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Tuli luvattua tukijoille syksyllä, mikälie heikkous iskenyt, että ajamme vuonna 2011 koko Historic Rally 
Trophyn (HRT). Auto oli kunnossa, seikka mikä ei lompakon kohdalla ollut ihan itsestään selvyys. Kummasti 
torpan rakentamiskuluja vain tuppaa olemaan ja ylimääräiset tulot käytännössä menee ennen kuin edes 
pääsee miettimään miten loppuliksaa käyttäisi harrastustoimintaan. Onneksi löytyi hommaan tukijoita, ja näin 
pääsimme aloittamaan kautemme Mäntsälän Junnu- ja Naisten SM:n osakisan yhteydessä ajetussa Historic-  
autojen täyteluokassa, johon oli ilmoittautunut parisenkymmenta autoa; ikään kuin ranteiden notkistamiseksi 
ja harjoittelun merkeissä.  
Kilpailu alkoi hyvin, Historic pohja-aika EK ykköselle. Seuraavilla pätkillä ei suurempaa ongelmaa ollut, mitä 
nyt yksi rengas tyhjeni Ek 4 lähtöa odotellessa, ja näin varmalla ajolla maaliin yleiskilpailun kolmannelle 
sijalle. Hauskin tapaus oli Soukkion pätkä, jonka alussa  Antti kertoi olleensa kokonaista 7 kertaa kyseisellä 
pätkällä EK Päällikkönä. Tultiin sitten yhdelle nyppylälle kohtuulaukkaa ja tie näytti jatkavan suoraan. Siis 
näytti, nimittäin nypyn takana oli hakkuaukea, jonka johdosta hetken oli kabiini käsiä täynnä Antin samaan 
aikaan kiroten; ” ainiin, täs on tää vakio rypöpaikka”. Ihan hyvä, olis tietty voinut kertoa vaikka 96 metriä 
aiemmin. No, sattuuhan sitä ja onneks hanskalla sai paikattua. Jälkeenpäin kisavideota katellessa aika 
monella oli kuvionsa samassa kohdassa. Maalissa oli Lampisen Simo vastassa ja siinä sitten 
palkintojenjakoa odotellessa menimme paikalliseen ruokaravintolaan syömään ja muistelemaan 70- luvun 
rallijuttuja. 
Riihimäki- ralli oli kauden Ensimmäinen varsinainen HRT- osakisa johon lähdimme suurin toivein, olihan 
edellisvuodelta hyvät kokemukset reitistä. Nytkin ajo sujui hyvin aina EK- kolmelle saakka jolloin jarrupedaali 
meni pohjaan suht alkuvaiheessa. Pumppaamalla jotain jarrua sai, tosin rajusti puoltavaa sellaista. Se mikä 
ajon teki kummalliseksi, oli raju puoltaminen myös kiihdytyksissä, mikä oli hyvin sattumanvaraista. EK 4 
lähdössä totesin jarrunestesäiliön olevan tyhjän, mutta automme hyvän ”survival kitin” avulla uutta nestettä 
tilalle ja á vot, taas oli kajakissa jarrut. Mystinen homma, kun ei vuotojakaan näkynyt. Asia selvisi 
myöhemmin. EK alkoi hyvin, mitä nyt vedättäessa hieman välillä puolsi, seikka mihin ei hirveesti tullut 
kiinnitettyä huomiota kunnes yhdessä 90- risteyksessä rusahti. Kolinasta arvelin jarrulevyn haljenneen tai 
palan irronneen, joten täyttä laukkaa vain eteenpäin; kolinat kuuluu ralliin, pikkujutuista ei pidä välittää. 
Muuten hyvä mutta kolina muuttui metri metriltä pahemmaksi ja muutamasatametriä siitä 90- risteyksestä 
eteenpäin tuli selväksi että ei ollut vika jarruissa, hyvin ottivat. No lootavikahan se. Pahaksi onneksi tie mille 
käännyimme, oli lingonlevyinen metsäautotie jolle ei voinut pysäköidä. En halunnut pilata takanatulevinen 
kilpailua. Niinpä hyvän alkuvauhdin turvin linkutimme eteenpäin, kokoajan hieman suosiolla vauhtia 
pudottaen jotta vaihteistoon kohdistuva rasitus olisi mahdollisimman pieni. Arviolta kilometri pari jouduimme 
nylkyttämään ennen kuin sopiva levennys tuli. Hyväksi onneksi kerkisimme jopa virittämään varotuskolmiot 
takana tulevalle, joten häiriö muille oli minimaalinen.  
Kotona sitten seuraavalla viikolla lootan irrotus ja analyysi: vetarin tumpit pullahtaneet ulos, toinen jopa 
stefoineen, perävälitys 7:38 täysin muusina, lukon sisällä pahat naarmut kitkapinnoissa ja ylimääräistä 
metallirojua, teräskuorisen perän pukki katki. Siis Ihan kirjaimellisesti irtipoikki ! Asiassa sai leikkiä tosissaan 
tutkijalautakuntaa mikä oli ollut rikkoontumisen alkuperäinen syy. Teoria on seuraava: a) Nesterallin 
näytösajossa eukkoa peloteltaessa meni se kuskin puolen vetarin tumppi katki. Korjaus kotona, uusi 
lyhennetty vetari paikoilleen. Kaikki näytti olevan kunnossa, jopa Savolaisen Markun 60v kyydityksetkin 
poikansa (huolto Sami) autolla teki. Ilmeisesti siitä vetaririkosta oli seurauksena lukon sisällä olevan vetarin 
lukkorenkaan katkeaminen. Nimittäin lukon sisältä löytyi parin millin pituinen pätkä tätä lukkorengasta. 
Oletan että seuraavaksi kävi Riksussa näin: b) lukko rupesi oikuttelemaan ja jakoi vetovoimaa 
epämääräisesti, mistä johtui kummallinen puoltaminen vedätyksissä EK:lla 3. Tällä ei ollut mitään tekoa 
jarrujen puoltamisen kanssa, korkeintaan tehosti sitä tietyissä tilanteissa. c) Jossain sopivassa tiukassa 
paikassa kaikki voima meni kuskinpuolelle, jolloin tasauspyörästön teräspukki katkesi rasituksessa. Oli 
saattanut saada alkunsa jo Nesterallin vetarin hajoomistapauksessa. d) tasauspyörästö pääsi linkalleen e) 
vetari ja stefa pullahti pihalle f) Tasauspyörästön ollessa linkallaan, pääsi hammasvälys perässä kasvamaan 
liian suureksi, mikä sitten nopeasti rikkoi hammapyörät. Mitä tästä opimme. Emme oikeastaan yhtään 
mitään. Tai ehkä sen, että joku korkeempi voima vihjaisi että ei niitä vaimokkeita pitäisi turhaan pelotella.. 
Elikkäs loota viittävaille täys harasoo. Aika ei tulisi riittämään remontin tekoon, joten ei auttanut kuin kääntyä 
muiden harrastajien puoleen osia etsiessä. Suurkiitos ”KlaudeKopterille” (Klaus Bremer) joka raaski luopua 
vanhasta jääratalootastaan. Samalla saimme Moottorille paremmin soveltuvan 6:35 välityksen.  
  Avasin samassa yhteydessä myös takajarrut. Mitään vuotoja ei ollut, ja hihnaakin oli vielä hyvin jäljellä. Syy 
jarrujen katoamiseen löytyi kuitenkin ns. naulojen katomisesta jarrukenkien yläpään ja säätöpalojen välistä. 
Tätä kikkaa on hyvä käyttää kun jarrurummut ovat kuluneet ja säätövarat eivät riitä. Helposti käy 
kilpatouhussa että jossain vaiheessa jarrumäntä yksinkertaisesti pääse tulemaan liian ulos, jolloin nestettä 
pääsee vuotamaan jarrutuksessa. Parina päivänä töihin ja takasin, ja eikun seuraavaan kisaan. 
 



Runebergin päivänä 5.2. ajettiin Laukaassa Peurunka-ralli, joka oli HRT:n toinen osakisa. Hieman jännitti 
kun ei oikein varmuutta ollut uuden laatikon toimivuudesta. Vain Klauden muistitieto, että sillä olisi ajettu 4 
jäärata SM- osakilpailua, joista kaksi voittoa ! Olisihan reilun kolmenkymmenen vuoden käyttämättömyys 
voinut tehdä jotain tuhoja. Toisaalta olin kannen ja kytkinkopan avannut ja sisukalut priimoiksi todennut. 
Yhden ylimääräisen öljynvaihdon tein löpöllä laimentaen ja ylitäyttäen ja näin sisukset tulivat kunnolla 
huuhdelluiksi. Peurunkaan oli huoltoon lupautuneet ProCar Servicen ammattimiehet kera Team Ahma 
Saabin, mikä olikin suuren kiinnostuksen kohteena. Tästä kun oli juttua Keskisuomalaisessa, niin kisan 
järjestäjät olivat etukäteen pyytäneet kundeja ajamaan ykkös EK läpi. No, tokihan kunnon 
tiepalvelumeininkiin hädässä autetaan, ja niinpä huolto ajeli Ahmalla ykkösen läpi. Muuten hyvä juttu, mutta 
kisan järjestäjiltä unohtui että huollon edustajat eivät saa reitillä olla ennen kisaa. Tästäkös AKK:n 
(Autourheilun Kansallinen Keskuliitto) tarkkailija riemastui ja ukaasinamme oli kisasta sulkeminen. Aika 
absurdin kuulonen asia, mutta kuvastaa hyvin lajiliittomme todellista erkaantumista harrastuskentästä. 
Valitettava asia joka on viimevuosina tullut monessa kohtaan ilmi, ja seikka joka käytännössä näivettää 
Suomalaisen ralliautoilun lähivuosina. Olisi keskusliitto ollut hyvillään positiivisesta julkisuudesta mitä ProCar 
Service korvauksetta oli tarjoamassa ! 
Enivei, pääsimme kisaan mukaan ehdolla että poijjaat ei sitten koskekaan työkaluihin, saatikka ite 
ralliautoon. Onneksi olin ottanut mukaan ”HuoltoStefan” eli Teemu ”Nalleolut” Karjalaisen, joten rokki jatkui 
täydellä tohinalla. Itse kisa meni meiltä ilman minkäänlaisia ongelmia, auto toimi, loota oli fantastinen ja 
yllättäen ajokin meni rennosti tietä pitkin. Anttikin klaaras hommat ihan jees, mitä nyt yhellä eekoolla rupes 
huutaa jotain epämääräistä nopeusrajotuksesta tms, seikkä mitä hieman säikähdin kun en kunnolla kuullut. 
Meillä kun ei vieläkään ole kypäräpuhelimia ja pätkällä ei tahdo kuulla mitä toinen sanoo. No, sitten tajusin 
kun näin talon kohdalla 30- rajotuksen, onneksi muistaen samalla että mehän ollaan kisassa, antaa mennä 
Fränk. Peijooni kun toi poliisin tutkapelko on iskostunut; Jouluksi sain kortin takasin jonka peltilaatikoiden 
vainon takia hetkellisesti jouduin pois luovuttamaan. Oli muuten aika kuohittu olo automiehellä silloin. 
Tuloksena kisasta luokan neljäs ja Historic yleiskilpailun kahdeksas. Ihan kelpo tulos kun omassa luokassa 
lähti 15 ja koko Historicissa 110 autokuntaa. Myös useita uudehkoja nelivetoautoja jäi loppuajoissa taakse. 
Eli laittakaahan muutkin ne kajakit viivalle, kyllä niillä vielä hyvin kerkiää. Tai sitten tarjotkaa niitä ”jemma- 
nimisessä paikassa” olevia kisa yms. osia meitille, että saadaan pidettyä Sinivalkoinen Saabbi mukana 
touhuissa ! 
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