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HÄNXi!'TTA

Puhdasr-erinen " Assembled in Canada"

Jenkkimalli :-1-1 DL r98o seisoi pienoises-

sa alennustilassaan, ei pahassa, mutta kui-
tenkin. Kalaanissa Tukkumannin auto

Oy: n pihamaalla puolenkymmentä vuot-
ta sitten. josta sitä tarjottiin Timolle os-

tettavaksi. Kajaanin kokoisessa kylässä

paikallisen autokansan keskuudessa kyllä
otolliset ostajauhrit tunnetaan ja paikal-

listetaan nopeasti. \-oh'o:t ensimmäinen

omistaja, lääk.tri. Pekka T:.:ho:ren. o1i jät-

tänyt sen siihen mr-r'ntii:. Se ::r':11:nen

tarina, ajokki ei ollut keh-arnu: i3::3s::s-
miehelle. Yhtä ja toista muu::.<::. le-lll-
mista oli vuosikvmmenten r-::='-s::: :-'- -

paleen aikana päässr-t kertvn1:::. -:I::::::
aikaresurssit olivat r-aatinee: : ::. - 

: : : -' =e. 
-

ta uuden auton ostoa. ioren:iko:r::::
opiskeluaikoina Amerikasta uurena t98o
ostettu perheen uskollinen pah'elija sai

väistyä. Volvoon oli korroosio päässvt pu-

raisemaan, joskaan ei toir-ottomasti' Vesi-

pumppu vuoti lähes lorisemalla mootto-
ripuolella, mutta muuten kokonaisuus oli
huomattavan asiallinen huolimatta pikku
puutteista ja vioista. Eduksi tä1le yksilölle
oli se, että matkaa oli mittariin kerryttä-
nyt vain yksi omistaja. Hankintapäätös
syntyi osapohj alta, palj on mielenkiintois-
ta palikkaa siitä irtoaisi ja hinta muodos-

tui asialliseksi. Volvo vyörättiin Sotka-

moon maatilalle talliin talteen ja neljä

vuotta kestänyt seisonta-aika alkoi.

rÄvrröKU N NOSTUS

Pääkkösen perheeseen ryhdyttiin osta-

maan syntyneen tarpeen myötä toista
käyttöautoa ja kuinka ollakaan Timon
vaimo, Riitta Pääkkönen puuttui asioiden

!:

kulkuun omalla järkevällä tavallaan. Mitä
sitä hulluja ostamaan jälleen yhtä lisää,

kun entisiäkin oli Sotkamon maatilalla
useita, jopa taivasalla. Sir on hyvä vain ja

kunnostelee sieltä yhden aarteistaan kat-

sastuskuntoon. Tarkemmin laaniaan tut-
kittuaan, talleihinsa kurkittuaan ja mate-

riaaliin perehdyttyään Timo päätti ottaa

Ienkin ajoon.
Seurasi käyttökunnostus. Ammatik-

seen ajoneuvojen peltejä kupertelevalle
miehelle alustan ruostevauriot eivät olleet

ongelma ja ne tulivat tehtyä kerralla MR-

kelpoisesti. Vesipumppu omasta varastos -

ra paikalleen vuotavan tilalle, jarrujen

:::k:stukset ja herkistelvt sekä r'leisen il-
::r. e n i o :t o : : : :tt i :r e n ol i v at t r-ö1 i s t a I i a t ä s -

s: i'3::eessa. re:s:stus suiui Timon kerto-

::ri:r nuia::: r'11ät::r-an r-air-attomasti.

suoiastaan heiposti ia i'ähin remontein. -

\lurta mopo tuppaa karkaa-

maan joskus kokeneenkin
käsistä; kertoi Timo.

MR-LEIMAAN

Takalokasuojien kaaret
vaativat hieman ehostusta,
Timon silmä sanoi, joten
sellaiset rälläköitiin irti
Sotkamon laanilla olleesta
kovapeltisestä keulakola-
riyksilöstä. Ensin vakaa ai-
komus oli rajoittaa remontti
vain tähän pienenpieneen
"pla stiikkakiru rgi s e en"
toimenpiteeseen, mutta
kuten tarkkaavainen luki-
ja jo arvaa, näin ei käynyt,
koko auto meni purettaviin,
kokonaan. Auto käytiin
kauttaaltaan läpi nippeli

nippeliltä. Osakokonaisuudet vaihdet-
tiin uusiin tai uudenkaltaisiin. Mootto-
ri avattiin, kunnostettiin ja maalattiin'

)ossain historiansa hämärissä |enkkiin
oli vaihdettu manuaalinen vaihteisto
korvaamaan temppuilevaa automaattia'

Automaattivaihteiston etsintä ja han-
kintatoimet alkoivat, mutta sitten jossain

tallikeskustelussa pälkähti päähän, että

minnekähän ja mihin romunkeräykseen
se alkuperäinen AW-loota olisi mahtanut
joutua? Soitto auton ensimmäiselle omis-

tajataholle tuotti erinomaisen positiivi-
sen tuloksen. Laatikko kaikkine tykötar-
peineen ja polkimineen löytyi Pekka )au-
hosen varastoista! Tri Jauhonen ihmetteli
itsekin kovasti, mikä kumman johdatus

oli jättänyt kyseiset osat talteen kaiken

elämän myllerryksen keskellä. Volvossa

palvelee nyt kunnostettuna alkuperäi-
nen vaihdelaatikko. Tärkeimmät korityöt
oli jo tehty käyttökunnostuksen yhtey-
dessä, mutta silti se tarkastettiin, käytiin
1äpi ja suojattiin huolella. Tällainen Ame-

rikan mantereella Kanadassa valmistettu
vksilö vaatii hieman perusteellisempaa

eri katalogeihin ja esitteisiin perehtymis-
tä siksi, että museotarkastettaessa koko-

naisuus on varmasti oikein varusteiden ja

materiaalien osalta. Pikaisen tarkastelun
jälkeen jenkkien DL näyttäisi vastaavan

meikäläisten GL varustetasoa. Sisustus

tuli moitteettomaan kuntoon lähinnä
erittäin huolellisella puhdistuksella. Pa-

rasta tässä projektissa kaiken kaikkiaan
oli se. että Volvoon ei ollut sen elinkaaren

aikaan missään vaiheessa rakennettu mi-
tään omia "r-irin'ksiä", ei sisälle eikä ulos.

Ainoa radikaali muutos oli tuo aiemmin
tekstissä mainittu vaihteistovaihdos,
mutta sekin ratkesi onnellisesti.
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B21F on kunnostettu uusilla tai uudenveroisilla osilla.

Tahdistinta eitarvita, syke on kohdallaan.

Kori on saanut iälleen väriä poskilleen, kokoaminen voi alkaa'
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Jokainen itse auton entisöinyt henkilö
tietää, että vaikka tekstistä jää lukijalle
kuva projektin olleen helppo, ei asia kui-
tenkaan ole aina niin. Homma ei potki
tekijäänsä aina huopatöppöset jalassa vaan
maihinnousukenkää tulee välillä, moti-
vaatio pukkaa horjahtelemaan. Varsinkin
maalauksen pohjatyöt oli se vaihe, jolloin
Timon kestokyky asetettiin rajamaille tä-
män projektin aikana. Hinkattavaa ja han-
gattavaa tuntui riittävän loputtomiin il-
lasta toiseen. I(irjoittajan mielikuviin Ti-
mon Volvot jäävät aina mieleen tinkimät-
tömistä ratkaisuistaan ja ehdottoman
tarkasta työnjäljestä, ovatpa ne sitten
käyttöautoina tai museoituina. Huvitta-
vana yksityiskohtana rakentaja itse muis-
telee useimpien projektista kuulleiden
kommentit, ihmetteh.t ja taivasrelut: -

Miksi ihmeessä Volvo z4-1, olisih.rn niitä
harvinaisempiakin autoj a tässä r'altakun-
nassa odottelemassa entisöintiä?

- : '': 
a

Museoajoneuvotarkastaja, eläkkeellä ole-
va katsastusmies Paavo Puheloinen, kom-
mentoi tarkastusta, joka suoritertiin \Vet-
teri Oy:n l(ajaanin toimipisteen vrloisrs-
sa hallissa oS.1o.20oZ, seuraavallr tl-rlla.
Ohessa suora lainaus hänen kirjoitramrs-
taan tekstistä;

"Vaikka ennakkoasenteita ja -kuvitel-
mia ajokista ei museoajoneuvotarkastuk-
seen valmistautuvalla tarkastajalla saisi
ollakaan, on tässä vuosien varrella tullut
lähes säännöksi, että mitä nuorempi ajo-
neuvo, sitä huolettomammin omistaja on
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Museotarkastus käynnissä, Lisätoimenpiteitä eitarvita, leikkaus on onnistunut.
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valmistautunut tulevaan tarkastukseen.
I(unpahan ajokki on vain z5v ja risat. Poik-
keus vahvistaa säännön. Vuorossa oli Ti-
mo Pääkkösen juuri ja juuri museoikäinen
zoo-sarjan \/o1r-o. Nähn'ämme tarkasta-
jakolleegani .\ki Teeelberein krnssr ru-
ton. k:rvi :ik-r::-..:t s:-,. -.-k.i. r.ii€-:r\,': ^\ -

p e s t \- :i o -< s : .' o :1. -.. : 
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tavaraa.

Sovitulla tarkastushetkellä meitä rar-
kastajia odotti puhtaassa, valoisassa ja
lämpimässä hallissa puhdas, tinkimättö-
mästi läpikäyty, loppuun asti tehty ja do-
kumenteiltaan selvä ajokki. Huolellinen
työ ja asioihin perehtyminen o1i selvästi
aistittavissa koko projektista. Jenkkihis-
toria selitti sen ulkonäkö ja varustelueroa-
vuudet. Olipa omistaja nähnr.t vaivaa
hankkia jopa samanr'ärisen Volvon myyn-
tiesitteen. Sisustusvertailu siitä oli todella
helppo tehdä. Teknistä tietoutta oli yllin
kyllin tarjolla, eikä jälkeenpäin selvitettä-
viä asioita jäänyt roikkumaan. Neljä valo-
kuvaa ja historiikki täydensivät tarvittavia
asiapapereita.

No pitäähän sitä aina jotain vastoinkäy-
mistä edes malliksi olla. I(uten tunnettua
tässä tapahtumassa tarkastetaan myös
moottorin sarjanumero. Siinä sitä puuhaa
riitti, koska Timo oli maalannut sen moot-
torin niin hyvin, ettei siitä numerosra
sieltä hankalasta paikasta meinannut mi-
tään tolkkua saada. Vahingosta viisastuu,
Timo totesi ja lupasi seuraavalla kerralla

Ma-tarkastaja Aki Tegelberg kirjaa huolella
ylös sisustuksen yksityiskohdat. Ei i hottumia.

ottaa asian paremmin huomioon.
Vaikka kyseessä olikin kaikille niin tut-

tu Volvon malli (onhan noita vielä vaikka
l<uinka arkiajokkeinakin), oli i1o saada se

n.1in taltioitai'rksi. Erinomaisesti entis-
tettvn.j. se s-..ilvr- krurn ja kerroo tuleville
: :-'. :.... ::::..-..i.--.. :.::ot-.. \'olVO teki Vielä

I(auhea homma, mutta tulipahan taas

tehtyä, Timo toteaa. Aiemmin museo-
tarkastettuja Volvoja Pääkkösten tallin
kätköistä löytyy -65 Pyhimys ja -73 t44
DL. Seuraavaksi hän aikoo käydä käsik-
si jo vuosia omistamaansa mustaan 244
-83 Turboon. Ellei sitten välipalana tule
kunnosteltua tällaista hieman järeämpää

hyötyajoneuvoa, kuten Volvo F88 -kuor-
mavaunu, jollainen olisi tiedossa paikassa,
jota ei suurelle yleisölle toistaiseksi kerro-
ta. I(yseiseen lastivaunumailiin olisi sel-

laisia omakohtaisia rajapintoja, että hänen
isäukkonsa on ajanut vastaavanlaisella
maitoa I(ainuun Osuusmeijerille. Siinäpä
oiva teema kuormurin ympäri1le...

TIETOA TEKNIIKASTA
Volvo 244 DL 1980, NH-818
Moottori: 821F, 2127 ku utiosenttimetriä,
4 sylinteriä. Bosch K-jetronic polttoaineen ruis-
kutuslärjestelmä. Teho 107 hp/5250 rpm USA,
Sähköjärjestelmä '12 V Bosch.
Vaihteisto: Aisin Warner 55 -automaatti-
va ihteisto. 3-porta inen. Takaveto.
J a rrut: N esteto i m iset, 2- pi i rinen, te hostetut
levyja rrut.
Akseliväli: 264 cm, Raideleveys: 1421135 cm,
0mamassa: 1340 kg.

I I m asto inti I a ite, sävyl a sit, keskuslukitus, o hj a us-
tehostin,


