhmälle ja ainoa vakiosta 
poikkeava asia on yksi vaihtoehtoinen tiheämpi perävälitys. 
Tuskin tuon mukaan kilpa-autoa saa tehtyä! Martin-Hurst’in 
Rover ei ollut vakioauto, vaan itse kilpailun sääntöjen sallimalla 
tavalla tehty ”...piti olla henkilöauto 1974 tai vanhempi” ja 
muutoin oli varsin vapaat kädet muunnella!. Tässä Martin-
Hurst’in autossa oli jarrulevyt Range Roverista, nelimäntäiset 
satulat, tasauspyörästö (4,7) Land Roverista ja siinä lukko sekä 
manuaalivaihteisto, 5-vaihteinen. Peräkontissa oli kaksi isoa 
tankkia tyydyttämässä melkoisen janoista moottoria. Moot-
torissa oli korkeapuristeiset männät ja kilpailunokka-akseli. 
Polttoaineen syötöstä huolehti ”vain” kaksi tavanomaista SU:a, 
mutta etuna oli, että SU osasi rakenteestaan johtuen jossain 
määrin itse säätää seosta, kun välillä oltiin ohuessa ilmassa 
jopa 3 kilometrin korkeudessa. Alustaa oli parannettu asenta-
malla joka nurkkaan kaksi kaasuiskunvaimentajaa. Pohja oli 
panssaroitu 6 millin Dural-levyllä, mutta se osoittautui aivan 
liian ohueksi, paremminkin 10 mm olisi ollut tarpeen! Kun 
useimmat kilpailijat olivat pakotettuja vaihtamaan 9 päivän 

aikana kuudesti tai useamminkin iskunvaimentajat, Roverissa 
ei ollut mitään tarvetta siihen. Sama koski renkaita, liki kaikki 
ajoivat Pirellin tai Dunlop’in rallirenkailla ja vaihtoivat niitä 
milloin vain voivat, Rover’iin vaihdettiin renkaat vain kerran. 
Järeät kumit olivat vahvistettuja nelivetoiseen tarkoitettuja 
maastorenkaita, Goodyear Wrangler MTR 235/75x15. Koko 
aikana kuun maisemaa muistuttavissa louhikoissa Roverista 
ei puhjennut yhtään rengasta!

Safariralliin 2003 saapui monenlaista osallistujaa, osa oli 
kokeneita kotiteillään ajavia kenialaisia, osa amatööripohjan 
omaavia urheilijoita ja osa luotti täysammattilaisuuteen – 
paikalla oli joukko englantilaisen Tuthilllín Porsche-tallin 
autoja, samoin kuin kaksi Ford Escort-joukkuetta. Nämä autot 
oli tuotu Keniaan valmiiksi kilpailumiehistöjä odottamaan, 
samoin kuin kaikki tarvittava huoltomiehistö, massoittain 
renkaita ja varaosia unohtamatta huollon tarvitsemia kuor-
ma- ja pakettiautoja. Kilpailijalle oli tarjolla suurin piirtein 
tehdastallin tasoinen palvelu alusta loppuun. Piti vain lentää 
vain Afrikkaan, ajaa tuo puolitoista viikkoa ja lentää kotiin. 
Tämä huoleton lysti maksoi minimissään noin 70.000 – 90.000 
euroa osanottajaa kohden – mutta se ei sinällään taannut vielä 
menestystä. Tässä rallissa Richard Martin–Hurst näytti, että 
tuulennopeat Porschet tai RS Escortit eivät ole välttämättä 
Safarin pölyssä ja mudassa ylivoimaisia. Rover oli kolmen 
päivän ajon jälkeen sijalla kolme!

Lopputulos ei ollut aivan näin hyvä, sillä viimeisinä ajo-
päivinä etuakseliston kiinnitykset alkoivat olla menneitä, Safari 1963, ainoa maaliin päässyt Rover. Vain 7 autoa 84:stä startanneesta kesti loppuun asti.

Rover P5B valmiina, 2003 East African Safari Rally Classic 
alkaa pian.
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eikä pitkien päivätaipaleiden varrella ei ollut ammattitallien 
tapaan joka kulmalla huoltoautoja saati huoltohelikoptereita. 
Ylimmäiset tukivarret edessä alkoivat revetä irti ja jopa loka-
kaariin ilmestyi repeämiä – metalli oli väsynyt, olihan autolla 
ajettu jo ympäri maailmaa mitä kurjimpia teitä Aasiassa, 
Afrikassa ja Amerikassa! Aikaa paloi myös, kun liian ahne 
kaarteeseentulo päättyi luisuun, jossa takapyörät roikkuivat 
tyhjän päällä, alas oli noin 100 metriä. Tasauspyörästä katosi 
kolme hammasta ja tilalle piti asentaa maasto-olosuhteissa 
vakioperä, onneksi sellainen oli mukana. Huoltoa kun ei ollut 
tarjolla, sen asensi alle puolessatoista tunnissa kartanlukija 
Tony Devantier, ei syyttä taitavaksi kiitetty uusiseelantilainen. 
Vakiovälitys oli vuoristoissa armottomasti liian pitkä, käyn-
tinopeudella 3400 Rover meni jo reilusti 160 km/h, mutta 
kiihtyvyys katosi! Käytännössä vain 1. ja 2. vaihteet olivat 

käyttökelpoisia. Maaliin Rover kuitenkin pääsi ja kunniak-
kaalla sijalla 11. Mainittakoon, se löi selvästi mm. Michelle 
Mouton’in, maailman parhaan naispuolisen rallikuljettajan, 
joka tuli sijalle 15.

Safari Classic uudestaan
Rover oli kyllä hieman ruttuisen näköinen kovan koette-

lemuksen jälkeen, mutta sen taival ei vielä päättynyt tässä 
2003 Safarissa. Muutamien kauppojen jälkeen auto tuli erään 
rallia vakavasti harrastavan James Inglebyn omistukseseen ja 
ilmoitettiin seuraavaan vuoden 2005 Safariin. James Ingleby 
on ajanut rallia ympäri maailmaa vuodesta 1974. Vuoden 
1977 London – Sydney rallissa hän oli sijalla 14 ja ajokkina 
oli Jeep Cherokee. Myöhemmin hän oli Hong Kong – Peking 
-rallissa ennen viimeistä jaksoa seitsemäntenä mutta kaatoi 
epäonnekseen auton. Ei mikään tavanomainen autovalinta tuo 
Jeep! London – Mexico -ralli 1995 sujui Mercedes 220:llä ja 
sitten Mustangilla mukaan Panama – Alaska -ralliin. Ingleby 
on naimisissa Moiran kanssa ja lapsiakin on neljä. Vaimo on 
konservatiivipoliitikko Aberdeenissä ja James on osakkaana 
mm. luomutuotannossa, viljeltyä ainakin puolentuhatta heh-
taaria. Sivutoimenaan hän on Lord Lieutenant, kuningattaren 
henkilökohtainen edustaja Aberdeenin kreivikunnassa. To-
della touhupari, varsinkin kun he ovat ajaneet myös yhdessä 
joitain kansainvälisiä ralleja. Varmaan avioparin yhteisistä 
seikkailuista eräs rankin oli 2003 Safari, jossa he selvittivät 
itsensä ja vuoden 1967 Ford Mustanginsa maaliin. Sijaluku 
oli 28, mutta eivät he lainkaan olleet hännänhuippuja!

Vuoden 2005 Safarin James Ingleby ajoi paikallisen kar-
tanlukijan kanssa, nimeltään Mike Bowen. Paitsi Safari-rallin 
paikallistuntemusta, Bowen’illa oli meriittejä mm. London 
–Sydney sekä London – Mexico -ralleista. Voi vain todeta, 
että Rover P5B sai jälleen melkoisen kokemuksen omaavan 
miehistön! Itse kilpailussa alku sujui mallikelpoisesti ilman 

Parhaat renkaat, sillä nämä eivät hajoa Safarissa kuten 
tavalliset rallirenkaat.

Pyörät ja lokasuojat vinksallaan ja panssari rullalla, mutta silti maalissa. Vuonna 2005 katossa oli teksti SCOTLAND 
KENIA eikä ENGLAND!

suurempia ongelmia. Alkupäivien aikana sijoitus vaihteli 10 ja 
17 välillä. Ensimmäisen päivän jälkeen Roverin takana olivat 
mm. Maailmanmestari ja kolminkertainen Safarin voittaja 
Björn Waldegård Porsche Carrerallaan. Kärjessä ajoi Stig 
Blomquist, maailman mestaruuden voittanut hänkin. Rove-
rin aiempi omistaja Richard Martin-Hurst pysyi koko ajan 
Capreineen Roverin takana, aina siihen saakka, kun joutui 
keskeyttämään. Kaukana takana (34.)oli myös maailman 
mestari ja kolminkertainen Safarin voittaja Juha Kankkunen! 
Kolmantena ja neljäntenä päivänä Juha Kankkunen nousi 
muutaman sijan Roveria edelle, mutta sitten tuli keskeytys. 
Kuuden ajopäivän päästä Stig Blomqvist Escort RS:llä oli 
sijalla 3, Björn Waldegård Carrera, yhdeksäs ja James Ingleby 
Roverillaan 12. Ei huonosti, kun ajattelee millaisilla miltei 
puhtaasti kilpakäyttöön tarkoitetuilla autoilla muut ajoivat. 
Maalissa kotikenttä riemuitsi, Kenian Rob Collinge oli voittaja 
Datsun 260Z autollaan. Blomqvist toinen, Waldegård sijalla 7 
ja Ingleby’n sijoitus Roverilla oli 14. Kunniakas sijoitus todella 
paljon maailmaa nähneelle Roverille. HATUNNOSTONI!

Kari TT

Jälkikirjoitus:
Vanhalle ja vuosikymmenet kilpaa ajetulle autolle alkaa 

totuuden nimissä olla jo vaivoja, mutta Ingleby-Bowen 
selvittivät ne kuitenkin. Puolivälissä kuudentena päivänä 
sattui lipsahdus, sen verran raju ulosajo, että kaikki iskunvai-
mentajat hajosivat. Seuraavana päivänä jarruputki hankautui 
puhki ja pahimmillaan ainoastaan vasen etupyörä jarrutti ja 
jarrua painaessa suihkusi koko ajan jarrunestettä ulos. Siinä 
ei saavuteta parhaita aikoja, kun jarruja ei voi käyttää – sitä 
yhtäkään. Pian perään auto menetti kallistuksenvakaajan 
kokonaan ja myös ohjaus alkoi temppuilla. Kun tauolla 
ohjaus oli saatu korjattua, niin intercom puhelinjärjestelmä 
hajosi, loppukilpailun keskustelu ja nuotinluku oli sitten 
viittomakielistä. Viimeisellä pätkällä meni sitten yksi rengas, 
mutta se olikin ainoa rengasvaurio. Loppujen lopuksi miltei 
”huoleton” seikkailu?!

Todella huoleton oli kuitenkin vuoden 1962 Safari isä ja 
poika Vincent’ille. Rover oli antanut muutaman ralliauton 
kenialaisten ajettaviksi ja tämä autokunta selvitti tiensä ko-
timaansa rallissa maaliin miltei vaurioitta. Ainoa asia, joka 
meni kilpailun aikana rikki ja josta Vincentit valittivat, oli 
TUPAKANSYTYTIN! Taitaa olla lajinsa ennätyssuoritus!
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Classic Motorshow Lahdessa 5.-6.5.2012

Kerhollamme oli tänäkin vuonna oma osasto viidettä 
kertaa järjestetyssä Classic Motorshow:ssa. Lauantain 
ja sunnuntain aikana näyttelyyn tutustui yhteensä 

17.500 messuvierasta. Myös näyttelyosastoja oli nyt enemmän 
kuin aikaisemmin. Omalla osastollamme oli nähtävillä 2 autoa. 
Maastoautopuolta edusti vuosimallia 1954 oleva Land Rover 
series 1, joka on toiminut ensimmäiset parikymmentä vuotta 
paloautona jossain Varsinais-Suomessa. Auto tuli ajamalla 
Hangosta saakka ja myös palasi sinne omin voimin. Henki-

löautoja edusti vuosimallia 197? oleva Rover 3500 P6. Myös 
tämä auto teki messumatkan omin voimin. Osastollamme 
esitettiin myös Rover-aiheisia videoita heittimellä valko-
kankaalle. Kuvaruudulla puolestaan pyöri noin parinsadan 
kuvan esitys erilaisista, enimmäkseen omien jäsentemme 
autoista. Ensi vuonna on tiedossa vieläkin laajempi näyttely 
kun rakenteilla oleva uusi halli on saatu valmiiksi. Se tuleekin 
tarpeeseen, koska aiempina vuosina osastot on myyty loppuun. 
Tavataan taas ensi vuoden toukokuussa Lahdessa.

Uusia MG6:ia eli MG-Roverin perillisiä on ollut 
saatavissa Englannissa kesästä 2011. Eräs tämän 
ensimmäisen vuoden markkinointikampanja on 

ollut nimeltään tuo otsakkeen 54321. Pelkät numerot eivät 
kerro paljoakaan, mistä on kyse, mutta kun lisätään tekstiä 
niin juoni avautuu:

5:  Ostaessaan uuden MG6 GT tai MG6 Magnette auton, asi-
akas saa viiden kuukauden polttoaineet kaupan päälle. Shekki 
on £ 550 arvoinen ja sen suuruus on laskettu englantilaisten 
keskimääräisen 8000 mailin vuotuisen ajomäärän, MG6:n 
kulutuksen sekä keskimääräisen 95 oktaanisen polttoaineen 
hinnan mukaan.

+4: Auton hintaan kuuluu rekisteröinti ja ensimmäisen 
vuoden autovero. Ostaja saa lisäksi £630 suuruisen shekin, 

jolla saa maksaa kolmen seuraavankin vuoden autoveron. 
Käytännössä siis neljä verosta vapaata vuotta.

+3: Uudella autolla on kolmen vuoden tiepalvelusopimus. 
Se toimii Euroopassa ja käytännössä sen toteuttaa autojär-
jestö AA.

+2: Autolla on kolmen vuoden takuu, mutta kampanjassa 
takuuta on jatkettu kaksi lisävuotta. Se on siten voimassa viisi 
vuotta – kuitenkin korkeintaan 100 tuhatta mailia.

= 1: YKSI SUURENMOINEN TARJOUS MG6:N OSTA-
JALLE !

Kari TT

54321
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Roveristien 30-vuotisillallisilla keskustelin Pentti Paak-
karin kanssa muustakin kuin juhlapaikalle saapunees-
ta tietystä, hänelle 36 vuoden takaa tutusta Roverista. 

Puheeksi tuli kaiverrustyö, joka on hänen työtään ja että juuri 
hän aikoinaan kaiversi ja valoi Rover Ystävien logon metal-
liseksi vaunumerkiksi. Siinä juhlapöytien hälinässä kerroin, 

Rover Ystävien logo

Kirje Lissulle.

että logo oli kilpailun tulos ja kuinka kaikki kävikään. Siihen 
Pentti, olisinpa tiennyt, olisin kyllä osallistunut kilpailuun 
– mutta olihan mukava olla toteuttamassa logoa metalliin.

Kaikki alkoi varhain, Rover Ystävien ensimmäisessä lehdes-
sä kysyttiin jäsenistöltä, mikä lehden nimeksi 
ja vastaus oli juuri jo kokeilussa ollut Rover 
Ystävät. Seuraavassa numerossa syksyllä 1981 
julistettiin sitten kilpailu yhdistyksen tunnuk-
sesta. Vuoden 1982 alun aviisissa annettiin 
vielä tausta-apua suunnittelijoille esittelemällä 
ulkolaisten veljesklubiemme logoja. Tuloksena 
oli saatu määräaikaan mennessä 40 ehdotusta 
yhdistyksen logoksi. Hallitus, silloin Kimmo 
Linnavuori pj, allekirjoittanut eli Kari Tossa-
vainen vpj, Juha Liukkonen sihteeri, Pekka 
Kastemaa rahastonhoitaja, Arto Pekkola jäsen 
ja Tapio Wiik varajäsen, käsitteli ehdotukset 
ja laati ”short listan”, joista lopullinen tunnus 
valittaisiin. Listalle päätyi muistini mukaan 
kuusi logoa ja kaikki saman tekijän tuotteita. 
Suunnittelija oli postittanut ehdotuksensa 
Helsingistä, ensimmäisessä kirjekuoressa oli 9 
kappaletta ehdotuksia ja outoa kyllä, tekijä oli 
anonyymi, nimimerkki ”RiFiFi”. Nimimerkki 
ilmiselvästi laadittu siten, että siitä voi lukea 
suuret kirjaimet ”RFF” eli Rover Friends Fin-
land ? Hallituksessa oli mielipiteitä suosikkilo-
gosta moninaisia, mutta lopulta RiFiFi # 6 oli 
enemmistön kanta, vain minä pidin puoliani, 
että RiFiFi#5 olisi se oikea. Vaikka koetin 
vakuutella muille kantani paremmuutta, piti 
taipua ja lopulta yksimielisesti nummer sex eli 
kuutonen oli hallituksen valinta. Lehtemme 
numerossa 4 (2/1982) tulos jo näkyi ja mai-
nittiin, että logo viimeistellään eli piirrätetään 
se puhtaaksi. Siinä sitten piti miettiä, miten ja 
missä se parhaiten kävisi. Oheistetussa kirje-
kopiossa näkyy, että otin yhteyttä Lissuun. 
Tänään en muista hänen koko nimeään (voi 
mokoma, miten noloa!), mutta varmaan hän 
on jo naimisissa ja uudella sukunimellä , 
sitä toivon puolustukseksi. Yhtä kaikki, hän 
oli hetken meillä töissä, kun askartelimme 
Suomen suurimman yksittäisen ulkomaan 
rakennusprojektin parissa, se oli hektinen 
työ, Baghdadin konferenssipalatsi. Neito sai 
sitten varmaan mukavamman paikan jossain 
arkkitehtitoimistossa. Sieltä tavoitin Lissun ja 
kerroin logomme vaatimasta puhtaaksipiir-
tämisestä. Tottakai toimistossa oli jo silloin 
jos jonkinlaiset välineet, jotka aina voittivat 
vapisevan vapaalla kädellä piirtämisen. Lissu 
järjesti asian, rahaa ei tarvittu, mutta muistan, 
että jonkun täytekakun toki vein valmiita 
tuloksia hakiessani. Vasta aloittelevan yhdis-
tyksemme rahastonhoitaja oli asiain hoidosta 
kaiketi iloinen?

Rover Ystävien vuosiajo 1982 suuntautui 
kesän kynnyksellä Jaalaan Aurantolan karta-
noon. Siellä oli ohjelmaa niin paljon, että jopa 
samanaikaiseti pidettiin eri tiloissa eri luentoja, 
oli myös konsertit, muotinäytökset, yötanssit 
ynnä muut riennot. Kaipaan noita aktiivisia 

aikoja! Siellä oli myös luvatusti esillä kaikki logoehdotukset 
ja tietysti voittanut ehdotus jo puhtaaksi piirrettynä. Vasta 
Aurantolan touhukkaassa tilaisuudessa kerroin lähellä oleville, 
että tuo salaperäinen nimimerkki RiFiFi, muka helsinkiläinen 

Numero 5.
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kirjeleimoista päätellen, olenkin minä eli Kari TT ja Porvoon 
kaupungista! Postitus Helsingistä oli hämännyt koko halli-
tuksen kuin väärä raha!

Kun aikanaan päätös logon hankkimisesta oli tehty, olin 
päättänyt, että minäkin teen jotain sen edestä, että kilpailuun 
on saadaan varmasti paljon ehdotuksia. Niinpä kerta toisensa 
jälkeen istuin iltamyöhällä pöydän ääreen, otin esille piirus-
tuskartonkia, vanhat tussipiirtimeni sekä olutpullon pöydän 
kulmalle. Tahdissa ilta ja logo syntyi tulosta ja se oli mukavaa. 
Saatte uskoa, että sitten hallituksen kokouksissa, joissa logoja 
punnittiin, minulla oli vaikeaa pitää ilmeeni kurissa, kaikki 

loppusuoran ehdotukset kun olivat minun tekemiäni. Olla 
kuin ei olisikaan ja eritoten, kun olisi pitänyt saada omasta 
mielestäni mieluisin valituksi. Ei se onnistunut, liian pitkälle 
vedätys olisi ehken alkanut herättää hallitustovereissa huo-
miota. Hyvä näinkin, valittu numero 6 on aivan OK - vaikka 
viitonen kietoo minua yhä!

KariTT

Rover Ystävät nauttivat juhlaillallisen 30-vuotisen 
taipaleensa merkeissä. Paikka ja aika olivat Hämeen-
linnan Tawastia Bank Holvikellari ja 5/11 2011. Ennen 

tilaisuutta oli Ystävien nettipalstalla ollut toive, että paikalla 
olisi mahdollisimman kattava joukko eri vuosina liittyneitä 
jäseniä. Me vaimoni kanssa edustimme ensimmäistä ja 
kolmatta vuosikertaa (jäsenet  3 ja 400) ja mukavaa oli, että 
emme olleet lainkaan ainoita juuri noilta samoilta aloitus-
vuosilta – meitä uskollisia ystäviä oli mukana enemmänkin!

Hämeenlinnan matkalle lähdimme Porvoosta syksyn 
synkän pimeille teille.  Kulkuvälineenä oli yhdistystäkin 
vanhempi Rover P6 2200 TC vuodelta 1975. Tämä auto on  
jo varmasti oppinut kulkemaan kelillä millä hyvänsä, sillä 
sillä on ajettu jo reilut 700.000 kilometriä! Ensimmäinen 
omistaja ajoi paljon ja vaihtoi tapansa mukaan Roverit uu-
siin Rovereihin. Tällä ajoneuvoyksilöllä hän taittoi matkaa 
noin 360 tuhatta kilometriä ensimmäisen seitsemän vuoden 
aikana. Seuraava omistaja  ajoi noin 260 tuhatta seuraavassa 
kahdeksassa vuodessa ja muutaman kuukauden välivaiheen 
jälkeen Rover sai uuden omistajan, joka piti autoa peräti noin 
18 vuotta! Hänen aikanaan ajotahti kuitenkin hiljeni vuosi 
vuodelta, jolloin lopulta myydessään auton minulle, mittariin 
oli tullut lisää vajaa 100 tuhatta. Sen jälkeen  on kertynyt 16 
tuhatta eli keskimäärin vain 4 tuhatta kilometriä vuodessa. 
Syy on, että kotimme muillakin autoilla tulee ajettua, eikä 

P6 pääse useinkaan esimerkiksi pitemmille ulkomaan mat-
koille  – mutta auto on kyllä yhä ympärivuotisessa käytössä, 
siis kesät ja talvet.

Aina voi ihmetellä, miten auto kestää noin suuria ajokilo-
metrejä ja ennenkaikkea kolmekymmentäkuusi vuotta ajan 
hammasta?  Ei auto totuuden nimissä ole kestänytkään! 

Moottori ja voimansiirto ovat saaneet kukin yhden kerran 
pitkällä taipaleellaan perusteellista apua. Tasauspyörästö petti 
pian toisella omistajalla ja kohta hän teetätti vuonna 1982 myös 
perusteellisen moottoriremontin, niin perusteellisen, että 
moottori on käynyt senjälkeen jo 300 tuhatta kilometriä eikä 
edes ole väljä! Kolmannen omistajan oli pakko etsiä käytetty 
vaihdelaatikko alkuperäisen tilalle, siitä näet tuli entinen, sillä 
öljyn puutteessa laatikko kuumeni niin, että metalli sinistyi! 
Mutta tässä tärkeimmät, isot asiat on siis käyty läpi vain kerran 
ajosuoritteen puolivälin jälkeen. Vanhan Roverin laatu ei ole 
lainkaan moitittava!  Muutoin autossa on tietenkin vaihdettu 
vuosikymmenien aikana tavanomaisia kulutusosia, mutta 
kulutusosat ovat nimensä mukaisesti juuri kulutusosia!

 Kori ja sen korroosio sitä vastoin olivat todellinen ongelma 
jo kun auto täytti kymmenen vuotta. Aikansa alustan suoja-
us (tai sen puutteellisuus) sekä teiden suolaus yhdistettynä 
sorateiden antamaan ”hiekkapuhallukseen” ruostutti niin 
suorat peltipinnat kuin kotelorakenteetkin. 1980-luvulla 
katsastuksissa autolle annettiin korjauskehoitus poikineen. 

Tapaaminen vuosikymmenten jälkeen

Tankkaus juhlamatkaa varten, auto ja mies juhla-asussa. Polttoaineen hintalukema näkyy olevan sama, kuin  vuoden 1977 
tietämissä, auton nuoruudessa. Silloin lukema oli markkoja, nyt euroja. Päivän tasoon muunnettuna bensiini on nyt yli 
puolet kalliimpaa!
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Auton kori ja ennen kaikkea alusta sai 
uutta peltiä vuodesta toiseen ja sama jatkui 
edelleen omistajan vaihduttua. Lopulta 
jäljellä ei ollut enää ruostunutta pintaa eikä 
hitsattavaa ja siihen korroosio-ongelmat 
hävisivät. Rover on nykyisin varsin terve 
ja kelpo suojaus pitää sen kunnossa. Ym-
märrän, että kaksi aiempaa omistajaa ovat 
tehneet perusteellisen ja suuren työn.

Tämä Rover ei ole museoajokki vaan 
käyttöauto. Käyttöautona se ei ole uuden 
veroinen, kaikkialla aistii kuluneisuutta, 
mutta mitä siitä, kun nappulat toimivat! 
Istuimet kaipaisivat ammattiverhoilijaa ja 
tuulilasi pitää uusia. Lasi  on ehjä, mutta 
läpinäkyvyys vastavalossa on jo erittäin 
kehno...todettakoon, että uusi Suomessa 
valmistettu lasi on kyllä jo hankittu ja 
asennetaan pian ajoturvallisuuden takaa-
miseksi.  Käyttöautoa ajetaan myös talvi-
pakkasilla. Alla on pitävät nastarenkaat ja 
lämmityslaite on teholtaan aivan huima! 
Joku omistajista on kaiketi vaihtanut läm-
mityslaitteen kennon ja se on aivan eri eri planeetalta, kuin 
alkuperäinen. Aikoinaan minulla oli aivan tuliterä Rover P6, 
mutta siinä oli paukkupakkasilla viileää – tässä paljon ajetussa 
on talvella jopa liian kuumaa! Käyttöautolle oiva plussa!

Jälleentapaaminen
Palataanpa syksyn pimeyteen ja Roveristien 30-vuotisillal-

liseen. Pysäköimme P6:n Hämeenlinnassa juhlapaikan ovea 
lähimpään parkkiruutuun ja olimme ripeän ajon vuoksi etu-
ajassa. Tawastian henkilökunta opasti meidät kellariravinto-
laan ja tila näytti vallan autiolta. Totesin puolisolleni, että eihän 
täällä ole ketään! Nurkan takaa kuului kuitenkin vastaus, ”on 
täällä kuitenkin joku”. Toden totta, paikalla oli jo Eero Paakkari, 
jäsen 443. Siinä muita juhlavieraita odottaessa puhe kääntyi 
siihen, miten kukin oli paikalle saapunut. Samalla mainitsin, 
että meidän kulkuvälineemme on Eeron edesmenneen veljen, 
Pentin uutena hankkima. Hetki ihmettelyä, että onko se vielä 
jäljellä ja siitä oitis juuri riisumamme päällysvaatteet takaisin 

päälle, kellarikerroksesta ylös, ulos ja Roveria katsomaan!  Eero 
istuutui ratin taakse ja tutkaili vanhaa tuttua autoa. Ratti on 
nyt puuratti, aikoinaan englantilaisen ystäväni V8-Roveriini 
teettämä, mutta muutoin kaikki oli kuten ennen. Eero kertoi 
usein  istuneensa veljensä vierellä, kun uudella autolla tehtiin 
paljon matkoja ja väliin oli tämä auto hänenkin käytössään, 
joten näkymät ratin takaa ovat nekin hänelle tuttuja. Siitä on 
jo vajaa 40 vuotta, mutta eiväthän Roverin tunnelmat haihdu 
mielestä. Istuimme ja tarinoimme pitkään, ulkona kolea 
tuuli, mutta autossa lämmin tunnelma. Oi niitä aikoja! Kun 
viimein palasimme Bank Holvikellariin, paikalla oli jo väkeä 
enemmälti ja kiireesti piti varata pöytäpaikamme, vierekkäin, 
että tarina vanhasta ja ikinuoresta Roverista pääsi jatkumaan.

Kari TT

Eero Paakkari tutun Roverin ratissa.  Tämähän on kuin aikamatka 36 vuotta 
taaksepäin. Lisäksi 2200 TC:n rekisterinumerokin on alkuperäinen, HEC-220 

Vuoden 2011 brittiautojen ja moottoripyörien pe-
rinteisen, vuosittaisen tapahtuman järjestelyvuoro 
oli meillä.

Tapahtumapaikkana oli Mustialan kartanon pihapiiri 
Kanta-Hämeen Tammelassa. Tapahtuma saatiin järjestettyä 
mainiossa kesäsäässä ja paikalle saapui ennätykselliset 252 
autoa.

Eri merkkisiä autoja oli paikalla seuraavasti:
Jaguar 65 kpl
Mini 38 kpl
Land Rover 26 kpl
Rover 21 kpl
Triumph 21 kpl
MG 17 kpl
Rolls Royce 14 kpl
Austin 8 kpl
Ford 7 kpl
Morris 5 kpl
Vauxhall 5 kpl
Aston Martin 3 kpl
Lotus 3 kpl
Seuraavat merkit olivat edustettuna 2 yksilön voimin: Daim-

ler, Hillman, Sunbeam, TVR, Humber, Wolseley. Seuraavat 
merkit olivat edustettuina yhdellä yksilöllä: Bentley, Leyland, 
Fordson, Zephyr, Alvis, Princess.

Aika monen edellämainitun valmistus on kokonaan loppu-
nut. Monien vielä hengissä olevien merkkien omistussuhteet 
ovat muuttuneet moneen kertaan ja omistajat saattavat olla 
hyvinkin kaukana Brittein saarilta.

Vuoden 2012 tapahtuman järjestelyvuorossa oli Rolls Royce 
ja tapahtuma oli Fiskarsissa su 12.8.2012.

Britit kohtasivat Mustialassa
sunnuntaina 14.8.2011
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Vuoden 2012 brittiautojen ja moottoripyörien perin-
teisen, vuosittaisen tapahtuman järjestelyvuoro oli 
Rolls Royce:lla. Tapahtumapaikkana oli tällä kertaa 

vanha ruukkimiljöö Fiskars:issa. Tapahtumaa suosi tälläkin 
kertaa mainio kesäsää ja paikalle saapui suunnilleen yhtä 
monta autoa kuin edellisenäkin vuonna eli noin 250.

Monia eri merkkisiä ja eri ikäisiä autoja oli tänäkin vuonna 
paikalla.

Vuoden 2013 tapahtuman järjestelyvuorossa on Jaguar 
ja tapahtuma järjestetään tänäkin vuonna Fiskars:issa ja 
ajankohtana totuttuun tapaan elokuun toinen  sunnuntai eli 
su 11.8.2013 tavataan Fiskars:issa. Toivottavasti meitä tulee 
paikalle vieläkin enemmän kuin vuonna 2012.

Britit kohtasivat Fiskarsissa
sunnuntaina 12.8.2012
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Viime lokakuussa kävin itse hakemassa auton Eng-
lannista ja siitä onkin juttua toisaalla tässä lehdessä. 
Koska olin todella tyytyväinen sekä itse autoon että 

sen myyneeseen liikkeeseen, niin olen matkan jälkeen käynyt 
aika ajoin katsomassa kyseisen liikkeen (www.focuscarsales.
co.uk) valikoimaa.

Ennen Joulua sinne ilmestyi myyntiin vähän ajettu vuo-
simallia 2003 oleva MG TF. Koska tähän aikaan vuodesta ei 
juolahtanut mieleen lähteä ajamaan autoa Suomeen, aloin 
selvittää muita vaihtoehtoja. Artolta kuulin, että Harwich:ista 
on rahtilaivaliikennettä Turkuun. Tarkemman selvityksen mu-

kaan Mann Lines:illa (www.mannlines.com) on viikottainen 
yhteys Harwich:ista Turkuun. Laiva lähtee Harwich:ista aina 
maanantaisin ja on Turussa perjantaina.

Seuraavaksi otin yhteyttä myyjäliikkeeseen ja he lupasivat 
toimittaa auton Harwich:in satamaan. Niinpä tein sitten 
kaupat. Sovittiin, että toimittavat auton Harwich:iin, niin, 
että se lähtee maanantaina 14. tammikuuta kohti Turkua. 
Tilasin sitten autolle paikan laivasta. Muiden menojen takia 
auto ehti olla Turun satamassa viikon ennen kuin ehdin 
hakemaan sen sieltä torstaina 24. tammikuuta. Tuolloin oli 
noin 10 astetta pakkasta, mutta seisonnan aikana oli ollut 

Auton osto sumujen saarilta
kuvien perusteella

jopa lähes 30 astetta, joten varasin mukaan apukaapelit ja 
muita mahdollisesti tarvittavia apuvälineitä. Vähän jännitti 
miten mahtaa lähteä käyntiin, mutta sehän lähti helposti 
ilman mitään apuvälineitä. Kuittasin auton ja ajoin sen sa-
taman ulkopuolelle. Seuraavaksi piti käydä paperien kanssa 
hakemassa siirtolupa katsastuskonttorilta ja palata takaisin 
satamaan. Sitten vaan auton nokka kotia kohti. Kotimatka, 

noin 70 km, sujui oikein hyvin kesärenkaillakin.
Kotona tutkin autoa hieman tarkemmin enkä ainakaan 

vielä ole löytänyt siitä mitään vikoja eli auto on vähintään 
niin hyvässä kunnossa kuin myyjä sanoi sen olevan.

Erkki Lehmuskallio
era1@iki.fi



26 Rover Ystävät 1/2013 27Rover Ystävät 1/2013



28 Rover Ystävät 1/2013 29Rover Ystävät 1/2013

Oheisissa taulukoissa on esitelty kaikki Rover- ja Land 
Rover-mallit ja niiden valmistusvuodet.

Tuleviin lehtiin olisi tarkoitus saada esittely 
mahdollisimman monesta kerhon jäsenen omistamasta eri 
mallista. Ottakaapa rohkeasti yhteyttä osoitteeseen era1@iki.fi 
ja kertokaa minkä mallin haluaisitte esitellä meille muillekin. 
Tekstiä voi olla vähän tai paljon, samoin kuvia. Aloitan nyt 
samalla itse esittelemällä Rover 800-sarjan autoni. Sen jälkeen 
on vielä kuvia eri malleista.

Rover-mallit
Rover P4 (1949-1964)
Rover P5 (1958-1973)
Rover P6 (1963-1976)
Rover SD1 (1976-1986)
Rover 200 (1984-1999)
Rover 800 (1986-1998)
Rover 100 (1990-1998)
Rover 200 Coupe (1992-1998)
Rover 400 (1990-2000)
Rover 600 (1993-1999)
Rover 75 (1998-2005)
Rover 25 (2000-2005)
Rover 45 (2000-2005)

Land Rover-mallit
Land Rover Series I (1948-1958)
Land Rover Series II (1958-1971)
Land Rover Series III (1971-1984)
Land Rover 90 & 110 (1984-1989)
Land Rover Defender (1990-)
Range Rover Classic (1970-1994)
Range Rover P38 (1995-2001)
Range Rover L322 (2002-2012)
Range Rover L405 (2012-)
Land Rover Discovery 1 (1989-1998)
Land Rover Discovery 2 (1999-2004)
Land Rover Discovery 3 (2005-2009)
Land Rover Discovery 4 (2010-)
Land Rover Freelander (1996-2006)
Land Rover Freelander 2 (2006-)
Range Rover Sport (2005-)
Range Rover Evoque (2011-)

Rover- ja Land Rover-mallit
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Rover 820 coupe turbo 1998
Rover 800-sarjaa tehtiin 4-ovisena porrasperäisenä, 5-ovi-

sena viistoperänä sekä 2-ovisena coupena. Malli suunniteltiin 
yhteistyössä Hondan kanssa ja Hondan vastaava malli on 
Legend. Moottorivalikoimasta löytyi bensiinikäyttöisinä 2 
litran 4-sylinterinen sekä vapaastihengittävänä että ahdettuna. 
V6-moottoreita oli sekä 2.5- että 2.7-litraiset. Ainoa diesel-
moottori on ahdettu 2.5-litrainen. Oma autoni on 2-ovinen 
coupe 2-litraisella ahdetulla 200 hv:n moottorilla vuosimallia 

1998, joka oli 800-sarjan viimeinen valmistusvuosi. Se on en-
sirekisteröity Italiassa, jonne varsin suuri osa coupe-malleista 
on vietykin. Suomeen rekisteröin oman autoni vasta kesällä 
2012. Maahantuontikatsastuksessa oli positiivista mm. se, 
että autoon ei vaadittu ajovalojen korkeudensäätöä, koska 
siinä oli normaalia jäykempi alusta. Osaltaan vaikutti ehkä 
myös se, että auton tavaratilassa tuskin kuljetetaan useamman 
sadan kilon kuormia.
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