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Rellun Megane ei ole avomallisena 
yleinen auto vakiokunnossakaan. 
Joensuulainen Joni Hirvonen päätti 
kuitenkin varmistaa yksilöllisyyden 
muuttamalla avoaan – sanotaanko 
riittävästi.
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J
onia voi suhteellisen hyvällä syyllä 
kutsua oikeaksi Rellu-mieheksi. Tal-
viajokkinaan vitos-Rellua käyttävällä 
Jonilla oli jo ennen jutun avon hankin-
taa punainen viisiovinen ´96 Megane, 
jota kaveri ehti käyttää näyttelyissä-

kin. Kesällä 2004 teki kuitenkin mieli jotain erikoisem-
paa, ja päätyi etsimään Phase 1 -avoversiota tehok-
kaimmalla parilitraisella neliventtiilikoneella. Renaul-
tin mallipolvethan tunnetaan numeroituina Phaseina, 
ja esimerkiksi Phase 2 tarkoittaa avo-Meganen tapauk-
sessa facelift-versiota, joka tuli tarjolle vuonna 1999.  

Alkuun Joni haki sopivaa yksilöä Saksasta. Suo-
meenhan näitä tehtaan jäljiltä 150-heppaisia parilit-
raisia avoja ei oltu paljoa uutena tuotu, joten Suomi-
autoa oli turhaa etsiä. Loppukesästä sitten Nettiau-
tosta löytyi yllättäen valmiiksi Suomeen, Turun kupee-
seen, myyntitarkoituksessa tuotu avo. Autosta ei oltu 
vielä edes maksettu veroja, vaan veropäätöksen haku 
oli jätetty tulevan omistajan tehtäväksi. 

Jonin entinen Megane oli jo tuolloin myynnis-
sä, muttei ostajaa ollut vielä tiedossa. Uuden auton 

hankinnassa kävi kuitenkin tuuri.
-Myyjä innostui sen verran suunnitelmistani avon 

rakentelun suhteen, että varasi autoa minulle siihen 
saakka, että sain rahat vanhasta, Joni muistelee.

Kun käteistä sitten taas oli, Joni kävi lunastamas-
sa Cabrion itselleen. Auton kunnosta ei vielä Joen-
suusta Turkua kohti lähdettäessä tosin ollut varmaa 
tietoa, mutta siirtoluvat tuli kuitenkin hankittua var-
muuden vuoksi. 

-Olin nähnyt auton vain kuvissa, eikä niiden perus-
teella tietenkään voinut olla varma, onko autosta os-
tettavaksi, Joni selvittää. 

Alkuaan tummansininen auto oli koriltaan jonkin 
verran kolhiintunut ja naarmuuntunut, muttei se paljoa 
tässä tapauksessa haitannut. Tekniikka kun oli odo-
tusten mukaisessa kunnossa. 

Kaarevampia kurveja hakemaan
-Olin jo ennen avon hankintaa kuullut, että kaverini 

oli tilannut omaan Phase 2 -yksilöönsä Ibherdesignin 
kylkipalat. Vanhempaan malliin tarkoitetut levitykset 
eivät kuitenkaan istuneet hänen uudempaan autoon-
sa helposti, joten mies oli luopunut asennushaaveis-
ta, Joni kertoo.

Joni lupasikin oitis lunastaa pullikkeet, joista pää-
sisi leipomaan omaan autoonsa sopivia. Valmiista ai-
hioista kun on paljon 
helpompi lähteä muo-
toilemaan, kuin luo-
da muotoja aivan tyh-
jästä. 

Tässä tapaukses-
sa ei kuitenkaan tar-
vittu uudelleenmuo-
toilua, mutta kylkipa-
loja piti jatkaa hieman, 
jotta ne saatiin istu-
maan paikoilleen. 

Ibherdesingin etupuskurin alkuperäisten sumuvalojen paikalle Joni vaihtoi Angel Eye –tyyppiset, jotka ovat kieltämättä monta astetta aistikkaammat.
Vilkulliset kromipeilit ovat 
Hyper Style –mallistoa.

Prätkätyyppisiin vaimentimiin päättyvä 
tuplaulostuloinen putkisto on Jonin 
omaa työtä. Pitkälti omaa designia ovat 
myös takavalot, joiden päällimmäinen 
lasi on poistettu, minkä jälkeen pohjat 
on maalattu korin värillä.

Kromivärillä maalatut ovenkahvat ovat hyvä esimerkki onnistuneesta yksityiskohdasta – sitä ei heti ensi silmäyksellä arvaa edes muutetun.
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Marraskuussa Joni laittoi sitten veropäätöshakemuksen vetämään sydän kylmä-
nä, koska moisia ei ollut aiemmin Suomeen tuotu. Niinpä ennakkopäätöksiäkään ei 
ollut olemassa, vaan tapaus meni erillisharkintaan.

-Muutaman kuukauden sisällä tulevaksi odottamani päätös tulikin yllättäen jo 
parissa viikossa, eikä ollut mitenkään kohtuuton, Joni selvittää edelleen hiukan ih-
metellen.

Järkevä verotusarvo perustui siihen, että arvo oli selvästi katsottu käytännössä 
tavallisen umpi-Coupen mukaan.

Samoihin aikoihin pistettiin tilaukseen myös Ibherdesignin wide body -settiin kuu-
luvat etu- ja takapuskurit. Rellu purettiin muutenkin atomeiksi, tarkoituksena maa-
lata koko laite uudelleen.

Kylkipaloja sovitellessa kuluikin tunti jos toinenkin. Sovittelu oli melkoisen han-
kalaa, kun ei ollut puskureita joiden kanssa mallailla, mutta lopputuloksesta tuli ihan 
asiallinen.

Takaluukun rekisterikilven paikka oli tarkoitus hitsata umpeen, mutta yllätys oli 
suuri, kun hiottaessa maalin alta ei löytynytkään kuin jotain komposiittia. 

-Cabrion luukku ei ollut peltiä ensinkään, joten kolo oli peitettävä lasikuidulla, Jo-
ni muistelee naureksien.

Silmät Pugista
Etuvaloidea on oikeastaan jalostus aiemmin nähdystä ulkomaisesta toteutuksesta.

-Näin kuvassa Meganen, jonka keulalle oli vaihdettu Peugeot 306:n valot. Keula 
näyttikin niiden kera aika hyvältä, mutta tuumailin uudemman 406:n leveämpien kir-
kaslasiumpioiden istuvan muotoihin vieläkin paremmin, Joni selvittää.

Tarkoitukseen sopivat facelift-valot löytyivätkin Joensuusta Purku-Pojilta, ja oli-
vat lähtöisin ulkomailta tuodusta kolariautosta. Umpiot olivat pääosin ehjät, mitä nyt 
joitakin kiinnikkeitä oli poikki. Sehän taas ei tietenkään tässä tapauksessa haitannut, 
koska kiinnitykset oli joka tapauksessa tehtävä itse uusiksi.

Konepellin Joni teki kokonaan itse lasikuidusta.
-Ensin otin muotin vanhasta pellistä. Sillä tehtiin uusi, vakion muotoinen kuitu-

luukku, johon sitten leivottiin Radical-pikkuscoopit, Joni valottaa.
-Käytin kuitupellin kanssa alkuperäisen pellin runkoa, mikä auttoi saranoiden so-

vittamisessa ja kuituluukun jäykistämisessä. 
Keula muotoutuikin muuten helposti, mitä nyt lokasuojia piti muotoilla uusiin um-

pioihin sopiviksi. Etupuskuri istui paikalleen ilman mitään muutoksia. Puskurin muka-

Joni Hirvonen
Ikä: 23
Ammatti: Huoltoasentaja

Ibherdesignin korisarja levittää Rellua niin paljon,

että sen asentamiseen laillisesti

tarvitaan poikkeuslupia.

Ilmasuulakkeet ja joitakin muita irtoavia sisäosia maalattiin Direct Chrome 
–värillä. Ratin keskiö ja alkuaan harmaat ovien keskustat nukattiin mustalla 
kylmän metallinhohtoisen pinnan vastapainoksi. Nyt kokonaisuus on hienosti 
yhtenevä etujakkaroiksi vaihdettujen Sparcon Fighter II:ten kanssa. Klassi-
sen rauhallinen sisäväritys on muutenkin tässä tapauksessa poikkeukselli-
sen toimiva, kun ulkopinnasta löytyy sävyjä vaikka muille jakaa. 

Peugeot 406:n kirkaslasiumpiot 
istuvat Meganen keulalle kuin 
tehtaan jäljiltä.

Lasikuituinen ”Radical”-konepelti on Jonin omaa designia, 
ja saa nimensä siihen istutetuista Radical-scoopeista.



12 GTi 2–06

na tulleet sumuvalot eivät kuitenkaan näyttäneet mie-
leisiltä, ja ratkaisu tulikin vastaan sattumalta. 

-Varaosaliikkeestä löytyivät yllättäen sopivat An-
gel Eye -sumarit, jotka asensin pakettiin kuuluneiden 
tilalle, Joni kertoo. 

Takapuskimeen piti tehdä rekisterikilven upotus, 
koska kilpi siirtyi siihen takaluukusta. Sivuhelmat Jo-
ni yhdisti etulokasuojiin kliinimmän ilmeen tavoittele-
miseksi. Samasta syystä ovista poistettiin lukot, ja nii-
den reiät hitsattiin umpeen.

-Takahelmassa oli paikat tuplaulostuloille, joten 
tein itse siihen sopivan putken loppupään prätkätyyli-
sillä vaimentimilla, Joni selvittää.

Takavalot löytyivät eBayn kautta Saksasta, ja nii-
tä tilattiin itse asiassa kahdet erilaiset – toiset perus-
Lexus-tyyppiset sekä toiset ”kolmepalloiset” ja mus-
tapohjaiset. Joni poisti kolmelamppuisista umpiois-
ta ulommaisen lasin, jolloin jäljelle jäivät vain linssit. 
Viime silauksena umpioiden tummat pohjat maalat-
tiin korin värisiksi.

Efektiä alkuperäiselle pohjalle
Sävy sinällään vaati paljon miettimistä, eikä siis ollut 
tiedossa vielä autoa hankittaessa. Värikarttoja selail-
tiin oikein urakalla, ja kokeiltiin alkuperäiselle tum-
mansiniselle pohjalle useita erilaisia helmiäisiä.

-Mikään niistä ei kuitenkaan tuonut auton muoto-
ja riittävästi esille, Joni toteaa.

-Lopulta maalimyyjä kertoi maalanneensa prät-
käänsä Mipan Geminillä, jota päätin kokeilla.

Alkuun koemaalattiin peilit, joiden väri ei ihastut-
tanut välittömästi. Ei siis auttanut kuin jatkaa värin ha-
kua. Jonkin aikaa tuumailtuaan Joni vei sitten peilit 
päivänvaloon tarkemmin pälyiltäväksi - ja kun aurinko 
toi värin kullanhohteen esiin, sävy näyttikin hyvältä!

Renaultin alkuperäisoptioihin lukeutuva Road Box, 
joka asennetaan takapenkin tilalle, ja muuttaa Mega-
nen Speedsteriksi, seurasi mukana ostettaessa.

Pohjatyöt Joni teki itse yhdessä muutenkin projek-
tissa pitkälti autelleen Kuosmasen Arton kanssa. 

-Arto oli kanssani samassa työvuorossa, kun pro-
jektisuunnitelmat tulivat puheeksi. Siinä sitten kävi il-
mi, että Arto oli tehnyt maalaushommia ennenkin, ja 
pian käytiinkin yhdessä töihin, Joni selittää.

Loppujen lopuksi Arto myös maalasi auton Ylämyl-
lyn Automaalauskeskuksen tiloissa, vaikka miestä al-
kuun erikoismaalauksen ruiskuttaminen vähän jännit-
tikin. Itse asiassa Joni onkin Arton avustuksella raken-
tanut Rellun alusta loppuun itse, eikä ulkopuolisia am-
mattilaisia ole tarvittu missään vaiheessa.

GTi-tyttö 2/06

Milja Korhonen
Ikä: 20
Pituus: 167
Paino: 50
Kriittiset mitat: 85-62-87
Ammatti: parturi-kampaaja
Harrastukset: flamenco, show- ja disco-tanssi, spinning
Ihannemies: tumma, urheilullinen, hellä, huomaavainen 
ja huumorintajuinen

Ei uskoisi, että Gemini-pinnan alla on alkuperäinen 
tummansininen sävy, joka luo efektille pohjan.
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speksit

Moottori
❱❱ 2.0 16V DOHC R4 ❱❱ tuplaulostuloinen putkisto 
prätkätyylisillä vaimentimilla ❱❱ konehuoneen kat-
teita maalattu

Renault Megane 2.0 
16V Cabrio ´97

alusta
❱❱ FK Highsport korkeussäädettävät coiloverit

Jarrut
❱❱ OMP levyt joka nurkassa ❱❱ Ferodon jarrupalat

Vanteet & Renkaat 
❱❱ Keskin Tuning KT-4 New Racer 8,5x18” edessä, 
11x18” takana ❱❱ 215/35 -renkaat edessä ja 265/35 
takana

Kori
❱❱ Ibherdesignin customoitu wide body kit ❱❱ Hyper 
Style -vilkkupeilit ❱❱ muokatut Lexus-takavalot ❱❱ Peu-
geot 406:n facelift-etuvalot ❱❱ 4 Angel eye´ta sumuva-
lojen paikalla puskurissa ❱❱ itse tehty lasikuituinen 
konepelti radical-scoopeilla ❱❱ takaluukku tasoitettu, 

rekisterikilpi siirretty takapuskuriin ❱❱ ovien lukot pois-
tettu ❱❱ miljoonan värin alustavalot

sisusta
❱❱ Sparco Fighter 2 -penkit ❱❱ nukkapinnoitteita ympä-
riinsä ja osia maalattu direct chrome maalilla. 

ICE
❱❱ Pioneer AVH-P6500DVD (Rainbow´ta ja Helixiä tulossa 
kaudelle 2006) 

Varusteet
❱❱ Renaultin alkuperiäinen Road Box ❱❱ sähköisesti 
ohjattu kattomekanismi

Kiitokset
❱❱ Arto Kuosmanen ❱❱ Autoväri Hirvosen porukka 
❱❱ Ylämyllyn automaalauskeskus/Jyrki ❱❱ Autovaruste.
net/Hannu ❱❱ Joensuun Rengasmyynti ❱❱ Family on Ka-
lisconcept ❱❱ RTF.fi ❱❱ Switchstance/Jape ❱❱ Chromon 
❱❱ luottokuski Leskinen ❱❱ Vallu ❱❱ Kimmo ❱❱ Make 
❱❱ Jukka ❱❱ Sami ❱❱ Janne ❱❱ Kimi ❱❱ Juha ❱❱ Henri 
❱❱ Risto O. ❱❱ Hannu L. ❱❱ sekä halliporukalle avusta ja 
kärsivällisyydestä

Hurjan leveät takavanteet

Tonttiin Megane saatiin FK:n High Sport –coilovereil-
la, joilla korkeus on säädettävissä halutuksi. Vantei-
den hankinta ei sitten ollutkaan yhtä yksinkertaista. 
Uusiin vanteisiin Joni kaipasi kiiltoa, ja alkuun ajatuk-
sissa olivat kokokromikiekot. Lopulta Joni päätyi kui-
tenkin 18-tuumaisiin ja kiiltäväreunaisiin Keskinin KT-
4 New Racereihin.

-Korisarjavalmistajalta haettiin ensin lista pullei-
siin lokasuojiin sopivan levyisistä vannemalleista, Jo-
ni valottaa vannekoon määritystä.

Leveyden kohdalla päädyttiin edessä 8,5- ja taka-
na peräti 11-tuumaisiin vanteisiin. Takakiekkojen ET 
on lisäksi hurja -20, jotta pyörät eivät jäisi hassusti sy-
välle kaarten alle piiloon. Vanteiden saanti viivästyikin, 
koska Keskinillä ei ollut varastossa valmiina näin le-
veitä vanteita nelipulttisina, ja pääsiäisen Tuning Car 
Show´ssa alla olivat vielä Lemmetin Hannulta lainatut 
Team Dynamicsin 19-tuumaiset Diablot.

Krominkiiltoa ulkokuoreen haettiin myös Hyper 
Stylen vilkkupeileillä ja maalaamalla ovenkahvat Di-
rect Chrome –värillä, jota ruiskuteltiin myös sisäti-

loihin. Kylmän kromin vastineeksi kabiiniin Kuitusen 
Kimmo loihti sopivasti tummaa nukkapintaa. Samal-
la alkuperäinen harmaa sisäväri muuttui mustem-
maksi.

Penkkeinä olivat vielä pääsiäisen näyttelyssä mus-
tat Sparcon lainakupit. Kesällä Jonilla kävikin jakka-
roiden suhteen tuuri, ja Ojaniemen Ristolta löytyivät 
ylimääräisinä näyttelyvoittaja-Celican (GTi 5/03) van-
hat lainapenkkien kaltaiset Fighterit. 

Soittimeksi Joni asenteli Pioneerin 9600:sen, joka 
vaihtui sittemmin saman valmistajan 6500:seen DVD-
soittimeen. Muuten hifiasennukset ovat vielä vaihees-
sa, ja paraikaa Joni asentelee Meganeen Rainbow´n ja 
Helixin tuotteista koottua esittelykelpoista settiä.

Kiitoksia ja uutta ilmettä 
Vaikka Jonikin rakenteli auton ensisijaisesti itselleen, 
on palkintojakin kertynyt. Tuning Car Show´n Top 10 –
noteerauksen lisäyksi Joni pääsi suureksi hämmäs-
tyksekseen pokkaamaan ruotsalaisen Vällåkra Treffe-
nin ranskalaisten autojen ykköspalkinnon. Kova saa-
vutus 1500 rakennetun auton joukossa!

Ei tämänkään auton kohdalla silti olla täysin vas-
toinkäymisiltä vältytty. Oli nimittäin lähellä, ettei ko-
ko vehje tuhoutunut jo matkalla ensimmäiseen näyt-
telyyn. 

-Ensinnäkin ensimmäisten sadan kilometrin mat-
kalla Rellu oli liukunut trailerilla aivan toiseen laitaan, 

seurauksena naarmut kylkeen, Joni muistelee.
-Paljon pahemmin oli kuitenkin käydä 

Mäntsälän kohdilla, kun vetoau-

tona toimineesta Sprinteristä puhkesi rengas.
Onnettomuudessa oli kuitenkin sikäli onni myö-

tä, että yhdistelmä saatiin pidettyä tiellä. Tuollaisel-
la kombinaatiolla kun on ehjilläkin renkailla olemassa 
todella potentiaalinen riski joutua tilanteeseen, jossa 
yhdistelmän hallittavuus muistuttaa vasaran viemistä 
varsi edellä, ja seurauksista voi tulla tuhoisat.

Jutun viime loppukesän kuvia katsellessa on hyvä 
lepuuttaa silmiään GTi-tytön lisäksi myös Rellun kie-
routuneella tavalla flippaavassa maalipinnassa. En-
si kesän hellekeleillä Jonin Meganea ei enää nimit-
täin tämännäköisenä pääse ihailemaan, vaan Pääsi-
äisen Tuning Car Show´ssa se nähdään jo kokonaan 
uudessa värissä – joka ei liene siitä tavallisimmas-
ta päästä.

Kromimaalia ruiskuteltiin myös muuten vakiokuntoisen konehuoneen katteisiin. 150-heppainen neliventtiilimylly liikuttaakin Rellua ihan kivasti kutittelemattakin. 


