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•  Lohjan pienoisralli   
5.9.2009

•  Mänttä 200- ajo (HRT) 
19.9.2009

•  Lammi- ralli (HRT)  
10.10.2009

•  24. Salpauselkä- ralli 
17.10.2009

Viimevuoden lopussa asetetun ta-
voitteen mukaisesti osallistuim-
me myös loppukauden Historic- 
osakilpailuihin (HRT = Historic 
Rally Trophy). 

Kesän pitkän kilpailutauon vuok-
si ajoimme lämmittelyksi ja tek-
niikan testaamiseksi Lohjan pie-
noisrallin, johon oli ilmoittatunut 
yhteensä 29 kilpailijaa, joista 9 
luokkaamme. Ennen kilpailua au-
ton takajouset vaihdoimme vä-
syneisiin vakiojousiin, jotka ai-
kaisempien kokemusten mukaan 
antavat paremman ajotuntuman. 
Samalla perä laskeutui pari- kol-
me senttiä alemmaksi. Huoltomie-
histö oli estynyt ja muukin rekry-
tointi epäonnistui, joten  olimme 
matkassa oman onnen varas-
sa. Kilpailun reitti oli mainioilla 
Saabille sopivilla teillä, keskino-
peuden pysyessä kohtuullisena. 
Kilpailu meni osaltamme hyvin 

lukuunottamatta EK 1:en loppu-
päässä auton tehojen katoamista 
ja prötäämistä. Siitä huolimatta 
0,7 sekuntia Historic yleiskilpailun 
pohja- ajasta. Syy prötäämiseen 
löytyi siirtymällä. Yksi sytytys-
tulppa oli katkennut posliinistaan 
roikkuen piuhan varassa. Onnek-
si työkalupussista löytyi yksi yli-
määräinen tulppa ja tulppa avain 
ja näin saatoimme tehdä kevyen 
kenttäremontin siirtymällä. Kil-
pailu jatkui samalla varmalla ajol-
la maaliin saakka, tuloksen ol-
lessa oman luokan 3. ja Historic 
yleiskisan neljäs.

MänTTä 200- ajo kuului HRT – 
sarjaan, joten tiedossa oli huomat-
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tavan kova taso. Kilpailuun oli il-
moittautunut peräti 121 Historic 
kilpailijaa ja meidän luokkaamme 
17.  Jokaisesta vuoden kilpailusta 
on Jent Motorsport- niminen yri-
tys tehnyt myös koosteen Urhei-
lukanavalle. Mäntän kilpailussa 
oli vuorossa ”meidän” luokkam-
me – Lk 9- esittely. Tähän liittyen 
ohjelman toimittaja oli jo talvella 
lähestynyt aikomuksenaan esitel-
lä automme ns. suurelle yleisölle. 
Haastattelut tehtiin ennen kilpai-
lun lähtöä ja bonuksena ehdotti 
InCar- kameran asentamista au-
toomme. Hieno homma, semmois-

ta kun ei ole aiemmin ollutkaan. 
Ohjelma näytettiin kolmesti ja 
katsoja tutkimuksen mukaan oli 
yksi eniten katsotuista urheiluka-
navan ohjelmista! Tietysti tämä 
aiheutti lisäpainetta kun nyt olisi 
eritoten ajettava maaliin saakka, 
mutta toisaalta ei voisi ihan kö-
rötelläkään. Lisä boosterina vie-
lä AYA:n Ex kuski, Antero Laine 
kävi tervehtimässä ja katsomassa 
ykkösen lähdössä. Mahtokohan 
hoksata vanhoja ”Misukoitaan” 
autossamme ? Kisa meni meiltä 
hyvin, tietä pitkin. Tiestö oli erit-

täin nautittavaa, tänne kannattaa 
tulla jatkossakin. Reittiin mahtui 
hyviä hyppyreitä ja osin samoja 
erikoiskokeita joilla Leo Kinnunen 
samalla autolla Suurajoissa 1970 
kurvaili. Jopa se kuuluisa Väärin-
maja- nimi näkyi reitillä. 

Loppuajoissa olimme yleiskisan 
14. ja luokan 7. Loppukatsastuk-
sessa luokkamme voittajalla olikin 
sitten Escortissa Sierran vahvem-
pi moottori, joten sijoituksemme 
nousi pykälällä. Seuraavalla vii-
kolla kuulin vahvistamattoman 
tiedon jonka mukaan luokkam-
me voittajaksi julkistetun Fordin 
moottori olisi vielä jälkeenpäin 
purettu AKK:n toimesta ja todet-
tu laittomaksi. Että tosissaan ot-
tavat näköjään. Pikkuluokassa 
olisimme ajallamme olleet toisia. 
Kilpailusta jäi hyvä maku ja InCar 
kooste mukava lisä.

Nalleolut huoltomiehenä Mäntän kisaparkissa.
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LAMMIRALLIIn SAATIIn en-
nakkoinfona tietoa, että reitillä 
kannattaa olla tarkkana. no, koko 
kauden tavoitteena ollut ajaa kisat 
maaliin, joten on ne happipaikat-
kin tullut ajettua varman päälle. 
Siitä johtuen  ollut hankaluutta 
saada vauhdikasta kuvamateri-
aalia kisoista – kuvaajat kun ovat 
kameroineen juuri niissä tapahtu-
mapaikoissa. Lie ollut myös apua 
tehottomasta moottoristakin, sil-
lä kun yksinkertaisesti tilanteet 
tulevat silmille hidastetusti ker-
kiää reagoimaan ajoissa. Lammil-
la oikeastaan ei muuta ongelmaa 
ollut, mitä nyt parissa kiperässä 
paikassa onnistuin sammutta-
maan moottorin juuri H-hetkellä. 
Liekkö tuuppasin jarrulla liikaa 
vai ottaako isot eturenkaat jousiin 

tai koriin kiinni ääriasennossa, 
jolloin moottori pääsee sammu-
maan vapaakytkimestä johtuen? 
Analyysi ja tilanteiden jälkikätei-
nen mielikuvaharjoittelu on vie-
lä kesken. Lammille Ilmoittautui 
116 Historiccia joista luokkaamme 
19 kilpailijaa aina Ruotsia myö-
ten. Escortti tuntuu olevan val-
tamerkki luokassamme, peräti 4 
näitä ns. BDG/BDA moottorista ja 
6 perus Rs 2000:sta. Hyvä hom-
ma näissä historic kapinoissa on 
ehdottomasti, että mukaan tulee 
harrastajia aivan merkkifriikkiy-
den takia vaikka ei olisikaan ns. 
saumaa näitä Fordin tehomyllyjä 
vastaan. Yksikin kilpakummppani 
kertoi moottorissa olevan tehoja 
enään ”vain” 256 hv entisen 277 
hv:n sijaan. Yritä siinä sitten py-
syä vauhdissa mukana väsyneellä 

veenelkulla tai vanhemmalla Vol-
von amazonilla, joita vielä silloin 
tällöin kisoissa on mukana. Ruot-
salaisten kilpurit olivat hienosti 
rakennettuja ja näin toivat hienoa 
lisäväriä toimintaan. Parasta oli 
kun 60- lukuisten alle 2000cc luo-
kassa Suomalaiset Amazon kus-
kit ovat lopettaneet kilpailemisen 
vuosia sitten kun ei kuulemma 
pärjää Porschen 911 malleja vas-
taan. Tuli Ruotsin kuski Kent 
Stigh ja voitti luokan 4. Porsche 
kuskien nenän edestä. Tuloksena 
kisassa mukavia muistoja ja yleis-
kisan sijoitus 11. ja luokassa 8. Ih-
metykseksi pari Ruotsalaista BDA 
kuskia jäi taakse. 

Kuriositeettina mainittakoon 
että alle 1600cc luokassa (Lk 8) oli-
simme olleet 4. ja uudempien auto-
jen luokissa, Historicit vuosimal-
lia 1976- 81 olisimme voittaneet 
yleiskilpailun. Eli hiton kovassa 
luokassa tulee ajettua. Tässä on 
tietysti se hyvä puoli että tavoite 
olla joskus luokan ykkönen on teo-
riassa mahdollista autolla, mutta 
käytännössä haasteellista kuskin 
puoleen. näin ollen pysyy tavoite 
ja tsemppi päällä, ei pääse lötkis-
tymään ja tuudittautumaan.

KAUDEn PääTöSKISAKSI ajoim-
me viimeisen mahdollisen rallin, 
jossa Historicit mukana. Tämä 
kun oli pienimuotoinen alueralli, 
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oli mukaan ilmoittautunut vain 18 
historiccia joista luokkaamme 11 
autokuntaan.  Lahden Salpaussel-
kä ralli oli viety mukavalle reitille 
sekin. Taas tuli stumpattua kone 
sammuksiin ykkösellä risteykses-
sä ja uudelleen käynnistämiseen 
meni sekunteja hukkaan. Kisa 
meni meiltä taas ilman huoltoa, 
mutta saimme bensa- ja öljyka-
nisterin kisakumppanimme Pent-
ti Anderssonin huollon mukaan. 
Siitä kiitos vielä kerran! Samaa 
taktiikka noudattaen kuin koko 
muukin kausi; maaliin ajetaan. 
Joltain kokeneemmalta kuskilta 
olen joskus saanut opastetta että 
EK kilsoja täytyy saada mahdol-
lisimman paljon jos mielii tulok-
sia saada. Tällä taktiikalla on sit-
ten vuotta taaperrettu ja Jätetty 
turhat riskinotot pois. näin nyt-
kin Lahdessa. Kisasta olisi tullut 
hyvä tulos ilman ensimmäisen 
EK:n koneen sammutusta ja Vii-
meisen  EK 4:jän ylivarmistelua 
jossa tuli n. 20 sekuntia ”takkiin”.  
Siellä oli tie kamalassa kunnos-
sa. Tiehoitokunta oli jäädyttänyt 
tienpohjaa edellisviikon pakkasil-
la, lie tavoitteena vähentää tien 
rikkoutumista. nyt kun oli lau-
antaina reilusti lämmön puolella, 
oli tehnyt tien haastavaksi ajaa. 
Routaantuneen tien pinnassa oli 
parin sentin mutakerros ja meil-
lä renkaassa kuviota sen verran 
että ei siirtymällä sakkoa tule lii-
an vähäisestä kulutuspinnasta. 
Veikeetä oli ajaa, auto liiteli kuin 
vetisellä jäällä. Ei toisaalta hyvin 
mennyttä kautta halunnut pilata 
viimeisellä pätkällä, joten reilus-
ti vauhtia alas ja varmalla ajolla 
maaliin, tuloksen ollessa Yk 6. ja 
luokan neljäs- ja jälleen kerran 
jäätiin ilman kunnon kisakuvia ! 
Ilman vikan pätkän varmistelua 
sijoitus olisi noussut pykälällä.

Yhteenveto kaudesta

Tavoite osallistua jokaiseen HRT- 
osakilpailuun saavutettiin. Lisäk-
si osallistuimme pariin alueralliin. 
Yhtä lukuunottamatta saavutim-
me myös tavoitteen ajaa kilpailut 
maaliin saakka. Eli se ainoa ti-

lastokeskeytys tuli kauden ava-
uksessa Suonenjoella kannentii-
visteen pettäessä. Ei huonommin; 
8 rallia joista yksi tekninen kes-
keytys. Suuri kiitos tästä kuuluu 
tietty kartturilleni Antille. Pienet 
välihuollot ja laittamiset hoituivat 
”itsekseen”. Olo olikin välillä kuin 
tallikuskilla: henkilöautolla kilpai-
lupaikalle, kisasuoritus ja takaisin 
kotiin. Antille jäi sitten likaiset 
hommat: Kilpa- auton kotiin veto 
vanhalla ”lukkiutumattomilla jar-
ruilla” ja ”vakionopeussäätimel-
lä” varustetulla Hiluxilla ja auton 
fixaus seuraavaa kisaa varten. Il-
man tätä panosta ei tänä vuonna 
olis sinivalkoista Saabia kisois-
sa nähty. Siitä suurkiitos ! Kiitos 
myös kisa aikaisille vakio huolto-
miehille, Teemulle ja Samille. Mu-
kavia rallireissuja ollut. Teemun 
kanssa reissatessa on vielä sem-
moinen bonus tarjolla, että autos-
sa ei tarvita radiota, pälpätystä 
riittää siinä määrin että rattiin ei 
nukahda.

TULOKSET OLISIVAT voineet 
olla parempiakin, noin yleisellä 
tasolla, mutta tyytyväinen täy-
tyy olla kun pystynyt kauden 
läpi ajamaan asetettua tavoitetta 
noudattaen ja vauhtia parantaen. 
Varsinkin kesän jälkeen vauhtia 
ja varmuutta on löytynyt lisää. 
Suuri syy on pehmeämmillä taka-
jousilla ja alemmalla perän tasol-
la. Yksi mahdollinen syy on myös 
ulkomaan leiritys elokuun alussa. 
Yleisurheilijat käyvät korkeanpai-
kan leireillä, mutta historic ral-
laajalle oli tehokkaampi käväistä 
matalanpaikan leirillä Hollannis-
sa. Reissu kansainväliseen Saab 
tapahtumaan (josta oli juttu vii-
me Saabistissa) Ruotsin läpi aja-
en ilmeisesti herätti unessa olleen 
kajakkimiehen sielun hereille. Jo-
tenkin vain AYA istui paremmin 
käteen näissä syksyn kisoissa ver-
rattuna alkukauteen.

KAnnUSTUKSEnA MUILLE 
mahdollisesti Historic rallista 
haaveileville. Kauden aikana tuli 
aikoja verrattua ja peilattua mui-
hin mahdollisiin ”kajakkiluok-
kiin” . Vertailukohtana oli faktat, 

Lammi-Ralli

että vaikka ajamme luokassa alle 
2000cc, Ryhmä 2 , vuosimallit 
1970- 1975 niin matalapuristeises-
ta, epävireisestä koneesta johtuen 
tehoja on n. 96 hevosvoimaa.

 Hyvässä 1500cc koneessa teh-
tynä vanhempaan alle vuosimallia 
–69 olevaan sarjaan on hepoja vä-
hintään samat ja taas uudempaan 
vuosimallia 1970- 75 ryhmä 2, 
alle 1600cc luokkaan tehtynä ris-
ti- imusarjoilla tehoja saadaan 
noin 120 hv. näissä kummassakin 
luokassa on ysikutonen hyvin teh-
tynä selvä voittaja peli. Bonukse-
na on se, että tekniikka on näihin 
luokkiinn helpommin löydettävis-
sä, tekniikka toimintavarmempaa 
ja helpompi hoitoisempaa. Esimer-
kiksi luokassa 3 ( 1500cc ryhmä 2, 
vuosimalli alle –69) pääsee mo-
nasti starttaamaan lähtönumerol-
la alle 30, eli noin tunti ennen luo-
kan 9 kilpailijoita, jolloin tiet ovat 
vielä hyvässä kunnossa. 

  Että Hopi Hopi, tallille ruuvaa-
maan muitakin kajakkeja viival-
le. Kyllä näitä kisoja voi ajella läpi 
myös ekonomibudjetilla. Voipi ot-
taa yhteyttä jos tarvitset neuvoja 
alkutaipaleelle. Myös mikäli nur-
kistasi löytyy näitten vempeileit-
ten ylläpitämiseksi sopivaa osaa 
ja tarviketta, älä epäröi yhtey-
denottoa ! näin voit osaltasi olla 
mahdollistamassa sinivalkoisten 
värien mukana oloa kotimaisissa 
historic ralleissa.

EnSI KAUDEn kuviot ovat vielä 
hieman auki johtuen mm. uusien 
ajovarusteiden hankinnasta johon 
ei ole budjettia varattuna. Toivot-
tavasti sekin järjestyisi vielä lop-
puvuoden kuluessa.

Ralliterveisin, Tomi Tikanmäki  
p. 0400 - 96 96 96 ja Antti Mäke-
läinen


