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Auton kuljettaja/kartanlukija historiaan kuuluu suuri jouk-
ko 70- luvun Saabin kilpailutoiminnassa mukana olleita Leo 
Kinnusen lisäksi;

- Kaj Alen (Markun isä ?), 
-  Antero Laine ( Rallicrossin pohjoismaiden mestaruus –77 

Saab 96, lukuisia rallin Suomenmestaruuksia),
-  Aarno Erola (Moottorikoneistamo Autohiomon, nykyisen 

GT- motorin omistaja. Tämä yritys teki tallin moottorei-
den koneistukset), 

-  Robert Gröndahl ( Tallin tekninen päällikkö, auttoi mer-
kittävässä määrin myös Marcus Grönholmia pääsemään 
tehdaskuljettajaksi), 

- Klaus Lehto ( tallipäällikkö).

Kunnostuksessa suurin ansio kuuluu kaverilleni Mäkeläi-
sen Antille, joka kelloon katsomatta jaksoi uurastaa pro-

jektin kimpussa viikosta ja kuukaudesta toiseen. Tavallaan 
ympyrä sulkeutuu kun Antti aikoinaan ralliympyröihin tuli 
70- luvun alkupuolella Antsan Saabbeja rakentamaan ollen 
myös tämän yksilön huollossa mukana sen parhaina hetki-
nä. Mainittakoon mm. Itärallin yleiskilpailuvoitto 1974. Ks. 
kilpailu oli yksi rankimmista kilpailuista heti Suurajojen jäl-
keen, joten hatunnoston arvoinen suoritus.

Periaate oli kokoajan tehdä auto semmoiseksi että sillä raas-
kii myös ajaa, ja käyttää tapahtumissa pikku naarmuja pel-
käämättä. Aikaisemmin olen entisöinyt pari autoa (AT-600  
95-62 ”OP Kiinteistökeskuksen mainos ” ja AEU-502  96-75  
Ex Works Lampinen) mielestäni liiankin hyvin, ja nyt niitä ei 
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Suomen Saab- rallitallin ensimmäinen ”Sinivalkoinen”,  
AYA-10, oli odottanut kunnostustaan tallissani jo 12 vuot-

ta muiden projektien kiilatessa säännöllisesti edelle. Tiedätte-
hän: vaimon metsästystä, lapsien tekoa ja sitten tietysti joku 
töllikin pitää värkätä. Ai niin, ansitöissäkin on hyvä olla. Kes-
kity siinä sitten oleelliseen, eli kajakkien rakenteluun ja nii-
den historian taltioimiseen.

 Kyseessähän on yksilö, joka tehtiin uutena tallin toimes-
ta Jyväskylän Suurajoihin 1970 LEO KINNUSELLE, Gulfin 
toimiessa pääsponsorina. Tuosta kilpailusta alkoi Saab-tallin 
menestyksekäs kilpailuhistoria Suomen ralleissa aina vuoteen 
1977 saakka.

 Moottorina tuolloin oli 1,5 litrainen ja mitä ilmeisemmin 
yhdellä kaksikurkkuisella tai vaihtoehtoisesti kahdella kaksi-
kurkkuisella kaasarilla varustettu kone. Tästä minulla ei ole 
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tarkaa tietoa, joten lisätiedoista olisin kiinnostunut ( varsin-
kin valokuvat konehuoneesta ). Risti- imusarjathan tulivat 
vasta hieman myöhemmin saataville.

Hyvinhän se Leksa AYA:lla päästeli; parhaimmillaan kolmos 
ja nelossijoja EK- ajoissa. Hatunnoston arvoinen suoritus kun 
ajattelee että kyseessä uusi talli, uusi auto joka oli tehoton ver-
rattaessa esim Hannu Mikkolan ja Timo Mäkisen Twin Cam 
Escortteihin tai Simo Lampisen Lancia Fulviaan. Saati kun 
kuljettajan senhetkisen kilpailu- uran pääpaino oli Urhei-
luautojen MM-sarjassa GULF Porschen ratissa. Lienee ollut 
tunne lievästä tehon puutteesta kajakilla kisattaessa, Niissä 
Interserie Porscheissa kun tehoja oli muutamia kertoja enem-
män. Kisa päättyi Leksan osalta kaatoon Ek:lla 18, sijoituksen 
ollessa silloin yleiskilpailun kuudes! 
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sitten seuraava askel olikin jo 18 kiloa ! Jätettiin jälkimmäi-
seen ja päätettiin lisätä ruisleivän syöntiä. Sen verta nyt on 
tullut testattua että kyllä on namu päästellä soratietä, kahdel-
lakin renkaalla ajo onnistuu hyvin (ainakin palanmatkaa). 
Asfalttiparkkeeraukset onkin sitten eri juttu.

Ensi-ilta autolla oli niinkin juhlallinen tilaisuu kuin 
GULF- huoltoasemaketjun Suomeentulon lehdistötilai-

suus 29.4.08 ! Siinä sitten kökötti meitin kajakki ja Pohjois-
maiden ainoa uusi Ford GT vierekkäin. 

Seuraava sovittu tilaisuus olikin jo muutaman päivän pääs-
tä Lahden Classic Motorshow Näytösajo 3. - 4.5.08.  Itse ajoin 
lauantain kummatkin lähdöt, Antin ajaessa sunnuntain mo-
lemmat. Kierrokset neljään tonniin ja kytkin ylös. 30- vuotta 
vanhat Scasonin 155-15 sorarallirenkaat yrittivät saada asfal-
tista otetta lennättäen formuissa olleitta sorajyväsiä takana 
vuoroaan odotelleen Sappisen Petterin Impin päälle. Liekö 
mielikuvitusta vai mitä, mutta ihan kuin olisi sinistä savua 

tullut auton alta sutimisen tuloksena AYA:n uuden tulemisen 
kunniaksi.

Hyvinkään WST:hen oli meininki tulla, mutta harmiks-
emme oli muuta menoa samana päivänä. Tuleviin harraste-
tapahtumiin osallistutaan aina tilanteen mukaan, tätä autoa 
ei ole tarkoitus jättää talliin perälle pölyttymään. Nähdään 
tapahtumissa!

Sinivalkoiset Saabterveiset

Tomi Tikanmäki
p. 0400 - 96 96 96

PS. Saabin alkutaipaleen Sponsoreille GULF ja KONI  
-maahantuojille suurikiitos tuesta. Löytyi jopa alkuperäisen 
kokoiset ja Konilta jopa vanhanmalliset tarrat, jotka laitoin 
tarkalleen samoihin paikkoihin kuin missä olivat Leo Kinnu-
sen startatessa Jyskälään 1970. 
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henno käyttää naarmujen, kolhujen ja kuraantumisten pelos-
sa. Ja ovien lasitiivisteethän vuotaa aina sateella vedet ovien 
sisään aiheuttaen ruostumista ja...... listahan on loputon. Mitä 
vain pedanttinen autonpitäjä voi pienessä päässänsä keksiä.

Joten nyt sitten ei uusissa osilla prassailtu. Valittiin toinen 
tie; varaosa-autoista irroteltiin tarvittavia osia jotka pati-
na asteeltaan vastasivat AYA-10:n vastaavaa. Lopputulos oli 
hyvä, huomioon ottaen auton neljännesvuosisadan kestäneitä 
päiväunia ladoissa. Moottoriksi tuli Saabin risti-imuilla ja 45 
DCOE 16s kaasareilla ja kaksiporttikansilla varustettu 1,7 lit-
rainen moottori, joka aiemmin oli palvellut AEC- 501:stä. Ih-
mekone; Kaverini Tölkön Timppa purki, vaihtoi kampiakselin 
ja kasasi moottorin jo 80- luvun puolella ja ajoi sillä lukuisia 
ralleja. Itse ajoin aikoinaan myös monia ralleja sekä sprint-
tejä tällä samalla moottorilla AEC:llä. Ja kone käy ja kukkuu 
edelleen. Avaamatta nostettiin se AYA:n nokalle. (Moottori 
jäi ylimääräiseksi kun ostin Ruotsista AEC:hen kaksilitraisen 

ruiskukoneen. Mutta se onkin jo toinen tarina). Auton muka-
na tulleen 1,5 litraisen koneen poksautin rikki kymen jääral-
lissa vuosituhannen vaihteessa ja se on vieläkin korjaamatta. 
Tässä kohtaa mentiin siitä missä aita oli matalin, toimivaksi 
tiedetty kone nokille. Tämmöistä tämä on, pienen pudjetin 
harrastustoiminta.

1,7 moottoriin sopiva perävälitys 7:38 laitettiin Special 2 ra-
tassarjalla varustettuna 2- tahtisen valurautakuoriin. Näillä 
välityksillä ja tällä n. 140 hevosvoimaisella koneella huippu-
ja kertyy 160 km/h ja kiihtyvyyttä 0- 100 km/h  seitsemän 
sekunnin paikkeilla. Tasauspyörästön lukon tiukkuus kasat-
taessa arvelutti. Tallin kuskeille se aikoinaan säädettiin luok-
kaan 12- 15 kiloa, josta se sitten kitkalevyjen kuluessa väl-
jenee arvoon 6 kiloa. Antero Laine kuulemma oli aikoinaan 
senverran riskimpi että säädöt olivat jopa 16 kilon luokkaa. 
Meillä kun ei uusia kitkalevyjä ollut, niin simmilevyillä ha-
ettiin kireys. Simmejä saisi olla hyvin tiuhalla jaolla erilaisia. 
Meillä varastossa olleilla sai säädettyä joko alle 10 kilon tai 




