


SUOMEN VOLVO 1800 -KERHO RY
Pyhimys-lehti on Suomen Volvo 1800 —kerhon jäsenlehti. Lehti ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa.
Jäsenlehteen otetaan vastaan sitoumuksetta kirioituksia ja kuvia.
Jasenten yksityiset osto-/myynti-ilmoitukset ovat ilmaisia.

Ilmoitushinnat:
Kokosivu 1/1 300€
Puoli sivua 1/2 ISO €

Suomen Volvo 1800 —kerho ry
Kanungintie 2
13720 Parola
www.pyhimyskerho.com

Puheenjohtaja Heikki Joukanen
puh. 040 516 7712
e-mail: heikki.joukanen@gmail.com

Sihteeri Atro Jaako
puh. 040 829 4223
e-mail: atro.jaako@kolumbus.fi

Pyhimys-lehden vastaava päätoimittaja Jaakko Saransalmi
puh. 045 846 4497
e-mail: jaakko.saransalmi@gmail.com

Pankkitili: Etelä-Hämeen Osuuspankki,
F176 5680 0020 3666 76

Kerho on riippumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää automallin harrastusta Suomessa. Jäsenmaksu on
vuonna 2017 25 euroa vuodessa.

Jäsenrekisterissä on jäsenten yhteystietojen lisäksi tiedot jäsenten Volvo 1800 -autoista.
Jäsenrekisteriä ei myydä eikä luovuteta kolmannelle osapuolelle kaupalliseen tarkoitukseen
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Puheenjohtajan terveiset

Kuvasatoa kerhon syyskokoontumisesta Woikosken

automuseolla Nurmaalla 6.8.2016

Vuosikokous Mobiliassa 2.4.2017

Mobilisti-Iehti:Viranomaiselle sädekehä

Tarinaa Birgitasta ja Pirittasta

Esa Heikkilän Jensen on vuosimaUia 1961

Pyhimys-Volvo Ladan hinnalla

Pyhimyksen uuden omistajan innostusta uuteen hankintaansa

Aamulehti: Merkkikerho pelastaa Volvoja ja vaalii historiaa

“HUULENHEITOSTA PYHIMYSPROJEKTIIN” OSA 2

Loviisa, Sarvisalo Byagården 23.7.2016

Haahtela
Ensures Your Success.

NOSTOPALVELU

J•HELÄÄKUSKI
Enemmän kuin pelkkää rautaa
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ETSI NTÄKU U LUTUS
teksti: Jaakko Saransalmi
kuva: Boris Koreneff
X

Valokuva on otettu Helsingin Niemenmäessä Auto
Renlundin vaihtoautohallissa. Kuvassa Ekonomi
Esko Heikkilä ja liikemies Boris Koreneff (kuvassa
oikealla) juuri ostamansa uuden Pyhimyksen ABI

1 vieressä. Pyhimys on ilmeisesti vuosimallia -65
ja Boris on kovasti kiinnostunut tietämään, onko
hänen omistuksessaan ollut auto mahdollisesti ny
kyään jollain kerhomme iäsenellä? Mikäli omistat
kyseisen auton tai tiedät sen kohtalosta, pyydän
ottamaan yhteyttä sihteeriimme Atro Jaakoon.

Pyhimyskerholaiset pääsivät tutustumaan Boris
Koreneffin autokokoelmaan 27.4.201 7. Kokoelma
käsittää yli 80 täysin entisöityä ja ajokuntoista, pää
asiassa kääpiö- ja pienikokoisista autoista muodos
tuvaa ajoneuvoa.Vierailusta tulee olemaan laajempi
artikkeli seuraavassa kerholehdessämme.

Kesäiset terveiset puheenjohtajalta

“Kevät keikkuen tulevi”, on jo monille tuttu lau
sahdus.Tätä kirjoittaessani 22.4.2017 paistaa välillä
aurinko ja sitten taas tulee lunta. Toivon todella,
että lukiessanne tätä, ajokelit ovat jo enemmän
kohdallaan ja Pyhimykset liikenteessä.

Vuosi on alkanut joka tapauksessa huomattavasti
valoisemmissa merkeissä kuin hetkeen aikaan.Vuo
sikokous oli Mobilia Museolla — vaikkakin pienem
mällä porukalla. Henkilökohtaisesti minulle jäi ko
kouksesta ns. “hyvä maku suuhun”, sillä löysimme
jopa nettisivuille ylläpitäjän, joka meiltä on puuttu
nut jo useita vuosia.Toivon, uskon ja luotan, että
nyt tuollakin saralla alkaa tapahtua. Facebook- sivut
ovat niin ikään heränneet henkiin ja kävijämäärät
ovat olleet huikeita, kiitos tästä lkaalisiin.

Tämän kaiken positiivisuuden valossa pyörsin pää
tökseni lopettaa puheenjohtajana. Eihän tällaista
porukkaa voi jättää noin vain, se ei kuulu tapaani
toimia.Jos jossain on vikaa — se on korjattava, vasta
sitten voi heittäytyä laakereilleen. Tästä eteenpäin
keskitymme laadukkaisiin jäsenpalveluihin. Tämä
tietysti pitää sisällään sen, että jäsenistö hoitaa veI
vollisuutensa — kuten on sovittu.

nessä.Tällä saamme varmuuden siitä, ettei mm. leh
tiä painateta liikaa — mutta kaikki velvollisuutensa
hoitaneet myös tämän tuotteen saavat itselleen.
Kokouksessa saimme myös lehden päätoimittajan
houkutelluksi hallitukseen. Taloudellinen tilanne
kerhossa mahdollistaa jäsenistöä tyydyttävän ja in
noittavan toiminnan — toivomme hallituksessa yhä
jäsenistön ideointia toiminnan suunnaksi.

Hienoa, että nyt vaikeudet näyttävät jääneen taakse
ja kiitän teitä pitkämielisyydestä. Jotain pikku vii
lauksia tulee edelleen tehdä — mutta ehdottomasti
nyt olemme oikealla tiellä.Toivon kaikille jäsenille
turvallisia ja nautinnollisia kilometrejä ajokaudella
2017.

Kerho m me
sihteeri Atro
Jaako on kuvan
nut “jokkis-pyhi
myksen” Pellon
ajoissa kesällä
20 16.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Akkuvrran katkaisin 48-1 830
Yksinkertainen varkaus- ja palosuoja akunnapaan.
Katkaisee virtapiirin.

Yksinkertainen ajonestolpöävirtakatkaisin, jota myy esim. Motonet hintaan 4,50 €Ikpl.
Katkaisin kiinnitetään akun miinusnapaan. Kuvassa olevaa vihreää kierreosaa auki kiertämällä
virtapiiri katkeaa. Kierreosan voi myös kiertää kokonaan pois paikaltaan ja ottaa mukaan.

Teksti ja kuvat: Jaakko Saransalmi

-

S3005

Nyt kokouksessa sovittiin, että ensi vuoden jäsen- Puheenjohtaja
maksut on maksettava tammikuun loppuun men- Heikki Joukanen

Pyhimys osia myynnissä. Etupäässä 1800E ja S —malleihin,
mutta jotain sopivaa myös Jenseniin (purettu auto 1970 mallia).
Osia alustaan, sisätiloihin ja koriin. Ota yhteyttä Kalevi Laine,
0445548279, laine.e.kalevi@gmail.com.
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Kerhon vuosikokous pidettiin 2.4. Kangasalla, jonka jälkeen pidettiin hallituksen kokous. Heikki Joukanen
jatkaa puheenjohtajana, sihteerinä toimii Atro Jaako ja varapuheenjohtajana Markku Jylhäsalo. Hallituksen
muut jäsenet ovat Jouni Seppälä ja Jaakko Saransalmi.

kuvat: Harri Helin
teksti:Jaakko Saransalmi

Jaakko Luoto on
tehnyt upean
entisöintityön

autolleen ja
dokumentoinut

kaikki vaiheet
kirjaksi.

Kuvasatoa kerhon
syys kokoontu mi sesta
Woikosken automuseolla
Nurmaalla 6.8.2016
Kuvat:Atro jaako

Vuosikokous Mobiliassa 2.4.201 7

Sateisesta ja koleasta säästä huolimatta paikalle saapuivat Pyhimyksillään Markku Jyihäsalo (MAT-6 1 ),Atro
Jaako (LJE-461) ja Jaakko Luoto (RBT-278).

Pyhimysten seuraan liittyi myös punainen Amazon,
joka on paikan omistajan CIas Palmbergin 123 GT.
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Mobilisti lehdessä nro 8116 oli hieno artikkeli ja kuvat
kerhomme jäsenen Kai Rainesalon omistuksessa olevasta
Poliisi-Pyhimyksestä.
teksti: Janne Holmkrona
kuvat: Matti Ouvinen

Julkaisuun saatu lupa
Mobilisti lehdeltä.

VI RANOMAISELLE
SADEKEHA

VOLVO 1800 5 1967

Luotettavuudestaan tunnettu ruotsalainen Volvo päätyi tekemään eksoottisen italialaisen näköisen urheilu-
auton. Yksi niistä annettiin aikanaan Suomen liikkuvan poliisin käyttöön.

TEKSTI: JANNE HALMKRONA KUVAt MATTI OUVINEN

Q lemme helsinkiläisen eivitalon pi
halla. Kadun varteen on pysäkäiry
ealkninen henkiläaueu. Se on edttins

matala. Ohjaama nn kannis ja valoisa. Iseahta
mmm vaatii voimistelaa, sillä ovesta pitää las
keutua epätavallisen alas. Istuimien nahka ei ole
nykpa&aisen pehmeäiä eaan muistuttaa enem
män mailsinnousakengän pintaa. Sitä paksua
ja kestävää. Sama mkevaeekuinen tuntuma on
manssakin sisostuksessa. Ovet menevät kiinni
paiskomatta, katkisijam toimivat teollisen luo
tetravasei. Moottorikin käynnistyy kuten pitää.
5e vain ei tiedä nlevansa ueheiluautossa. Käyn
eiääni on perheautomainen; Volvo ei ärjährele
hermostuneesti.

Liikkeelle lälsdettyä vaikutelma korostuu:
Moottori on näytä ja vääneävä. ei lainkaan är
tynytja voimakas. Ohjaus on jäykähkä. mutta
siinä on ihastuttava tuntoma. Vaihteisron toi
minta on lähes mimeekillistä. Synkeonointi toi
mii paremmin kuin inoisesua uudessa autossa.
Moottori ei tunnu aluksi kovinkaan tehuk
kaalea. Tehoa tosin läyryy lsuomavvavasti lisää,
kun ymmärtää polkea kaasun riittävän syvälle.
Polkimen Inkerara on niin pitkä, että puolet
kaasurtinien kurkuista jää avautumarra, el
lei varvastele poljinra kouelsuoneeseen saakka.
Auto kulkee kevyesti ja sen jousivus on iniel
lyttävä.

Saavumme sisääntuloväyläleä kanpunkialu
eelle. Läkennevalojen lähestyessä jartuja piriiä

Pyh:mykten nänltäiä.Vnlsn P1900, nahtiir HnIs:eg:e
usrnnoyeselystoeunnea 1955

eätka tunnu millään uskovan auton voivan olla
näinkin vanha.
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polkm melko koeaa. Alusta on mukulakivryk
selläkin miellyvräeä, ei kuitenkaan läa:s pehmeä.
Auton maraluus tekee kaaereajosra vakaata,
Volvo ei kallisrele. Saavumme kaupungin kes
kustaan ja pysäkäimme kuvaukaeis ajaksi Se
naarinvorille, paikkaan jossa toukokuussa 1967
kihjairertän 57 henkiläauroa liikkuvan poliisin
kayttään. Volvo ri ollut nädea jookossa, sillä
se luaturerriin poliisille v.ista kesäkuussa. Ko
vaukaiitt menee odotettua enemmän aikaa, sillä
kiinalaiset turistit pitävät autoa ttälstävyyseuä
maiden joukossa. He kuvaavat ja kyseleväm ei-

Volvo Sport
Alkuperäinen Volvo Sparr eli P1900 syntyi, koti
\‘olvon auromerkkinä alun perin ideoinnr mi
mitusjahraj.: Assar Gaheielssou vieraili Yhdys
valloissa 1953. General Morors oli juuri esirel—
lyr Isnippumodernin lasikuitukorisen Correrren.
Uudesta materiaalisra innostunut Gahrirlssan
päätti Volvon tarvitsevan vastaavan ajonravov

Koska Vahvalla tai k0k0 Euroopassa ei vielä
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Toinenkin P1900 on nahty Suomessa, sekin tosin
Ruotsin kiinissu. Olisiko kana luinssui

valmistajalla. jouduttiin tekemääis lyheiinettyii
työriikkna. Gabrielsson siirtyi hallituksen pu
hetnjolstajaksi. ja uudeksi toimitusjohtajaksi
nousi lentokonetenllisuudessa aiemmin työn
keniiellyt Guutsar Engellau. Hän päätti Vol
von keskinyvän erikoisuuksien sijasta laatuun.
Ruotsissa oli korkeat palkat, mutta nimikin vas
tineeksi myös laadukasta työtä tekeviä ammar
tiinielsiä. Pienten valmistuseeien erikoisajo
neuvoista tulisi Ruotsissa tehtyinä aivan liian
kalliita, mutta Volvolla olisi hyvät malsdollisuu
det keskittyä suurina sarjoina tehtyyii laaduk
kaaseen keskiluokan tuotteeseen.

Pieniltä kutimarkkinuilta poisisistarami yri
tykaeii piti painostaa vieistön. Pelkästään ruot
salaisille ei voinut myydä niin paljois autoja, että
nykyaikainen massatuotanta olisi kannatta
vaa. Tähtäin kaännettiiis Yhdysvaltoihin. Jutta
siellä voisi myydä pikkuautnja, piti meisestyä
kilvanajossa. Eagellau kaski tehdä tavallisesta,
jo muutaman vandvn tuotannossa olleesta PV
444:sta urlseilullisemman s’ieutimallin Yhdys
valtojen markkinoille. Lähes samaan aikaan En
gellan päätti lopettaa Pä900tn valmistaminen.
Miksi kaunis P1900 ei kelvannut Emmgellann
mielestä Yhdysvaltoihin.jns mallistoun samaan
aikaan kaivattiin lisää urheilullisuuttal

P1900 ali herättänyt positiivista Isunminta,
varsinkin Yhdysvalloissa. Sen tuotanto oli kui
tenkin nisgelmallisra. Monimutkainvii ja kal
lis valmismsprnsessi oli kahden vuoden aikana
tuottanut vaiis 67 autna,jnista 22 oli myytyYh
dysv.iltaihin. Jnkainen anto oli tehty tappiolla.
Engellan testasi yhtä näistä. Lentokuneteolli
suudesea knkamusta hankkiisut mies piti ur
lieiluautoa haonona morreena. Auto tärisi ja
rämisi. Se ei kelvanisut Engellaulle, joka käski
lopettaa

Ideana hän tunisusti urheilumallin eetovni
man, mutta saman olivat hunmanuert muutkin.
Varsinkin beittivalmivtajat erikoistuirat myy
mään Atlantin yli kauniita urheiluautoja, jotkii
usein petusmivat ivan setämäiseis laenkilöauton
tekisökkaan, Ptugmaattisetjeiskit ostivat uehei
luantoja huvin naokai, mutta halusivat niiltä
luorerravuutta, jossa tavallinen tekniikka Inisti
verrattuna ekaaottisempön piensarjamorveisön.
PV 444 myi nyt hyvin. Vnuisna 1957 Volvon
myynti lähestyi ensi kertaa 50000 auton vajaa.

Pelle Italiassa
Vnhvon malleja oli jojaiskin aikaa kshinäisyt uI
kopunlnneis knissultti Helmer Petterson. Hän
painasti tehdasta tekemään uuden GT-eaunun
epäonnisen Pl900:n seuraajaksi. Engellau vil
kaisi Petteesnisin pörustukaia ja kehotti tätä

matkustamaan Italiaan läytääkaeen apua au
ton manrnileinisekai ja pratotyypin valmista-

.
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misekai. Valvois nmat resurssit olivat kinsni tu
levan Amavanin tuoranrnkuisraon saamisessa.
Petteesnisilla oli hyvät suhteet Ghiaan, janka
jnhtaja siirsi projektin Ghiais tunhhniselle tytär
yhtiölle Fru.ille. Sopimus johti myös Helmeriis
poj.in, Pelle Pettersaniis, palkkaamiseen Ptualle.

Nuori Perrersan idi juuri saaisut iissinööriia
paperit Ruotsista ja opiskeli teollista muotoilua
Yhdysvalloissa.Jo enisen Frualle pääryinistään
hän ali piirtänyt huoninnkaia, jotka muistuetivat
lopullista mallia. Italialainen vaikutus näkyi jo
näiden Inonnosten ykairyiskohidissa.

Ptua lähetti Pellen pörrokaet muiden suun
nittelijoidensa piirrämien ehdotusteis mu
kaas Volvon tnimitusjnhirajahle. Engell.iu valitsi
Ernan ehdotukaista yhden tietämättä sen varsi
naista suunnirrelijaa. Kuultua.ns valirsemansa

elidnrukaen piirtäjän olleen Pelle Helinerin
poika Petternoii, toimitusjohtaja raivustui. Km-
kun laaisnurma Isän pysyi silti päätökaessäänja
lsyv’akayi pnrrnsreis inukaiseis prntoryypin teet
täiuiseis.

Keväällä 1957 Prua teki VoImin kaisssa sa
pimuksen uelieilumallin muntoilasta. Prajeksmn
johtoon isimettuia nuori Pelle,jonka isä Heliuer
suaiaisitteli itsekantavan karin sisäisen rakeis
teen. Täysiknkninesn puumalli tehtiin valmiiksi
saakka. Sakaalaiseia \Vilhelm Karinaisisin
kanssa telstöis sopimus lopullistein piitustusteis.
prässienja valmädeis karieis valinistamisesta.

Samaan aikaa Ruotsissa kekitettön uutta
mootrnri.i. Sen lähntökaht.in.i oli ksiarma-,mu
tokäyrössä kestävänä tunisettu 3 560 cmi VI.
Volvo pieneissi monttarin hieiikilöauenkiiytröäii

r
r

VOLO

ollut lasikuitunsaainista, joutui Volvo ersimääis
karille valmistajaa Ylsdyss’alloista. Kaliforisi
asta Inytyikiui Glaspar Int, jonka taimitusjnhi
taja piirsi Vnlvnlle kauniin avoantois. Glaspar
nhi lasiknitualais piniseereja ja valmisti urheilu
koreja muillekin. Yhdysvaltojen länsirannikolla
valmisrrmtja euumemstellyr korir laivartuun Göre

borgnn. Ruotsissa ne asenisertnn putkivangalle.
johon tuli PV444:n tekaiikka. Ensimmäinen
auto valmistui 1954.

Vuosi 1956 oli Euroopan autoteollisuudelle
vaikeata aikaa. Suezin kriisi aiheutti lamais ja
monessa maassa jnuduttnn säänisöstelemään
beissnniä. Volvolla, kuten monella muullakin
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halvimmalla mahdollisella tavalla: V-mootto
rista tehtiin panlikas eli 1 780 cm’ nelisylinee
unen samoilla sylinrernnitoilla. Kaikki työka
lur, suurhs osa komponenteista ja apulaitteista
sai jäädä entiselleen. Kampiakselin laakeripin
nat olivat pinta-alaltaan kaksinkeetaiset rnui
hin sarnankokoisko moottoeeihin verrattuina.
Moottori oh tarkoitettu Volvon perosmalleihin
mutta pääsi myös urheiluautosounnieelmön,
olivarhan monet eurooppalaiset valmistajat ha
vainneet perheauton tekisukan matalassa urlsei
lukorissa myyvan Yhdysvalloissa hyvus. Saabil
lakin tehtöo oma orheiluaoto, mutta siinä missä
Volvo sai omastaan epätavallisen kaoisiio, Saa
bin hanke meni esteettiseltä kannalta metsään.

Tehdäänkö vai ei?
joulukuussa 1957 Guisisar Eisgellau matkusti
Toeinaon tutustumaan ensimmäiseen proto
tyyppi:n. Hän hyväksyi mallin ja antoi luvan
viimeistellä kaksi muutakin koemallia valmiiksi
asti. Helmer Petseesnss ajoi esssimmäisen au
toista itse Saksaais Kaemannille,jossa neuvotel
tiin tuotannon aloittamisesta elokuussa ä958.

Kaemane teki tuolloin etittäin läheistä yh
teistyötä Valkamageniis kanssa. Vnlkswagenilla
ei pidetty yhtäan Kaemannin uudesta asiak
kaasta, joka oli uudella mallillaan pyrkimässä
samoille apajille V\V Kaemasin-Ghian kanssa.
VW uhkasi lopettaa yhteistyöss sopimusval
mistajansa kanssa kokonaan, jos Valvoa alet
taisun koota siellä. Kaemann teki kuten kas
kemön ja peeai enotsalaisten kanssa tekemänsä
sopimukseis. Seis jälkeen Götebnegisea otet
tiin yhteytea vielä kahteen saksalaisyrmtykseems,
NSU:hums ja Drauteiiim, mutta kummankaass
kanssa ei päästy snpimukseeis autojen tuotan
nosta. Nyt Volealla oli ongelma.

Tässä vaiheessa euotsalaiisen lehtimies sai
jostain kasömisä kuvia Peualla tehdyistä pro
tntyypeista. Eisgellau tuisisusti ssudeis olemas
saalnis, mutta ilineitti, että mallsss motasstnois

18 O Mobilisti 8/16

ottaminen ei ollut saanisitteilla. Pääjohtaja oli
luos’uttauut, tai aisiakisi sitä Helmer Petterson
epäili. Häis hätääntyi ja teki autnalalla melko
ainutlaatuisen liikkeen. Petteeson uskoi uelsei
lumallilissa söi: lujasti. että suussssitteli eeeetä
eänsä sen itse. Häis ustaisi varusteet alihank
kijoilta, tekisiikasi Volenlta ja teettäisi korin ja
kokounpaisonjossaus muualla. Volvolla ideaa ei
pidetty toteuteainiskelpnisessa eisisen kuiis Hel
mer Pettersnms löysi rahoituksen hankkeelleen.
Ssina vaiheessa Vulvnlla Isuomattun muideiskin
uskneass autnmalliss mahdollisuuksiin,

Korsealmistajan etsinnät aloitettiin uu
delleess, imyt Iso-britaisisiasta. Aluksi otettiin
yhteys Beistolmin, joka valmisti leneokoneen
komponenterja ja pieniä määriä omaa auto
merkkiään. Siellä ei kuitenkaan ollut Volealle
emittäeäa kapasiteettia. joten auto sovittiin teli
täväksi kahden eri yrityksen yhteistyönä. Au
tojen teräskorsen suurvalmistaja Pressed Steel
valinistaisi kone. Valmiita .mutoja niistä kakoaisi
Jeisseis Mntons.jnka omien mallien valmistami
seis lisäksi oli erikoistusiut muuttamaan taval
lisia autoja urheilusnalleikai. Tehtaan sisäisesti
ja liuolenkirjnissa käyttämä isimitys autolle oli
P1800. Muutoksissa yleeissä kaytettäss min nu
meroa 1800 ja sen perässä enisinaais ksrjasnta 5.

jeissen teki peototyyppisn vain pieisiä muu
toksia. Seis saamineis wntasstonn vei silti aikaa.
Auto esiteltmiss Brysselin autonäyetelyssä 1960.
Koska jeissen ei nllut saanut valmiiksi vielä
runtantosnallin protutyyppiäkään, messuilla
esieeleuis Pruan tekemää muotoilututkielmaa.
GT-Volen heratti kiusisustusta. Monet ostajat
maksoivat kasirahan aueosta.joea ei voitaisi toi
mittaa lahes vuoteen. Vastaanotto Nem Yorkin
autossäyerelyssä oli yhtä issnnkas. Ensimmäiset
Volvo Pä800:t toimitettiin Essglannista Ruot
söis syksyllä 1960. Vasta sieltä ise lälsetettiin
edelleen ostajilleesi. Autoja alettsiis lälsettää suo
vaan jenseniltä asialdsaille vasta 250 eissimmäi
sen valmistuneen P1800sis jälkeen.

Kaikki ei kuitenkaan sujussue suunnitelmien
mukaan. Volvolla ei nimittäin oltu tyytyväisiä

jenseniis koknamien autojen laatuuss. jensen
syytti ongelmista Peessed Steeliäjoiska valmis
tamat kueit vaativat heidän mukaansa paljnss
ks siis tehtyjä korjauksia. Valiesstamattnmiems
tarinoiden mukaan korit kuljeeettiiis suojaa
mattomnina sääis armoilla jeissenille. Yksityis
kohdat eivät ole tiedossa, mutta omsgelmat oli
vat isuis vakavia, että Volvo päätti etsiä Pä800sn
wotaisnnllejälleeis uudeis ratkaisun.

Muotltietoisuutta
Volvo avasi uudems telstaan Ruotsiin 1961. Sa
malla vanlsa Lumsdbyis tehdas vapautui muulsuis
kayttnoss. Jesssemsims kanssa oli tehsty sopimus
10000 auton valmmstamisesta.Jo 5 300 valmis
tuiseen jälkeess Volvo halusi perua snpimuk
seis, matka jalkeems jenseis vaati kormuksia tuo

eisnenaskaisessa lopettamisesta. Volvo
suostui, ja 6 000 jensenin tekemän Pl800mn
jalkeeis tuotanto siirtyi Ruorsmmms. Sunäkius oli
kyse lähmnisä kokoonpanan sörtämisestä, sillä
cci maista tilavat komponentit säilyivät piekalti
samoina kuin Jensenui aikanakin. Kotitkin mi

lime edelleeim Peessed Steeliltä vuosikymmenen
loppuun saakka.

Volvon muotoilu oli onnistunut ja 1800 5
myi kolmmullisen hyvin. Muoti kuitenkin muut
tui nopeasti. Ekaonteisehta itahmalasselta 1950-lu
vun lopun urheiluansolsa näyttävä Volvo ei
kulmikkaalla 60-luvulla enää ollut aivan ajan-
mukainen. Valen teeni muutamia mudeenisniis
tiehdsstuksia italialaisilla muntuilut.iloilla jo hy
vissa ajoin, mutta ne eiväejohtaneet muutoksiin.

Vuonna 1966 Volvon päämuntoilijajan Wils
gaard aloitti P1800:n seaeaajan suunnittelun.
Pä72-nimellä tunnettu auta olisi ollut modernin
kulmikas ja sen tekniikka olisi perustussut suums
nitteilla olevaan kuusisylinteriseen 164-malliin.
jolsenkumira piti autoa liian kallmmna Ylsdysval
tojen vientiinarkkinnille. Wilsgaaed ei lanuis
minut, vaan aloitti jälleen yrieyksensä Pl800:n
modeenssosmiseksi, Hän n1i jo aiemmin tehnyt
suunnitelmia vanhan korin muuttamiseksi vös
taperäiseksi. Tällä kertaa hän onnistui tekemään

autosta urheilullisen Farmarimallin, jossa uusi
takansan muotoilu sopi vanhan keulan kanssa
yhteen. Pehle Pettersonin ja iealialaisten tekemät
elsdntukset jäivät tämän ehdotuksen varjoon.
Volvo otti farmarimallisen Pyhimyksen tuotan
toon vuonna 1972, mutta niitä elsditruin valmis
taa vain parin vuoden ajan vuoteen 1973. Vasmlsa
cnupe-iaahli oli pysyi uumuden rinnalla tuotan
nossa miltei yhtä pitkään. Sen tuotanto päättyi
1972. Paemarimalh P18000S ei ollut suuri me
nestys. sillä niitä myytiin ainoastaan Isiukan yli
8 000 kappaletta. kun PlSll:n kukunaismo
tantu lähestyi 40 000 autoa.

Pyhimyksen suuvituskyky ei oikeastaan k05-
kaan ollut ulknnäön antamiems lupausreis ta
salla. Kuovma-autnss muomurista pieiseunetyn
nelosen aissiot olivat muualla. Se on tullut mii
netuksi yhtenä maailman pitkaikäisiministä
tnnmonttnremsta, jokin mika smteems uutisnitos,
kuinka Yhdysv.illaissa asuva Irvin Goedoum oli
ajanut omalla Pylsimyksellään 50 vuodeim ai
kana yli 5 miljoonaa kilometriä, joten kuvaa
mamme auto nis oiksastaais vasta sisäänajettu.

TV-ah niman inkon lahininusaunsinn Isnsstsstilaissss

dassa. Tnnsmalla en snnnimnsten mskaisnsdmnunstaia.
Rmsmn Vanari hnnsnsttnlnn.

Vslse snlssntntnhiksiums Helsingin Viikimmä 1 868-ls-

sun lnpslla.

Poliisi Ilman kulkuneuvoa
Tekniikan Maailman numeron 8/1966 pää
kirjoitukseis utsikkona oli Astotomi poliisi. Sänä
keeeoetöms polösivnimiems kaytössä alevams runsas
sata paetinaueoi. eli sama määrä kuin 20 vuotta
aiemmin. Henkilöautojen määrä maassa ohi kir
joituksen mukaan sillä välin kasvanut 40-ksr-
toiseksi, Maa 0h autuistunut vauhdilla. No-

peudee olivat maanteillä vapaat ja ajukuleeuuei
kilpaihulseiskistä.

Radio- ja televisiotoimittaja Niilo Tarva
järvi joutui vakavaan hökamsneomsnettamuuteen.
Hänen enipilasaikanaan syntyi ajatus ksmssa
laiskeräyksestä,julla saataisiin uusia autoja luuk
kuvalle polösille. Taevajärvi auttoi keräykselhe
kasvot ja msimen, Ralsujems keräys lsaidetsnss
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kauppaamalla markan hintaisia hamsteri-tar
roja. Lisäksi varoja kertyi MTV:o Tervemloa
ohjelmista, joissa Tarvajävvi mainosti keräystä.
Silloisen valtiovarainmiisisteri, SKDLat Ele
Alenius suostui myöistämääss lahjoitetuille ao
toille veeovapaudeu pienellä ehdolla. Kahdek
San autoista tulisi olla ueuvostuvalmisteisia,
käytännössä Mosseja.

Keräys kesti neljä kuukautta. Kansa oli in
nostunut aiheesta, mutta tuotot eivät silti olisi
yksinään riittäneet autojen haiskkimiseen siinä
mitassa kun lopulta tapahtui. Maalsantuojatja
myyjät myönsivätkin huomattavia alenuuksia,
jotta autot päästiin luovuttamaan toukokuussa
1967. Neuvostoliittolaiset autot olivat luovu
mseilanteessa eturivissä, eli sopivasti taustalla
kun asiasta tehtiin haastatteluja televisioon.
Mosset olivat myös ensimmäisissä Helsingisa
keskustassa ajetulla kunniakietroksella. Kevvo
taan niiden tosiis snvtyiseess tilaisuuden jälkeeis
takaisin Konelalle ja vaiss osan päätyiseen lo
pulta poliisiss käyttöön.

Poliisille lnovuttttön Sesaatintoeilla jäsjeste.
tyssä tilaisundessa 57 antaa. Länsiautot olivat luo
settavnudestaan tsnnettuja meekkejä: Volkswa
gen. Volvo, Opel, Piymauslsja Dodge. Kesäknassa
Volvon maalsantnoja lahjoitti poliisillt vielä yhden
anton, Volvo 1800 Sportin. Ajatus tavallista näyt
tävämmästä polösiautosta ei ollnt aivan uusi, sillä

Kyllä nyt kymyilyusdd. Itse Tovoaiärsi sneommnlla.

20 O Mobilisti 8116

seis kuljettajan säännöllisesti vieneen Volvon
renkaat tasapainotettaviksi lomalle lälstiessään,
Näin hän pyrki tarinan mukaan varmistamaan,
etteivät tuntemattomat olisi ottaneet autoa p.ie
tioajoon. Tarkka kosstvolli kaisnatti, sillä Pylsi
mystä ei juuri kolhittu sen aktöviaikaisa.

Polösikäyttö päättyi vuonna 1971. Seuraa
vien kahden vuoden ajalta Pyhimykäen lök
keistä ei ole säilynyt tietoja. Vuonn.s 1973 auto
myytiin huutokaupalla Hämeenlinnan opettaja-
opiston ammattikouluis käyttöön. Silloiis mat
kamittavissa oli noin 55 000 kilometriä, mutta
ei ole tiedossa oliko mittari toisella vai kolman
nella kiervoksellaan. Opisto koulutti ammatti
koulunopettajia,jotka harjoittelivat opettamista
opiston omassa ammattikouluasa. Volvon snoot
tuvija vailsteisto remontoitön koulussa kettaal
lern. Autoa käytti pääasiassa opiston opettajana
toiminut Simo Nieminen. Hämeenlinnassa sillä
ajettiin noin 57 000 kilomettiä kahdeksan vuu

den aikana. Pyhimys oli opiston käyttöautonaja
sillä tehtiin pitkiäkin matkoja seuraamaan opet
tajakiskelaiden opemstoimisstaa.

Volvo lahjoitettön vuonna 1981 Suamess
automuseosäätiölle, minkä jälkeen se oli esillä
Hämeeisliisnan automuseolla vuoteen 1991.
Museotoiminnan loppuessa auto l.iinattiin mää
räajaksi Espoon automuseoon. Vuonna 1995
säätiö myi jo hiukan vähjääntyneeis Volvon Isel
sinkiläiselle Kai Rainesalolle elsdolla, että auta
kunnostetaan ja tuodaan pyydettäessä pian pe
rustettavaan museoon esille, Tämä rasite sovit
tiin kymmenen vuodess mittaiseksi. Auto kun
nostettön sopimuksen mukaan, mutta sitä ei
tavvissssut entisäidä täysin. HeImojen ja kattava
lojen asennusvesksen paikkaamisen jälkeeis auto
maalattiin. Vislvo ehti olla näytillä ratikkahallön
perustetussa museossa Töölössä, kunnes auto
museosäätiö meni konkuessois. Sen jälkeen auto
on ollut Rainesalolle suuri ilon ja ylpeydeis aihe.

Volvo 18008 1967

MOOTTORI
Tyyppis snlisylitsevioetseeteääkdytteisns
rioimnottori, kosti 10 lskkn naloraseoo,
kooeioesteiilis, olisi rssknlookerio, kaksi SLI HS 6
-sookoimnkoos osissa
Iskutilaeuess 1 778 om5,
eylieserimitos 84s88 mm, psr:essssnkdn 10,0
Tehes 104 kslDlNllS 600 rimio
Vääetkmemeettk 148 NmlDlNl/3 800 vlmis

VOIMANSIIRTO
Kaisa yksiinsykytkis, 4-saiksnienrsynkvnsnisu
käsiooikteiets laeeiosoliseimnllo, sokosesn

JARRUT
Edeesä losylorvus lGivkogl. tukooo rummot

SAM KOJARJ ESTE LMA
12 V, 360 W soeusivsnlasuri ISneskl

OHJAUS
Simpokkosyyppisos nklonesoikdn

JOUSITUS
Edessäs erilliejnseitos. pnik:stoieee sokisovvee,
kinvrelnuset
Tahana jäykkä akseli, piskissäitee tukioorros.
Pnoknrd-ooskn, kinveejooset

KORIRAKENHE
Itsekossoso knkneevöekon

MITAT
Pitnuss 4,30 m
Leeeyss 1.70 m
Kerkeoss 1.28 m
Akselinälk 2.45 m
Raideleeeyss 1.3111.31 m
Reegeskehes 165 SR-15
Omemasses 1 140 kg
Heippeeepeee 180 kmlk5

HINTOJA SUOMESSA 1967
VoIne 800 26800mk
Volso 121 2-no 15850mk
Vnlksmogeo 1200 6980mk
MG8GT 22100mk
Fnvd Museoeg 29 000 mk

_________

14 — 1. I5

___________
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Seeoneioenrio via:ssa enVolooja, museo yksi puuttuu. liikknvalle poliisille oli jo vuonna 1961 lahjoitetua
kaksi Poesthea. TV 1 oli esittänyt Pyhimys-sasjaa
vuodesta l963,joten anto tnnnettön Suomessajo
nimellä Pyhimys-Volvo. Poliisin Pyhimys esiintyi
myöhemmin kuvissa hamstevikeväyksen yhtey
dessä lahsjoitettsjen muiden Volvojen kanssa, jo
ten syntyi käsitys sen knnlnmisesta keeäyksellä cl

Isoitettuilsin antoihin. Asiaa käsitelleissä kirjoiss.i
ja lelseijutnissa mainitaankin yleensä lahjoieettnjen
autojen Inkumääräksi 58, vaikka Senaatintorilla
otetuissa kuvissa niitä 00 vain 57.

Monte-Garlo
Porschet olivat olleet PR-henkisissä polösiteh
tävissä Helsingin seudulla, Pyhimyksen kotipai
kaksi osoitettiin Tampere. Auton nimikkokul
jettajaksi päätyi ylikonstaapeli Pekka Matisskari.
Autolla ajettäss muutaman vuoden ajaujatkuvaa
liikkuvan poliisin partioajoa Tampeeeelta kä
sin ja sitä tietysti huollettön säännöllisesti. Ai
noa vuustekorjaus piti kertoman mukaan tehdä,
koska tehtaalla olisi jäänyt helmakotelo suojaa
matta, jälkikäteen on kerrottu auton vakinai

Hän on ajanut autolla yhteensä noin 40 000 ki
lometriä. Huippukolitana miehen Volvo-haeras
euksessa on ollut Monte-Caelossa jäejestettyyn
ajotap.ihtumaass osallistumissen vuossssa 2005.O

-

neeksoon ilmoitus
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Tarinaa Birgitasta ja Pirittasta
Aikanaan perheeseen tuli matkailuauto, jonka edellinen omistaja sanoi kantavan
nimeä “Hosu”, jolla kuulemma oli jotakin tekemistä hänen kanssaan. Oli tarrat
ja kaikki... Sen jälkeen jokainen perheen auto on kantanut jotain nimeä. Hiace oli
työmies nimeltä Pena, anopin vanha Corolla, mummoauto nyt jo toisessa polvessa
on nimeltään Hillevi , Mersu oli Jurgen ja nykyinen matkailuauto on nimeltään Kili,
koska nuorempi tytär heti nähdessään kysäisi: “Mikä siinä oikein kilisee?” ... oli
rappuset jääneet vähän vaille yläasennostaan ja kilisivät siis iloisesti.

ja edellisen kuvan rouva osti viereen kaksi vuotta
tuoreemman ja KILVISSÄ OLEVAN! Tyttäreni nimesi
hänet sitten Pirittaksi. Käytiin sillä jopa Joensuun
tanssiviikoillakin. Oli hauskaa...

Torilla voin sanoa että “En minä tätä ostanut ole,
kuljettaja, rnekaanikko.JOS omistajarouva on OIKEIN
HYVÄLLÄ PAALLA hän SAATTAA vaikka antaa
AJAA tällä! Ja tästähän seuraa, että kun kesätansseihin
lähdetään, hän voi olla hyvällä päällä... ja tanssipaikan
parkissa on huomio taattu.

Mutta Birgittaprojektini jatkui...

1Heikki Salkinoja

...no olipahan mistä van dalisoida pari, kolme vuotta osia....
No lopulta kolmisen vuotta sitten alkoi olla valmista.

Tästä se alkoi..tyttäreni nimesi hänet Birgitaksi. Oli kuulemma pyhimys.
Voi tuota ukkoraukaa...lohduttavaa...

Siis museorekisteriin ja sen jälkeen....
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Heikki

Esa Heikki! än Jensen
on vuosimallia 1961
Kuvat: Esa Heikkilä

oli Pirittan vuoro....
No nyt ovat jo molemmat kohtuukunnossa..

- ii - 1

EKC376

Että näin meilla Kuvassa Birgitta ja Piritta, omaa sukua Volvo 18005.

No eipä tässä tietysti kaikki.Talliini eksyi yksi R2- mallinen tehtaan valukansi väljillä kanavilla.
Nyt on vuorossa Pirittaan vähän lisää virkeyttä ensi keväälle.

O •‘

AO*O

•O
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PYH IMYS
VO [VO
LADAN
HINNALLA
Näillä sanoilla Harri Helin kaupitteli omaa Pyhimys-Volvoaan AutotallLcom -sivustolla viime syksynä.

Kaupat siis syntyivät erikoisen myynti-ilmoituksen
avittamana ja auton uusi omistaja on Vesa Koskinen,
joka samalla liittyi myös kerhoomme jäseneksi.

Autotalli.com ja Iltalehti kuuluvat samaan Alma media konserniin ja erikoisen ilmoituksen huomasi myös
Iltalehden toimittaja NooraVilen, joka teki Harrin myynti-ilmoituksesta kokonaisen jutun Iltalehden net
tisivuille,
http://www.iltalehti.fi/autot)20 16101 822480883 au.shtml

“Tämä 55-vuotias Pyhimys-Volvo irtoaa uuden La- Englannissa jensenin urheiluautotehtaalla ja laivattu
dan hinnalla” (lainaus Iltalehden otsikosta).Tämä uutena Californiaan.Tuotu Suomeen 1990, purettu
tietysti vielä lisäsi kiinnostusta Pyhimystä kohtaan päreiksi, hiekkapuhallettu, pohjamaalattu, päälli
ja eipä aikaakaan kun auto oli jo uudella omistajalla. maalattu, ruostesuojattu. Moottori on ilmoituksen

mukaan uusittu Ylöjärven moottorityössä 4 vuotta
sitten, Autolla ajettu sen jälkeen pari tuhatta kilo
metriä. Loppuun Harri lisäsi vielä, etta””annetaan
hyvään kotiin muodollista korvausta vastaan” ja
jonkin verran saa varaosiakin mukaan.

Mutta miksi juuri uuden Ladan hinnalla? Kun Harrin
myynti-ilmoituksen luki kokonaan, niin siitä selvisi,
että hän oli itse aikanaan maksanut Pyhimykses
tään saman verran, mitä silloin maksoi uusi Lada.
Kun Harri ilmoituksen laittoi, niin hän tarkisti, että
uusi Lada Kalina maksaa tänä päivänä 16 973,68
euroa ja sen hän Pyhimyksestään halusi ja mainit
sipa vielä ilmoituksessaan, että” hinnasta en tingi”.
Ilmoitus oli siis hyvin persoonallinen, mutta oli se
muutenkin hyvin perusteellisesti laadittu. llmoituk- Teksti: Jaakko Saransalmi
sessa mainittiin, että auto on tehty keväällä 1961 Kuvat: Harri Helin
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Pyhimyksen uuden
omistajan innostusta
uuteen hankintaansa

Olen suunnitellut valkoista Jenseniä vuosikaudet
Volvo-harrastukseni kruunuksi.]a kun nyt kohtuul
lisen tukeva yksilö oli kaupan ihan kesäpaikkamme
naapurissa,ajattelin mieluummin katsoa kuin katua.
Onneksi sain Harrin uskomaan että tarjoaisin hä
nen autolleen hyvän kodin. Kaupantekoani innoitti
lisäksi auton varhainen valmistusnumero (310).
Kirjoittelen autosta myös projektiblogissani http:I/
p1 800.munblogi.com.

Vesa Koskinen
Kuvat: Esko Koskinen

Voimme varmasti lukea Harrin exän vaiheista
Pyhimyslehden seuraavista numeroista.
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Aamulehdessä julkaistiin 29.10.2016 hieno tarina Merkkikerho pelastaa Volvoja.
jutun julkaisuun on saatu lupa Aamulehdeltä.

Teksti ja kuvat: Kari Pitkänen

% r

lASTA ON KYSE

1, ja sen sarjanumero on vain 659. Ensimmäiset 6000

Merkkikerho
M ‘yhimys-h ivo on vuoc
Pyhimystä valmistettiin lsossa-Britanniassa.

ja vaalii historiaa
pelastaa Volvoja

O Suomen vanhimpiin kuuluva merkkikerho täytti
40 vuotta, jäseniä on lähemmäs tuhat Hangosta Pelloon.
O “En tarvitse konsulttia kertomaan, mitä eläkkeellä
tekisin’ Volvo-harrastaja Heikki Huhdaripää sanoo.

NÄITÄ IiÄ yhdistää yksi automerkki, ja jälki on sen vi
po, Seppo Lehtonen ja Jarmo Lehtonen.

Maa täynnä
autokerhoja
O Suomessa toimii kymmevil
eri merkkeihin keskittyviä au
toharrastajiet erikoiskerhoja.
O Yksi tunnetuimmista ja
aktiivisimmista on Rättisiilko
omistajien Suomen 2CV-Kilta
ry.
O Sitikkakerhoja on puolisen
tusinaa, ja Volvo-kerhojakin
löytyy rekistereisiä kuusi eri
laista.
O Esimerkiksi Volvo lBOOn
Pyhimys-Volvon harrastajilla
on oma erikoiskerhonsa.
O Kerhoissa toimivat harrast
jat ovat pelastaneet käyttö
museoautoiksi tuhansia harv
naisia ja arvokkaita autovan
haksia.

VANHIN VUODELTA 1921

O Vanhin Suomessa oleva
Volvo on 1927-mallinen ÖV4
“Jakob’ jonka omistaa toimi
tusjohtaja Jyrki Viitala.
O Vanhin Volvo-kerhon ko
koontumisajoihin yhä saapui
Volvo on Sami Kyttälän PV
vuodelta 1938.
O Volvokerholaiset kokoon
tuvat kuukausittain Vantaall
Turussa. Tampereella, Vaasm
sa, Kuopiossa ja Kajaanissa.

1958
O Volvo esitteli kolmipistetor
vavyät nakiooarusteina etu
penkkiläisille vuonna 1958.
O Ensimmäiset turvavöillä
varustetut Volvo-mallit olival
Amazon ja PV 564.

O Lisätietoja Volvo-kerholst
www.suamenvolsokerhn.cor
www.pyhimyskerho.com,
www.volnu-club.net

“Volvoissa on mukana
suomalaista työtä,
autot ovat turvallisia,
eikä niitä tarvitse
hirveästi roplat&’

ARTO KOSKELA, uolonilija

Kati Pitkänen, teksti ja kuvat

O Jollekin vanha auto on kätevä
ja halpa käyttöpeli, toiselle kun
natnavu sijoituskohde.

Ja sitten on niitä Heikki Huh
danpään kaltaisia osaajia, jotka
tykkäävät puunatu ja kunnostaa
autoja.

Huhdanpää syttyi Volvoil
le 1960-luvulla, jolloin hän ensi
kertaa pääsi tätinsä omistaman
Volvo PV:n rattiin.

—Liikenteessä oli etupäässä
Anglioita,Volkkareitaja Mosseja.
PV nuntui niihin ven’attuna lujal
taja oikealta autolta. Kun Amazon
tuli myyntiin,jäin nalkkiin pelk

YHTEEN AUTOMERKKIIN hurahta
neitu harrastajia yhdistää usein
kerhotoiminta. Heikki Huhdan
pääkin kuuluu Suomen Volvo
kerhooa,joka tänä vuonna juhlii
4o-vuotista toimintaansa.

-Olemme maun vanhimpia
merkkikerhoja. Ainakin Porsche
harrastajien kerho on viisi vuot
ta meitä vanhempi, Voivo-aktiivi
Arto Koskela kertoo.

Perustamisen takaa löytyy
vankkaa naisenergiaa, sillä Rit
va Romppanen kokosi vuonna
1976 silloiset Volvo PV-harrasna
jat yhden katon alle. Nykyisellä
Volvokerholla on pian tuhatkunta
jäsentä ympäri maunu Hungosta
Pellon korkeudelle saakka.

kääs auton tuoksuun, hän kertoo.
Nyt Huhdanpäällä on itsellään-

km PV, joka ei olekaan mikä ta
hansa auto. Sen kertoo rekisteri
tunnus TA-8.

-Auto on kuulunut Turussa von
Rettigin suvulle, jonka kaikkien
autojen rekisterikilvissä oli nu
mero kahdeksan.

pyöreitävuosiajbstetton ke

sällä kokoontumisl055ahh1
dessaju museomatioilS Götehor

gissu. Ensi kesänä rolvoilijat ta

paavat Oulussa.
—Volvo-harrusw Oli Jotenkin

perinnölhstä. Mml sain kipin’aä
en

simmäinen oma koautom oli

kin Saab 96. Nyt 51jten oma poi

kani on harrastukss5a mukana,

kerhon puheenjoht ja Vesa Luja

naurahtaa,

on oikeas

taan turha kysyä, noikäruotsalais
merkissä innostua,lYita kun nit

taa.
-Volvoissa on mhiana paljon

suomalaista työtä, autot ovat tor
vallisia, eikä niitä tarvitse hirveäs
vi roplara, Koskela aloittaa.

—Ruosnumaan näitä ei sua mil
lään, ei edes vanhoja, Huhdan
pää jatkaajakehottaa katsomaan
vuoden 1947-mallisen PVmsä ta
kaikkuoan tiivisteitä: ne ovat yhä
alkuperäiset.

Volvoilu ei onneksi katso pelk
kää auton ikää. Esimerkiksi Je
re Lähteenmäki ajaa vuoden
2004-mallisella Volvo V7o:llä.

—Hyvä käyttöauto. Mittarissu
on 4ooo kilometriä, mutna ei
se tunnu vielä missään.

Työtä, vaivaa ja rahaakin van
han auton kunnostaminen silti
vaatii. Heikki Huhdanpää pelasti

PV:asä riihen penltä,jossa se oli
maannut parikymmentä vuotta
rekisteristä poistamisen jälkeen.

—Hyvä että auton nihen seinän
tä erotti. Kunnostus kesti puoli
toistavuottaja maksoi vähintään
kymppitonnin, hän tunnustaa.

—Olen alaa ollut mieleltäni ao
tontekijä. Ja eikös se ole hyvä, että
on eläkevunsille harrastus? ‘Ilissä
ei tarvita mitään konsulttia ker
tomaan, mitä eläkkeellä tekisin.

ENTISÖINNISSÄ eI lasketa tunte
ja, pikemminkin vuosia. — Vaikka
auton myislkin, omalle työlle ei
saa korvausta, Heikki Huhdan
pää miettii PV:n nhjaamossa.
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jos minulta joku tässä vaiheessa kysyy, mikä työn
alla olevan “Pyhimyksen” kunnostuksessa on ollut
haastavinta ja mieleenpainuvinta? Varmasti moni
asia tulee mieleen eri yhteyksissä, mutta juuri nyt
katsellessani tämän kirjoitukseni liitteeksi tulevia
kuvia nousee ehdottomasti ykköseksi se kahden
kuukauden puurtaminen auton alustan puhdista
misessa ruosteenestomassasta. Ainoaksi toteutus
kelpoiseksi vaihtoehdoksi jäi alustan mekaaninen
puhdistaminen lämpöpuhaftimella la lastalla. Sulaa
massaa oli kaikkialla, lattialla, kengänpohjissa, vaat

teissa jne. Lastan puhdistamiseksi oli massan annet
tava hetki jäähtyä ja otettava vaihtolasta käyttöön
tilanteen mukaan. Lastoja piti olla myös eri levyisiä
ja erimuotoisia kun ei tuo pohja kaikkineen miten
kään suora tai tasainen ole.

Kahden kuukauden puhdistusoperaation jäl
keen pohja alkoi olla siinä kunnossa, että seuraava
siirto puhallukseen oli edessä. Puhalluksen suhteen
päädyttiin ratkaisuun, jossa silmämääräisen tarkas
telun perusteella irrotettiin molemmat etulokasuo
jat. Tässä vaiheessa puhallus tehtiin ainoastaan ko

“HUULENHEITOSTA
PYHIMYSPROJEKTIIN”

Sj\ 2 teksti ja kuvat Hannu Salonen
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rihylsyn pohjaan, konehuoneeseen ja takaluukkuun
sekä aukkojen ja heimojen reunoihin. Varsinaiset
ulkopuoliset koripinnat jätettiin vielä puhaltamatta.
Puhallus ei sinällään tuonut kovinkaan paljoa uu
sia yllätyksiä mutta toki muutaman pohjan palkin
seinämien ohuus ei kestänyt puhallusta. Päällepäin
paikit näyttivät varsin hyväkuntoisilta, mutta kavala
ruoste oli syönyt niitä sisältäpäin. Niiden siisti ja
hyväkuntoiselta näyttänyt uikopinta ei sitten kes
tänytkään puhallusta. Hyvä kuitenkin näin koska
nyt myös epäkurantit paikit paljastuivat ja menivät
uusittaviksi.

Muutamien pikkupaikkauksien iisäksi uudet
etulokasuojat ja lähinnä niiden yläpään kiinnitys
kotelo, pohjapellit, ovien kynnyskoteiot, muutamat
palkit sekä takahelma oiivat ne suurimmat peitityöt.
Oman työnsä vaati kuitenkin vasemmanpuoleisen
eturungon uusiminen. Pohjan putsaamisen yhtey
dessä selvisi auton jossain historiansa vaiheessa
kärsimä nokkakoiari ja sen osittain puutteellisek
si jäänyt korjaus rungon osalta. Ennen peltitöiden
aloittamista ja osittaisen puhalluksen jälkeen, kori
hylsy vietiin koripenkkiin oikaistavaksi ilman etu-
pään peltiosia.Tältä pohjalta oli uuden etupalkin ra
kentaminen oikeisiin mittoihin mielestäni helpompi
vaihtoehto kuin alkaa oikaista alkuperäistä palkkia.

Peltitöiden, eturungon ja parin muunkin run
gonosan uusimisen, ovien ja luukkujen sovittami
sen ym. jälkeen auto siirtyi uudelleen puhallukseen.
Tällä kertaa auto lasipuhallettiin kokonaan ennen
siirtämistä maalaukseen.jossain vaiheessa elinkaar
ta auto oli saanut uuden päivitetyn värin eli “Pyhi
myksestä” oli tehty metallihohtosininen aiemman
helmenvalkoisen sijaan.Vaikka tuo sininen van oli
aikoinaan otettu Volvon omasta värikartasta, pa
lautettiin tämä alkuperäiseen helmenvalkoiseen
sävyyn. Neuvoteltuani maalarin kanssa päädyimme
maalauksen suhteen ratkaisuun, jossa auton pohja,
konehuone, takaluukku ja sisusta maalataan lopul
liseen väriin ja ulkopinta jätetään hiontavärille. Lo
pullisesti ulkopinta maalataan siinä vaiheessa kun
auto on saatu rullaavaksi, moottori paikoilleen ja
muutakin sellaista tehtyä kuten jarruputkien, let
kujen, sähköjohtojen, listojen ja muiden kromiosien
sovittelua. Nämä kaikki tulevat valmiin maalipinnan
päälle eikä ulkopuolen naarmuuntumista tarvitse
äärimmilleen varoa. Mielestäni tämä toteutustapa
oli onnistunut. Jälkikäteen opittuna myös polttoal
neputken olisi voinut saada helpommin paikoilleen
ennen akselistojen ym. asennusta mutta tämän kai
keti muistaa sitten seuraavalla kerralla.

Kun auto sitten kotiutui maalarilta korigrillis

1

sä osittain valmiiksi maalattuna, oli ensimmäisenä
vaiheena saada auto rullaavaksi. Ei siis muuta kuin
auto grillissä nurin niskoin ja kunnostetut akselistot
paikoilleen ylhäältä alaspäin.

Korihylsyn puhdistuksen ja peltitöiden kanssa
rinnan kunnostettiin autoon asennettavaksi Bl8
moottori ja jossain vaiheessa autoon vaihdettu B20
moottori sai luovuttaa paikkansa. B 18 moottori sai
tarpeellisessa määrin uutta kalustoa sisäpuolelle.
Muutoin autossa olleen B20 moottorin osia hyö
dynnettiin soveltuvin osin eli lähes kokonaan. Myös
ulkoapäin moottori koki kasvojenkohotuksen puh
distuksen ja maalauksen muodossa. Kaasuttimet
huollettiin, vaihdelaatikko ja perä purettiin, kasat
tim ja tarpeellisin osin kunnostettiin.Vaihdelaatikon
ja perän osalta selvittiin varsin vähällä uusimisella ja
pääosaksi muodostuikin lähinnä ulkopuolinen kun
nostus puhdistuksineen ja maalauksineen.

Moottorin ja konetilan oheistarvikkeet käytiin
läpi ja kunnostettiin. Lämmityslaitteen puhaltimen
moottori korvattiin tehdaskunnostetulla ja kenno
tarkistettiin ennen takaisinlaittoa. Lämmityslaitteen
sekä muidenkin konehuoneeseen tulevien osien
laittaminen paikoilleen moottorin poissa ollessa
oli uskoakseni merkittävästi helpompi toimenpide
kuin mitä se olisi ollut moottorin paikoillaan olles

sa. Polttoaineputken,jarruputkien ja johtojen vetä
minen niin moottoritilassa kuin auton pohjassa vaI
mulle pinnalle oli tässä vaiheessa helpon tuntuista.

Pari viikkoa ennen joulua 2016 nostettiin
moottori ja vaihdelaatikko paikoilleen ja auto siir
rettiin maalarille lopullista ulkopuolen maalausta
varten. Nyt auto on tullut takaisin kotitalliin ja
kolmas vaihe eli “viimeistely” on alkanut. Puskurit,
listat, lamput, sähköt, mittarit, sisustus jne. odotta
vat asennusta.Tämä työvaihe taitaa olla se projek
tin antoisin vaihe kun jokainen ruuvi, kunnostettu
lista tai osa, joka nyt laitetaan paikoilleen myös jää
siihen ja valaa uskoa projektin päättymiseen jos
sain vaiheessa.Tässä vaiheessa myös huomaa, ettei
kaikki kuitenkaan mene ihan itsestään, vaan sopi
via ruuveja, muttereita, prikkoja saa etsiä ja “hy
västä” ennakoidusta purettujen pikkutarvikkeiden
minigrip-pussi sulkeisista huolimatta oikean osan
etsimiseenkin näyttää menevän aikaa.Voi olla, että
ensimmäiset “savut” moottorista ohittavat myös
tämän vaiheen tunnetilan, mutta se jää sitten nähtä
väksi kunhan niin pitkälle päästään. Siitä lisää sitten
myöhemmin seuraavassa jäsenlehdessä.

Hannu Salonen
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Loviisa,
Sarvisalo Byagården
23.7.201 6
Kesän 2016 vanhojen kulkuneuvojen näyttelyssä Sarvisalossa olivat mukana myös
kerhomme jäsenen Vesa Nurmen 1800 ES ym. •73 (RPR- 168) ja Jaakko Saransalmen
BMW 501 B ym. •54 (UK-68).

Teksti ja kuvat: Jaakko Saransaim i
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