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SYKSYn KISAT saimme ajettua vanhalla koneella, 
josta juttua ollut aiemmissa Saabisteissa. Loppuvuo-
si on perinteistä autourheilijoiden autonrakennus-
aikaa, ja tässä kohdin meitin pienimuotoinen tea-
mi ei tee poikkeusta. Tarkoituksellisesti ja pienellä 
riskinotollakin ajoimme auton tekniikan lähes lop-
puun syksyn 2009 aikana, joten puuhaa riitti ja An-
tilla tuhkakuppi jos toinenkin täyttyi nortin tum-
peista ennenkuin kisapulkka tuli valmiiksi kaudelle 
2010. Auton etupää purkaantui käytännössä osik-
si. Vaihtoon meni mm. tukivarren puslat, raidetan-
ko ja moottori. Hyvin palveli AEC:n vanha kisapata, 
ja pysyi nipussa loppuun saakka. nyt siitä on vielä 
kunnostettavissa soiva kisakone varalle. Koneprob-

leema sai miellyttävän käänteen loppuvuodesta kun 
tallille saabui Uusi moottori. Luit oikein; Uusi. ni-
mittäin Konalassa, tehdastallin toimesta tehtiin vii-
meinen Kisamoottori vuonna –77 eräälle herrasmie-
helle sponsorointitarkoituksessa. Syystä tai toisesta 
moottori jäi käyttämättä lämpimään talliin reiluk-
si 33:eksi vuodeksi. Asian olin jo autuaasti unohta-
nut, mutta mikä lie kohtalun oikku, tai alitajunta, toi 
kyseisen moottorin mieleen pohtiessani mitä tehdä 
väsyneelle koneellemme. rohkeasti luuri käteen ja 
soittoa peliin. Tilanne muistutti ensimmäisen ke-
sätyöpaikan hankintaa joka sekin vielä muistissa; 
”Mitä mä sanon? Mitä jos mä sanon jotain tyhmää, 
mikä pilaa koko homman?” Kainalot hiessä, kädet 

täristen ja ääni väristen rohkaisin itseni ja soitin. 
Varmuuden vuoksi jollain työreissulla hotellihuo-
neesta, ettei vain pennut tuu säätää väliin. nehän 
on taitavia haistamaan tilanteet milloin saa kaaos-
ta aikaseks. Vähä niiku koirat vaistoo allergiset ja 
menee ensimmäiseksi kuolaa niitten kädet. niin se 
puhelu. Kerroin mikä meitin meininki on Saabi ym-
pyröissä, ja että olis niiku sovelias kohde hyvälle ko-
neelle. Vastaus oli myötämielinen, mutta kone vain 
ei ollut heti silleen myytävänä. Ymmärtäähän sen, 
mitäpä sitä kiirehtimään jos 33 vuotta vierähtänyt, 
tiijä vaikka vielä tarviis. Semmoisiahan me mobilistit 
ja autoharrastajat olemme. Ei joutanut. no jatketaan 
pähkäilyä vanhan koneen kanssa, ajattelin. Sattuu-
han sitä, ei asiat aina putkeen mene. 

Seuraavalla viikolla Antti soitti; ”Kone on ostetta-
vissa, voi noutaa samantien”. Ilmeisesti Antti osa-
puilleen samaa ikäryhmää edustavana osasi nykäistä 

oikeasta narusta, tiedä häntä. Olisihan se loogista- 
hittoako sitä räkänokille semmoista konetta. Kone 
saapui tallille ja pällistely alkoi. Ainoa miinus oli 
aikoinaan kadonnut risti- imusarja Weebereineen. 
Kukalie Albert nussi sen förannut. Jemma- nimi-
sestä paikasta kaivelin muutaman erillaisen sarjan 
sovitettavaksi alkaen kaikkein säpäleisimmästä/hit-
satummasta. Ei vain tuntunut kanavien linjaukset 
stemmaavan. Viimein otin parhaan sarjan, jonka olin 
ajatellut säästää siihen päivään kun bensaa ei enää 
ole saatavilla ja autoilla ei saa muutenkaan ajella. 
Eli siis entisöintiin sitten joskus. Ihmetys oli suuri 
kun kyseinen sarja istui moottoriin kun olisi siihen 
työstetty. Sarja on kotoisin Ex Ilkka Juurinen nB-836 
autosta, jonka ostin vuonna –89, juuri kortin saanee-
na finninaamana. Kyseinen auto oli tehty 70- luvun 
lopulla ns. rahalla, siinä oli monia vain tehdasautois-
sa käytettyjä osia. Käsittääkseni Juurinen isännöi 
aikoinaan Keimolan Kesoilia, ja budjetti on lie ollut 
kohillaan. Muutenkin auto on hyvin tehty, olisikohan 
ollut nummelan Autokeskuksen tuotoksia ?

nIIn.SE.MOOTTOrI. Saabin legendaarinen 1815cc, 
kaksiporttikannet ja rallicross nokka, duralumiinset 
venttiililautaset ja -keinuvipupukit, Billet teräsvauh-
tipyörä, Saab/Porsche kytkinasetelma ja iso kisa-
kytkinlevy. Tehoista ei tietoa, mutta välillä 150 - 165 
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dIn hevosvoimaa. nokasta johtuen saattaisi olla te-
hoarvio tossa suuremmassa luvussa. AEC:n kone 
lähti vääntämään kolmesta tonnista, mutta tämä 
uusi vasta neljästä. Crossin luonteesta johtuen te-
hoja otetaan ulos enempi ja kapeemmalta kierroslu-
kualueelta, painottaen tehoja ja kierroksia, kun taas 
rallissa painopiste on enempi väännössä.

Samalla moottorin vaihdon yhteydessä autoon lai-
toimme sähköisen flektin ja vaihdoimme muutaman 
vesiletkun. 

Koitti suuri päivä; ABC- ralli Tuohikotissa ja ensim-
mäinen kilpailu uudella moottorilla. Teemu näppärä-
nä huoltohemmuna varasi töistä viikonlopun vapaak-
si ja sitä rataa. Ajatus oli että noukin hänet Lemiltä 
matkalla, Antin tuodessa kisapulkka kotoansa. Sii-
nä aamukahvia hörppiessä tuli puhelu: ”Antti terve. 
Vähä huonoja uutisia; Hiluxi hyytyi. Lähti kyllä käyn-
tiin, mutta sammui hetinmiten”. Sinä yönä taivas oli 
kuulas ja pakkasta –27c. Toukassa kesänaftan jämät 
tankissa ja peli oli siinä. Siihen hätään ei sitten yri-
tyksestä huolimatta muitakaan vetoautoja saatu jo-
ten Ei edes päästy keskeyttämiseen saakka, kisa jäi 

ns. lähtökuoppiin. Muuten, edistyksellinen vekotin 
se ”Toukka”. nyt siitä on niitten lukkiutumattomi-
en jarrujen ja vakionopeussäätimen lisäksi löytynyt 
myös ajonesto.

Motin koekäyttö siirtyi siis viikolla ruoveden ki-
saan. Vahingosta viisastuneena sinne mentiin sitten 
aidolla GM- tuotteella, nimittäin GMC Suburbanilla 
eli ”Suppasella”. Sisäänajo meni hyvin, puolikaasulla 
ajellen maaliin Historiccien nopeimpana. Vielä parit 
kisat ajoimme suhteellisen pienellä satsin annolla, 
jotta moottori saisi rauhassa asettua. nuutajärvellä 
Historic voitto ja riihimäki rallissa kolmansia. 
Siitä riksun kisasta on jälkipuintia riittänyt ihan 
mediatasollakin. Kisajärjestäjät olivat viisaudes-
saan rakentaneet omat stadionEK:n ison maail-
man tyyliin riihimäen raviradalle. Oli vain tain-
nut jäädä katsomatta minkälainen se Killerin 
hyppyri on. nimittäin maalihypyssä rikkoontui 
monen F-Cupin kiertäjän autot. Aivan käsittä-
mättömän huonosti suunniteltu profiili hyndäs-
sä, johon kajakillakin sai nelosen pesään, eli 
vauhtia moottoritie kyytiä. Se mikä hommassa 
oli kaikkein huvittavinta; lähes kaikki huippu 
”äffäläiset” tulivat hypystä nenälleen, mutta 
vanha kajakki orggis iskareineen hyppäsi pit-
källe ja hallitusti. Kuin kissa tassuilleen. Siitä 
sitten rallihemmojen nettisaitilla riitti viikonver-
ran polemiikkia. Muistoksi hypystä jäi makoisa 
kuvasarja, joka on löydettävissä netistä.
  riksussa kävi toinenkin mieleenjäänyt tapaus, 

mistä suurkiitos ja hatunnosto huoltoäijille Tee-
mulle ja Samille. nelospätkän jälkeen siirtymällä 

kuului pamaus johon ei tullut paljoa reagoitua. Kuin 
vasta seuraavan kerran jarrutettaessa T- risteykses-
sä. Koko siirtymä oli nimittäin loikoteltu ilman jarru-
tuksia n. 70-80 km/h vauhtia, ja ilmeisesti jarrulevy 
meni säpäleiksi liian nopean jäähtymisen takia. On-
neksi oli huolto pätkän jälkeen ja Jarrulevy huollossa 
mukana. Huoltoaikaa oli jätetty n. 20 minuuttia ja 
tuossa ajassa, hämärässä taskulampun valossa ukot 
vaihtoivat levyn  varttitunnissa. Kova suoritus avo-
käsin reilun parinkympin pakkasessa. Kuinka moni 
lukijoista vaihtaa kajakin jarrulevyn lämpimässä, va-
loisassa autotallissa samaan aikaan??

AYA, Antti ja uusi moottori.

Riksun lähtö odottelussa Teemu ”Nalleolut” ja Sami, 
sekä Antin legendaarinen Hilux ”Toukka”.

Riksu ralli EK 1 Hyppy. Kuva: Valokuu.com
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Vuoden 2010 kisojen suhteen olemme ottaneet peri-
aatteen että ajetaan Etelä- Suomen kisoja, myös His-
toric- sarjan ulkopuolisia ralleja joissa Historic luokat 
mukana. Lisäksi ajatus ollut myös osallistua enempi 
Saabi Clubin tapahtumiin. Talvitapahtumassa ulkoi-
lutin ”Ex Works Tapio Rainio AEC-501” – sinival-
koista. Antilla oli nokialla mukana Aito 70- luvun 
klenodi ”keltiäinen”. Auto, joka tehty voittajapelik-
si ruotsissa ralliCrossiin, jääradalle ja mäkiajoihin. 
Autossa mm. ohjaustehostin ja alkujaan ruiskukone. 

Lopputalvesta vielä ajoimme parit rallit joista ei 
tulosta tullut auton prötäämisen ja epäonnistuneen 
rengaskokeilun takia. Hankirallissa ajoimme jopa 
rengashomman takia kahdesti kunnolla Hankeen. 
Samoilla renkailla Bemarilla tehty kovia tuloksia, 
mutta ei sitten vain toiminut Saabissa. Kesäkauden 
kisat on vielä hieman epäselvät. Torpassa vielä ra-
kennushommia kesken, ja moottorin säätämiseksi ei 
oiken aikaa olisi. niin ja ne Antsa Laineen 80- luvun 
Misukat on ajettu loppuun, joten renkaitakaan ei oi-
keen ole. Kassotaan mihin rahkeet riittää. Selvää on 
että yhdessä reissuhomman kanssa tämän talven 
kisatahti on liian rankka, tahtia täytyy harventaa. 
Kumma kun pitää aina asiat empiriisellä kenttätes-
tillä selvittää?? Muistuu mieleen kun ruotsissa asu-
essa koikeilin mitä tapahtuu kun laittoi ruokaan max 
100SEK / viikko. Parin kuukauden makaroonin ja 
perunan syönnin jälkeen rupesi yleiskunto rapistu-
maan. Eli kun ei uskonut niitä terveysintoilijoita niin 
kokeilinpahan käytännössä mitä tapahtuu. Mutta 
kun joka hommassa on se parempi puoli, niin silloin-
kin; säästyneillä rahoilla sai maksettua EX Works 
Lampisen Simon AEU-502:sen entisöintiä. Sittem-
min olen syönyt ihan salaattiakin.

Kiitoksen talven kisoista ja kannustuksesta

- Saab Klubi ja Klubilaiset
- Us Parts / Gulf
- Jäähdytyspalvelu S. nikkanen Lappeenranta
-  Huoltohemmot Teemu, Sami, Mikko, Juha ja 

kuplamies

ralliterveisin Tikkis, Antti ja Antin ”Toukka”
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