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KAUTEEN VALMISTAUDUTTIIN ennen näkemättö-
mällä tavalla. Veimme auton Esatechille Vääksyyn 
säädettäväksi ja jarrutettavaksi tehojen selvittämi-
seksi. Käynnistä jäi mieleen päällimmäiseksi kaksi 
vaihtoehtoa. Joko a: Antti osaa säätää hyvin korva-
kuulolla, tai b: Esatechin tietotaito ei riittänyt loihti-
maan koneeseen mitään parempaan suuntaan joh-
taneita muutoksia. Ymmärrettäväähän se on kun V4 
papattaa niin ovelasti konevikaiselta vaikka kaikki 
olisikin kunnossa.  

 Mielenkiintoinen tieto oli vetopyöristä jarrutettu 
102 hv:n teho. Peruskaavalla: 30% voimansiirtohävi-
öllä antaisi konetehoksi vajaat 140 hevosta. Tyypil-
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lisessä jokkis kajakissa pyörätehot luokkaa 110, jo-
ten hummia kesälaitumilla aika määrä. Selvisi myös, 
että samassa luokassa kisaava perusEscortti, Rs 
2000, antaa takapyöristä 180hv: tehot samaisessa 
Esatechin ”penkissä”, puhumattakaan näistä BDG/
BDA Escorteista.

Tänä vuonna oli tarkoitus ajaa koko Historic-sarja 
läpi porkkanana sarjan televisiointi ja pienimuotoi-
nen sponsorointi lupaus loppuvuodesta 2008.

SUONENJOKI-RALLI 10.1.09 alkoi hyvässä kelis-
sä. Lähtöä edeltävässä huoltoparkissa oli nostalgiaa 
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kun tallin ensimmäinen (AYA-10) ja viimeinen auto 
(AJX-702) olivat vierekkäin. Odotus kisaa kohden oli 
suuri, talvikeli mitä mainioin ja auto käynyt ”sää-
döissä”. Ongelmat alkoivat heti ekan ek:n lähdössä. 
Laturin valo syttyi, eikä sammunut koko erikoisko-
keen aikana. Pelkäsin vesipumppua ja laturia pyörit-
tävän hihnan poikenneen, josta johtuen mittaristoa 
tuli seurattua herkeämättä. Ei siitä paljoa apua ollut, 
lämpömittari oli mykkä. Siinä sitten arvuuteltiin jos-
ko koneen lämmöt olisivat kohdillaan. Ajoa haittasi 
kovasti myös moottorin alituinen sammuminen ris-

teyksissä, josta päättelin koneen käyvän kuumana 
ja lähestyvän kiinnileikkaamista. Pätkä läpi ja siirty-
mällä pelti auki: kaikki näytti olevan kunnossa. Antti 
arveli vian olevan laturin ja säätimen välikaapelissa, 
joten sitä nytkyttämällä latausvalo sammui. 

Kakkos Ek:lla viat toistuivat; laturin valo syttyi 
ja kone sammuili tämän pitkän pätkän jokaisessa 
ysikympissä. Viimeisessä ysikympissä kun olisi ta-
junnut lopettaa, konehuoneesta tuli hieman höyryä. 
Ajoimme kuitenkin maaliin viimeiset 4 kilometriä 
todeten maali AT:llä sakeassa savupilvessä kisan 
olevan ohi; kone keitti.



 30  |  SAABISTI 2/2009     

Kotona autosta sylinterikannet pois ja haverin sel-
vittäminen. Ykköspytyn kannentiivisteestä oli liek-
kirengas pettänyt. Ilmeisesti 25 vuotta kasattuna 
olleen koneen tiivisteestä oli syöpynyt ajan kanssa 
liekkirenkaan takaa tiivistemassaa pois, mikä aihe-
utti liekkirenkaan pettämisen. Samalla selvisi ko-
neen pitkän iän salaisuus: vain 92mm poraus tasapää 
männillä ja tehtaan kahden litran koneelle tehdyt 
kannet isoilla palotiloilla. En ole puristussuhdetta 
vielä laskenut, mutta reilusti alle vakiosaabin 9,0:1 
se kuitenkin jää. Haverista pahin oli toisen kannen 
vioittuminen banaaniksi 0,5mm. Olisikohan kellään 
klubilaisella kokemusta oikaista lämmöllä takaisin 
? Näissä V4:sen kansissahan ylimääräistä plaanaus-
ta pitää välttää viimeiseen saakka, joten jos vaikka 
lämmöllä saisi minimoitua tuota plaanamisen tarvet-
ta. Tilalle varakannet, jonkun poropeukalon kairaa-
mat jokkistasoiset kannet, tosin aidot kaksiporttiset, 
joissa palotila avarrettu niin isoksi, että liekkirengas 
olisi pitänyt olla 95mm halkaisijaltaan. Riskillä laiton 
siviili tiivisteet joissa 92mm liekkirengas painautui 
vain osittain kannen alla.

Samalla tuli sitten purettua laturin hiilet pois, lop-
pu olivat. Uusia en het löytänyt, joten laiton tilalle 
tehdasuuden SEV Marschalin 65A ysiysiin tarkoite-
tun laturin. Hyvin kävi ja sen koommin ei ole lataus-
ongelmia ollut. Onni onnettuudessa että 99:in osat 
eivät aikoinaan tehneet kauppaansa.

Muutaman kerran autolla töihin ja takasin toimi-
vuuden tarkastamiseksi. Pyrki edelleen sammuile-
maan kun täydestä laukasta hölläsi kaasun. Syy oli 
kerta kaikkiaan liian alhaiselle säädetty tyhjäkäynti, 
joka ei nyt käytössä olleen virranjakajan kanssa ollut 
sopiva. Pitikin uskoa säätöukkoja, laitoin takaisin 
2000rpm, ja sen jälkeen ei ongelmia sammumisen 
kanssa ole ollut. Moottori oli näillä jokkiskansilla jo-
tenkin puhdittomampi kuin aidoilla tehtaalaisilla.

RAISIO- RALLI 14.2.09  toisella puolen Suomea joten 
ylimääräisiä kustannuksia välttäen maaliin ajaen. 

Reitti oli täysin lumeton, mikä pisti miettimään miksi 
pitää näinä leutoina talvina rannikolla ajaa - samalla 
viikolla kun työreissulla Kainuussa oli metriset au-
rausvallit teiden varsilla! Tiestö oli kyllä mahtava, 
ei liian nopea ja koko ajan sai tarkasti ajaa ja jopa 
hyppiä. Palkinnoille ei ollut asiaa, vauhti ei yksinker-
taisesti riittänyt. Raisiossa huoltoparkissa saimme 
tietää toiselta klubilaiselta, Wallenin Petteriltä joka 
ajoi samassa luokassa V4:lla, hänen käyttäneen au-
toaan samassa ”jarrupenkissä” pyörätehojen olleen 
142hv, eli kutakuinkin missä arvoissa pitäisi ollakin. 
Lausunnot reitin varrelta tukivat samaa, Petterin au-
tossa saundit kohdillaan. Eli ilmeisesti pientä päivi-
tystä kaivattaisiin AYA:n konehuoneeseen.

IISALMI- RALLI 21.3.09 oli myös HRT- osakisa, joten 
sinne ilmoittauduttiin vaikka aikasemmilta vuosilta 
oli tiedossa että kyseinen kisa on reitiltään erittäin 
huono ja autoja rikkova. Mielessä oli kuitenkin suulli-
nen sitoumus tukijoiden suuntaan koko sarjan ajami-
sesta. Uskomatonta miten Iisalmen kisa ei pettänyt 
tälläkään kertaa; joko ajettiin valtion tietä kilometri 
tolkulla kaasupohjassa tai mentiin metsässä ykkös ja 
kakkosvaihteella. Huippuna oli EK2, jonne oli kirjai-
mellisesti lingottu edellisellä viikolla kilometritolkul-
la lingonlevyistä ”tietä”  vuoroin hakkuuaukean läpi 
kannokkoon, vuoroin taimikkoon. Traktorilla tiet-
ty onnistuu 180 asteen käännökset metässä, mutta 
kankealla kajakilla, jossa tiukka lukko ei spoorisessa 
kanjonissa pohjan varassa edeten homma olekaan 
niin helppo. Taitaa olla vika reissu Iisalmeen. Otta-
en huomioon pitkät välimatkat, tuotos-panos suhde 
surkea.      

Saabit olivat tuolloin hyvin julkisuudessa emo 
GM:n ongelmien takia, joten ei liene sattumaa että 
innokas lehtimies haastatteli autokuntaamme Iisal-
men Sanomiin. Hienot värikuvat sekä kakkossivulla, 
että erikseen vielä urheilusivuilla. Hyvää mainosta 
Saabille ja Sponsoreillemme, täysin ilmaiseksi kai-
ken lisäksi!
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TEIJO TALO-RALLI 23.5.09 oli kesäkauden avauk-
sena. Viime vuonna olimme jo Antin kanssa käy-
neet ajamassa kyseisen kisan, josta jäi erittäin hyvä 
maku reitin ja järjestelyiden suhteen. Reitti oli osin 
sama kuin vuosi sitten. Ihmeellisesti sitä muistaa 
pätkiä peilikuvana. Nyt oli alla ne legendaariset Mi-
sukat, jotka piti olla alla jo viime vuoden Lopen ki-
sassa. Täyttä HiTechia, Antsa Laineen Lanciassa 
80- luvulla vauhtiin tottuneet, tosin jo hieman kovet-
tuneet, renkaat meinasivat tehdä ykkösen lähdöstä 
n. 1km päässä yllärin. Ns. tiukassa paikassa vetäsin 
vanhasta tottumuksesta ”löysät”pois renkaista, ja 
kuinka ollakaan, hyvä että ei tehty kuperkeikkoja 
sisäpuolen ojaan. Kisan edetessä tuli havaittua että 
renkailla on merkitystä, nämä Misukat tottelivat vä-
littömästi jokaista ohjausliikettä. Minkäköhänlaista 
olisi ajaa uusilla, niillä enemmän lakritsan omaisilla, 
joilla muut kilpakumppanit ajavat?? Ajoltaan kilpailu 

meni meiltä kohtuu hyvin, rengas toimi hyvin, jar-
rut pelasi moitteetta, moottorikin pelasi edelleen, 
yläkierroksilla. Ainoa murhe oli EK4:sen rankkasade 
ja jumiin menneet tuulilasin pyyhkijät. Lähes koko 
pätkä, vajaat 14km ajettiin lähes sokkona. Haasteel-
linen homma, mutta maaliin päästiin. 

Meille tulee ennen seuraavia kisoja hieman tur-
vakaaritöitä. Teijossa oli tehotarkastus, jonka seu-
rauksena kahdelta autolta evättiin lähtöoikeus ki-
saan ja muutamaan tuli korjauskehoitus. Meilläkin 
oli hienoinen puute kaarissa, joka hoitunee kesän 
mittaan. Syksyn kisoihin olisi kiva mennä; Lammille 
ja Jämsään, kumpikin perinteisiä rallipaikkakuntia. 
Lisähoukuttimena on että meidän luokka televisi-
oidaan syksyn kisoissa ja toimittaja jo alustavasti 
kertoi kiinnostuksestaan autoamme kohtaan. Sikäli 
veikeätä ajella tämmöisellä vanhalla legendalla, että 
vaikka ajosuoritteet eivät uutiskynnystä ylitä, niin 
auton historia tuntuu ihmisiä kiinnostavan.

 Syksyn kuvio katsastetaan lähempänä kisoja, yl-
lättäviä laskuja tuntuu riittävän ja  talossa vielä pal-
jon nikkaroimista, joten aika on kortilla auton täydel-
listä läpikäymistä ajatellen.

Huoltoporukalle Teemu, Sami ja Mikko suurkiitos. 
Mukavaa käydä kisoissa kun huolto-ukoilla on asen-
ne 10 ja kokemusta Saabeista.

Ralliterveisin Tomi Tikanmäki / Antti Mäkeläinen
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