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• Historic Rally Trophy -sarjan osakilpailu 2/7
• mukana myös mm. Classic F, Youngtimer, Rally Trophy ja BMW:t
• viisi erikoiskoetta – yli 130 autokuntaa
• rallipaketit myynnissä 11.2. kello 8
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HRT-sarja käynnistyi 
Hankasalmella
Historic Rally Trophy -sarjan ensim-
mäinen osakilpailu oli Hankasalmella 
21.1. ajettu Revontuliralli, mistä ovat 
peräisin monet tämän lehden kuvat – 
myös kannen kuvat. Kuvat on ottanut 
tämän rallilehden hovikuvaaja Marko 
Kyöstilä.

Kannen pääkuvassa on vauhdissa 
nuottisarjassa Opel Mantalla neljän-
neksi sijoittunut Lammin UA:n Heikki 
Westerlund. Vasemmassa alaku-
vassa on nuottisarjan ylivoimaisesti 
voittanut ja EK:t kaikkia osanottajia 
nopeammin Toyota Celicalla ajanut 
Rovaniemen UA:n Ville Ruokanen. 
Oikeassa alakuvassa on vauhdissa 
Mäntsälän MK:n Sami Vuorinen, joka 
oli Ford Escortilla nopein ilman nuot-
teja ajanut historic-kuljettaja.

Hämeenlinna on historiallinen ja aktiivisten ihmisten keskikokoi-
nen kaupunki yhdellä eteläisen Suomen paalupaikoista. Suomen 
vanhin sisämaakaupunki tunnetaan myös esimerkiksi legendaa-
risesta Ahveniston moottoriradasta ja useista moottoriurheiluta-

pahtumista.
Usein tapahtumat levittäytyvät myös muualle kaupunkiin, ja niin tapah-

tuu myös lauantaina 11.2., kun pääsemme nauttimaan nostalgiasta ja 
vauhdin huumasta Ahveniston Autourheilijoiden ja Lammin Urheiluautoi-
lijoiden yhdessä järjestämässä Hämeenlinna Historic Rallyssa, joka on 
historiallisten ralliautojen Historic Rally Trophy -sarjan osakilpailu.

Hämeenlinna on maantieteellisesti laaja kunta, joka koostuu melko tiiviin 
keskuskaupungin lisäksi useammasta omaleimaisesta pitäjästä. Tällä 
kertaa erikoiskokeet ajetaan pääosin Rengon suunnalla, kun edellinen 
Hämeenlinnassa järjestetty ralli ajettiin Lammilla.

Kaupungin tehtävä on osaltaan ylläpitää ja luoda puitteita, jotka tukevat 
ihmisille sopivimpia valintoja niin asumisen, harrastamisen kuin yritys-
ten sijoittumisenkin näkökulmista. Tarjoamme urbaanin elämän parhaita 
puolia ja hyvät yhteydet Suomen suurimpiin keskuksiin, mutta toisaalta 
myös vaihtoehdon asua esimerkiksi lähempänä luontoa. Tapahtumilla on 
suuri merkitys kaupungin vetovoimalle, eivätkä ne olisi mahdollisia ilman 
aktiivisia asukkaita ja harrastajia.

Moottoriurheilu kuuluu suomalaisten suosikkeihin ja 
on kiehtovaa nähdä, millaisia mahdollisuuksia esimer-
kiksi teknologian kehitys tuo lajille. Selvitämme par-
haillaan myös Ahveniston moottoriradan tulevaisuutta 
siten, että sen monipuolinen käyttö on mahdollista 
jatkossakin. 

 
Toivotan kaikille erinomaista rallia!

Tervetuloa Hämeenlinna 
Historic Rallyyn!

Osta Hämeenlinna Historic Rallyn
RALLIPAKETTI
Paketissa on mm. reittikartta ja osanottajaluettelo
(löydät taatusti perille ja tiedät, kuka seuraavaksi tulee)

Rallipaketit myynnissä 15 eurolla lauantaina 11.2. kello 8 alkaen:

• Ammattiopisto Tavastia (kilpailukeskus), Hattelmalantie 8, Hämeenlinna
• Cafe Raparperi, Käräjämäentie 2, Renko (Hämeenlinna)
• Neste K Hämeenlinna Idänpää, Äijälänkatu 1, Hämeenlinna
• Neste K Linnatuuli, Helsingintie 1426, Janakkala
• Shell Loppi, Lopen kantatie 214, Jokiniemi (Loppi)

Kilpailukeskuksessa Hattelmalantie 8:ssa kello 8–19
katsastus, lähtö, maali, tulospalvelu, palkintojenjako ja ralliravintola

2023

ÄLÄ LÄHDE 
SOKKONA 
REITILLE!

Turvallisuusvinkit
Rallikatsoja: varmista oman turvallisuutesi lisäksi 
reitin varrella asuvien ihmisten, muiden katselijoi-
den, kilpailijoiden ja toimitsijoiden turvallisuus.

1. Valitse turvallinen katselupaikka, vältä ulkokaar-
teita ja hyppyreiden alastulopaikkoja!

2. Noudata liikennesääntöjä ja muita ohjeita, joita 
kilpailun järjestäjä on antanut kilpailun ajaksi!

3. Muista pysäköidessä, että kyseinen tie saattaa 
olla hälytysajoneuvojen kulkureitti – varmista vapaa 
liikkuminen!

4. Noudata järjestyksenvalvojien ja muiden toimit-
sijoiden ohjeita, he ovat varmistamassa kilpailun tur-
vallista läpivientiä!

5. Järjestäjän reitille asettamat merkit ja merkinnät 
on tarkoitettu olemaan paikoillaan koko kilpailun 
ajan – älä poista niitä!

6. Onnettomuus- tai vaaratilanteessa varoita muita 
kilpailijoita ja katsojia!

!

#hämeenlinna #hämpton
www.hameenlinna.fi

Olli-Poika Parviainen
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja



2023

Puheenjohtajien 
rallitervehdys
Perinteikkäät hämeenlinnalaiset autourheiluseurat Ahveniston 

Autourheilijat ja Lammin Urheiluautoilijat toivottavat kaikki rallin 
harrastajat ja rallin ystävät tervetulleiksi Hämeenlinnaan kilpaile-
maan tai reitin varrelle seuraamaan vauhdikasta talvirallia.

Hämeestä löytyy paljon rallitiestöä, jota on käytetty vuosikymmenten 
ajan suomalaisissa ralleissa. Reittiorganisaatiomme on onnistunut kokoa-
maan hienoja teitä jo aiemmin käytetyistä erikoiskokeista, mutta ratames-
tarit ovat löytäneet myös uusia ja vähemmän tunnettuja teitä, jotka ovat 
luonteeltaan sitä rallin parhaimmistoa.

Rallin järjestelyorganisaation haasteena on myös tänä vuonna ollut 
oikutteleva talvisää. Pari viikkoa ennen rallia ollut lämmin ja sateinen 
ajanjakso muutti osan tiestöstä ennemminkin keväiseen kuin talviseen 
kuntoon. Sinnikkäällä työllä koossa on kuitenkin hieno rallireitti.

Vuosi 2023 on Ahveniston AU:n 20-vuotisjuhlavuosi, ja vuoteen mahtuu 
monia autourheilutapahtumia. Kaikki tapahtumat tarvitsevat runsaasti 
talkootyötä ja monipuolista osaamista. Näin ollen on luonnollista yhdistää 
sekä osaaminen että resurssit ja järjestää tapahtumat yhteistyössä eri 
seurojen ja tahojen kanssa. Yhdessä olemme saaneet kokoon tämänkin 
rallin järjestämiseen huippujoukkueen useista autourheiluseuroista, ja 
luvassa on hieno ralli hämäläisellä tiestöllä.

Tervetuloa Hämeenlinna Historic Rallyyn!

Tommi Muilu
puheenjohtaja

Ahveniston Autourheilijat ry

Jukka Järvinen
puheenjohtaja

Lammin Urheiluautoilijat ry

Hämeenlinna Historic Rallyn  
päätoimihenkilöt

TUOMARISTO

Puheenjohtaja Marjut Haiko

Tuomari Simo Pärnänen

Tuomari Kirsi Tuovinen

Tuomariston sihteeri Nina Järvinen

AKK:n turvatarkkailija Jani Laaksonen

AKK:n pääkatsastaja Juha Ikonen

PÄÄTOIMIHENKILÖT

Järjestelytoimikunnan pj. Tommi Muilu

Kilpailunjohtaja Jouni Heikkilä

Apulaiskilpailunjohtaja Anne Järvinen

Kilpailun sihteeri Jenni Kuisma

Reittijohtaja Jukka Järvinen

Turvallisuusjohtaja Juha Hirvonen

Turvapäällikkö Mikko Malin

Johtokesk. päällikkö Anita Heino

Ratamestari Visa Hanhimäki

Ratamestari Juha Metsä-Mattila

Ratamestari Riku Willström

Tiedotuspäällikkö Ville Kankaanpää

Tiedotuspäällikkö Pekka Virtanen

Sarjatiedottaja Kikka Kuosmanen

Katsastuspäällikkö Vesa Nummelin

Viestipäällikkö Ilkka Elomaa

Tuloslaskentapäällikkö Juha Saaristo

Kilpailijoiden yhdyshenkilö Juha Aalto

Jussi Mäkelän  
muistolle

SSYYYYLLAARRII  CCIITTYY
JJÄÄÄÄHHDDYYTTIINNPPAALLVVEELLUU  

MM..  VV  UUOORRIINNEENN  OOYY

www.jaahdytinpalvelu.fi
Puh. (03) 616 2091



Arkisin 9–17, la 10–14  •  p. 010 3969 911
Palkkisillantie 2–4, 16900 LAMMI 

 www.autokave.fi

ALFA-KEM  
LASINPESUNESTE 20°C  
3L PUSSI 12 € / 3 PSS

POWERLINE LASINPESU-
NESTE TIIVISTE -54°C 10L         

28,90€ 

erä

UUDET PYYHKIJÄNSULAT ! ASENNUS KAUPANPÄÄLLE
AKUT KAIKKIIN LAITTEISIIN

PESUT- PESUT- 
KORTILLE! KORTILLE! 
KOLME PESUA 
KAHDEN HINNALLA

KATSASTUS 

64 €  
SIS. KAIKKI VELOITUKSET.  

VARAA AIKA PUH.  
TAI NETISTÄ.

AJA TURVALLISESTI

Ennen kuin rallit 
muuttuivat nykymuo-
toiseksi, ne olivat 
tasanopeuskilpailuja. 

Esikuvat nykyisiin tasanope-
usajoihin löytyvät 1950- ja 
-60-luvuilta. Tasanopeuskilpailu 
on laji, jossa kilpailijat pyrkivät 
ajamaan erikoiskokeilla etukä-
teen ilmoitettua keskinopeutta. 
Kilpailijoiden etenemistä ja 
oikea-aikaisuutta seurataan 
salaisissa tarkastuspisteissä 
gps-pohjaisilla apuvälineillä.

Keskinopeusvaade voi 
muuttua erikoiskokeen aikana. 
Tietyllä EK:n osuudella nope-
usvaade voi olla esimerkiksi 58 
km/h, seuraavalla 46 km/h jne. 
Jos tarkastuspisteellä ei ole täs-

Tasanopeuskilpailu ennen rallia

Sekunninosapeliä
Tasanopeusluokissa ajavat historic-autot  
lähtevät ensimmäisenä rallireitille.
Pekka Virtanen

Historic-rallien tarkoi-
tuksena on säilyttää ja 
vaalia rallikulttuuria sekä 
tuoda näytille vanhoja 

ralliautoja – ja tietty myös hieman 
kilpailla niillä. Vanhimmat Suomen 
kilpailuissa nähtävät ralliautot on 
valmistettu ennen vuotta 1969, ja 
mukana voi olla jopa 1950-luvun 
autoja. 

Historic Rally Club Finland HRCF 
ry toimii Historic Rally Trophy HRT 
-sarjan promoottorina, ja osakilpai-
luja järjestävät eri autourheiluseurat 
ympäri Suomen. Tänä vuonna sarjan 
avaus oli Hankasalmen ympäris-
tössä 21.1. ajettu Revontuliralli. 
Hämeenlinna Historic Rallyn jälkeen 
sarjassa ajetaan talvella vielä yksi 
osakilpailu. Sarjan seitsemästä 
osakilpailusta viiden parhaan kisan 
pisteet lasketaan kilpailijan loppu-
pisteisiin. Elokuinen Lahden osakil-
pailu on kaksipäiväinen.

Historic-luokat  
kategorioittain
HRT-sarjassa kilpaillaan nykyään 
neljän ikäkausikategorian, Ykkösryh-
män, nuottisarjan, Classic F -sarjan, 
Rally Trophyn ja tasanopeussarjan 
mestaruuksista. Osakisoissa saattaa 
olla myös näytösajoluokka, jossa 
kerätään vain ns. osallistumispistei-
tä, eikä kyseisessä luokassa ajaville 
oteta aikoja. Nuottiluokissa reittiin 
saa tutustua ennakkoon eli tehdä 
nuotit. Uusi ennakkotutustuttavien 
autojen luokka on vuosien 1991–96 

Historic Rally Trophy

Rallihistorian vaalimista
Historic-rallit tarjoavat  
katsojille ja asiasta  
kiinnostuneille kattavan  
katsauksen ralliautoihin,  
joilla iskät ja ukit harrastivat. 
Pekka Virtanen, kuvat Marko Kyöstilä

mälleen määrättynä aikana, saa 
”aikasakkoa” eli virhepisteitä.

Vaaditut keskinopeudet ja 
tarkastuspisteet pyritään aset-
tamaan niin, että ajaminen olisi 
mielekästä, mutta tasapuolis-
ta myös matalampitehoisilla 
autoilla ajavalle. Paremmuusjär-
jestys muodostuu 0,1 sekun-
nin tarkkuudella laskettavien 
aikasakkojen eli virhepisteiden 
perusteella.

Tasanopeuskilpaileminen 
sopii kaikille autourheilusta 
kiinnostuneille. Vain kuljettaja 
tarvitsee ajokortin, kartturilla pi-
tää olla ikää vähintään 15 vuot-
ta. Tasanopeuskilpailun autot 
ajavat tieliikennelain mukaisilla 
renkailla, ja auton muun va-

rustuksen tulisi olla ikäkauden 
mukaista. Matkanseurantaan 
ja ajanlaskentaan saa käyttää 
teknisiä apuvälineitä ja mobiili-
sovelluksia.

Vaikka tasanopeusautot eivät 
liiku erikoiskokeilla huimaa 
vauhtia, yleisön pitää antaa 
myös tämän kilpailun osanotta-
jille esteetön kulku. Erikoiskoe 
on suljettu myös tasanopeus-
ajon aikana.

Historic Tasanopeussarjas-
sa on tänä vuonna seitsemän 
osakilpailua. 21.1. Hankasal-
mella ajetun sarja-avauksen 
voitti Lapuan Mika Alakoskela. 
Hämeenlinnan osakilpailussa 
on mukana 15 tasanopeusau-
tokuntaa.

Volvo 242:lla ajava Janne Kanerva kuuluu nopeimpien ilman nuotteja ajavien historic-kuljettajien joukkoon.

kaksi- ja nelivedoille tarkoitettu 
Youngtimer.

Neljä ikäkautta muodostavat 
vuosimallin 1969 ja sitä vanhemmat 
autot sekä vuosien 1970–1975, 
1976–1981 ja 1982–1990 autot. 
Ikävuosikategorioiden lisäksi sar-
jassa on kategoria vuosina 1966–81 
valmistetuille ykkösryhmän autoille. 
Kategorioissa autot jaotellaan moot-
torin iskutilavuuden lisäksi teknisten 
yksityiskohtien mukaan.

Nuottisarjassa määräävin tekijä 
luokkajaossa on auton moottori-
koko. Vuosihaarukka sisältää kaksi 
ryhmää (1969 tai vanhemmat sekä 

Porvoon Seudun UA:n Timo Heinonen kilpailee vanhimpaan Historic -69 
-ikäkategoriaan kuuluvalla alle litraisella Fiat 850 Coupélla.



TURVALLISUUDEN AMMATTILAINEN

Sibeliuksenkatu 1, Hämeenlinna 
Puhelin 010 311 2820

arik rjaam
.Simola

Ko 

Jahkolantie 68, 16900 Lammi
041 457 8831 – l.simola@gmail.com

www.lsimola.fi

BMW Ralli -sarja on 
täysiverinen ralliautoilun 
kansallinen kilpasarja, 
jossa otetaan kilpa-

kumppaneista mittaa E36-korisilla 
BMW:n 325i-autoilla. Tekniikaltaan 
nämä 2- ja 4-oviset autot ovat lähes 
vakioita, mutta niiden turvavaruste-
lussa ei tingitä. Kustannustasoltaan 
erittäin harrastajaystävällisessä sar-
jassa säännöt ovat kaikille samat, 
ja tasavahva kalusto takaa sarjan 
tasaisuuden.

BMW-sarjassa kaikki kuljettajat 
ajavat yleismestaruudesta. Lisäk-
si sarjassa ajetaan juniorien ja yli 
50-vuotiaiden seniorien mesta-
ruuksista. Sarjan 21.1. avanneessa 
Hankasalmen Revontulirallissa 
voittoon ajanut LapUA:n Timo Bäck 
kirjasi nimiinsä myös seniorien mak-
simipisteet. Juniorien sarjaa johtaa 
avauskisan jälkeen AAU:n Ville 
Suominen, joka oli yleiskilpailussa 
kuudes. Hämeenlinnassa BMW-pis-
teistä ajaa 11 kilpailijaparia.

Ilmajäähdytteisten Volkswage-

BMW:t ja Volkkarit
Historic-ralleissa ovat mukana myös

HRT-sarjan yhteydessä ajetaan myös BMW-merkkiluokan  
ja ilmajäähdytteisten Volkswagenien mestaruuspisteistä.
Pekka Virtanen, kuva Marko Kyöstilä

AAU:n Ville Suominen  
BMW-sarjan avausrallissa  

nopein BMW-juniori.   

nien VW Aircooled -sarja alkaa vasta 
Hämeenlinnan HRT-osakilpailus-
ta. Autojen tekniset säännöt ovat 
AKK:n Historic -69:n, Historic -75:n 

ja F-ryhmän mukaiset. Iskutilavuus 
on luokkasäännön mukainen, mutta 
F-ryhmän Kuplan iskutilavuusmaksi-
mi on 1 650 cm3. VW-luokan sisällä 
järjestetään oma kilpailu Type-3-au-
toille. Hämeenlinnassa VW-pisteistä 
ajaa kahdeksan autokuntaa.

1970–90), ja viritysaste on näissä 
luokissa käytännössä vapaa ikä-
kausisääntöjen mukaisesti.

HRT-sarjan yhteydessä kilpai-
levat omista mestaruuksistaan 
BMW Ralli -sarjan sekä ilmajääh-
dytteisten Volkswagenien VW 
Aircooled -sarjan kuljettajat.

Ikäkausirajoilla  
tasapuolisuutta
Ikäkausirajojen ansiosta saman-
laisilla teknisillä säännöillä raken-
netut autot saadaan kilpailemaan 
toisiaan vastaan tasapuolisemmin.

Ikäkausirajat ovat määräytyneet 
sen mukaan, miten Kansainvälisen 
autoliiton FIA:n tekniikkasäännöt 
ovat aikanaan kehittyneet. Vuo-
teen 1969 asti sääntöihin tehtiin 
vain hyvin pieniä muutoksia. Koko 
60-luvun autojen virityssääntö 
oli periaatteessa sama. Vuoteen 
1969 asti piti olla tietyt imu- ja 
pakosarjat, kaasuttimet yms. 
Sitten 70-luvulla vapautettiin hyvin 
pitkälle kaikki – imu- ja pakopuolet 
tulivat vapaiksi ja vaihdelaatikon 
välitykset vapautettiin. 

Vuosina 1970–75 sai myös käyt-
tää kevennysosia, lasikuituluuk-
kuja yms. Sitten vuonna 1976 FIA 
päätti, että säännöissä on pakko 
vetää vähän takaisinpäin, ja silloin 
alettiin vaatia enemmän luokiteltu-
ja osia ja mm. vaihteiston välityk-
set ja perävälitykset piti luokitella. 
Sitten vuonna 1982 ralleissa lop-
puivat autojen numeroryhmät 1–4 
ja tilalle tulivat A-, N- ja B-ryhmät 
uusine sääntöineen. 

HRT-sarjan 21.1. Hankasalmella 
avanneen Revontulirallin nopein 
kuljettaja oli nuottisarjan ylivoimai-
sesti voittanut Rovaniemen UA:n 
Ville Ruokanen, joka ajoi pohjat 
kaikille pätkille ja voitti nuottisar-
jan ylivoimaisesti. Ilman nuotteja 
ajaneista historic-kuljettajista 
nopein oli Mäntsälän MK:n Sami 
Vuorinen.

Jämsän Sami ja Minna Leino voittivat 
Sunbeam Avengerilla Revontulirallissa 
Ykkösryhmän alle 1,3-litraisten luokan.



HÄIKÄISEEKÖ
VALO?

Rodenstock road linsseillä
vähemmän häikäisyä ja
erinomaista näkemistä

myös pimeässä.

Palokunnankatu 25,
13100 Hämeenlinna
Puh. (03) 616 5611
ma-pe klo 9-17 ja la 10-14

Ajanvaraus netissä -
www.hameenlinnannakokeskus.fi

HÄMEENLINNAN

Rallin maailmanmestaruuden vain 
22-vuotiaana voittaneen Kalle Ro-
vanperän kehityskaaren myötä on 
lisääntynyt tieto siitä, että rallia voi 

ajaa myös alle ajokortti-ikäisenä jo siitä vuodesta 
alkaen, kun täyttää 15 vuotta. 

Nuorten luokassa kakkosohjaajana toimii ajo-

Hämeenlinnalaisseurojen nuoret rallikuljettajat

Aatu, Jose ja Niklas
Hämeenlinna Historic Rallyn  

järjestäjäseurojen nimissä kilpailevat 
alle 18-vuotiaat rallilupaukset ovat  

Aatu Hakalehto, Jose Kangas ja  
Niklas Mäenpää.

Teksti ja kuvat Pekka Virtanen

Niklas Mäenpää

Ahveniston AU:n renkolaiskuljettaja Niklas 
Mäenpää ajoi jo yli kymmenen vuotta sitten 
isänsä kanssa jää- ja peltoradoilla. Vuosi 
sitten Niklas pääsi ajamaan ensimmäisen 
rallinsa 14-vuotiaana. Nyt toukokuussa 16 
vuotta täyttävä Niklas oli 12 paria kerän-
neessä nuorten SM-avauksessa hienosti 
neljäs, vaikka antoi takavetoisella BMW 
316:lla tasoitusta etuvedoilla ajaneille kilpa-
kumppaneilleen.

Niklas rakensi isänsä kanssa V1600-luo-
kan BMW:n kolarin jälkeen lunastetusta 
aihiosta. BMW:llä syntyi varsin hyvää tulosta 
nuorten luokan kisoissa, vaikka vähemmän 
kilpailukykyisellä autolla ajaessa pitää ottaa 
ehkä hiukan suurempia riskejä.

Täksi kaudeksi Mäenpäät hankkivat 
BMW:tä kilpailukykyisemmän V1600-luokan 
Citroën C2 VTS:n, jolla Lyseon yhdeksättä 
luokkaa käyvä ”Nikke” kilpailee nuorten luo-
kassa keräämässä kokemusta etuvetoisesta 
autosta.

Aatu Hakalehto

Ahveniston AU:ta edustavalla 16-vuotiaalla 
hämeenlinnalaisella Aatu Hakalehdolla on 
nuoresta iästä huolimatta vahva autourheilu-
tausta. 5-vuotiaana kilpailemisen aloittanut 
Aatu on ajanut kartingia Suomessa kärkita-
solla ja myös maailmalla. 14-vuotiaana Aatu 
ajoi vuoden ratasarjaa.

Viime vuonna ensimmäisellä rallikau-
dellaan Aatu osoitti nuorten SM-sarjassa 
huipputiimi CO-Motorsportin Ford Fiestalla 
nopeutensa sijoittumalla viidenneksi. Nyt 
Aatu on ottanut todella ison askeleen ja ajaa 
nuorimpana kuljettajana SM3-luokassa. 
Autona Aatulla ja kakkosohjaaja Riia Ranta-
salolla on M-Sportin tehdasrakenteinen Ford 
Fiesta Rally4.

Autourheilun lajiliiton Flying Finn Aca-
demyssä karting- ja rallivalmennuksessa 
olleen Aatun tämän kauden päätavoite on 
oppia auton ja luokan niksit, jotta hän pystyy 
ajamaan kaudella 2024 Suomen MM-rallin ja 
EM-sarjan osakilpailuja. Pajulahden urhei-
luopistossa urheilijastatuksella opiskeleva 
Aatu on ajanut useita vuosia kilpaa myös 
simulaattorilla.

Jose Kangas

Lammin UA:ta edustava 16-vuotias lam-
milainen Jose Kangas on ajanut rallia 1,5 
vuotta. Sitä ennen Jose ajoi seitsemän vuot-
ta kartingia. 7-vuotiaasta asti peltoautoilla 
ajanut Jose on ajanut myös crossipyörällä ja 
mönkijällä.

Jose aloitti vuoden 2022 nuorten SM-sar-
jan Toyota Yaris V1600:lla, mutta ei päässyt 
kunnolla sinuiksi auton kanssa. Keväällä 
Yaris korvaantui nykyisellä Ford Fiesta 
V1600:lla, joka osoittautui rauhallisemmaksi 
ja myös hiukan tehokkaammaksi – uuden 
auton myötä harrastus muuttui aiempaa 
hauskemmaksi.

Evon metsäopistolla metsuriksi opiske-
leva Jose saa ajokortin ikäpoikkeusluvalla 
kevättalvella 17 vuotta täytettyään. Ajo-ope-
tusta tapahtui myös SM-sarjan avanneessa 
Rovaniemen Arctic Lapland Rallyssä, missä 
isä istui nuotitusautossa kartturin paikalla 
ja täksi kaudeksi Josen kakkosohjaajaksi 
ryhtynyt Lammin UA:n Erik Järvinen kirjoitti 
nuotteja takapenkillä – alle 25-vuotiaana Erik 
ei pysty toimimaan ajo-opettajana.

Jose ajaa tällä kaudella SM4-luokassa ja 
pyrkii kehittämään nuotista ajamista. ”Tuntu-
rirallissa” Jose oli viimeisellä EK:lla SM4:ssä 
neljäntenä, kun pieni vika pysäytti matkanteon.

Aatu Hakalehdon tämän kau-
den kilpa-auto on M-Sportin 

rakentama Ford Fiesta Rally4, 
jolla voitettiin viime vuonna 

SM4-luokan mestaruus.
Niklas Mäenpää siirtyi takave-
dosta etuvetoiseen Citroën C2 
VTS V1600:een. Auton ensim-
mäiset kilpakilometrit Nikke 

ajaa 11.2. kotitiellään.

Jose Kangas kilpailee  
Ford Fiesta V1600:lla 

SM4-luokassa.

Kuva Samu Ekman

kortin omaava yli 18-vuotias henkilö, joka ajaa 
kaikki siirtymäosuudet, jos kuljettajalla ei ole 
ajokorttia.

Nuorten luokassa kilpaillaan nykyisin yhdessä 
luokassa kaksivetoisilla V1600-autoilla. Saman 
V1600-luokituksen omaavilla autoilla voi kilpailla 
yleisen puolella SM4-luokassa sinä vuonna, kun 
täyttää 16 vuotta. Ja sinä vuonna, kun täyttää 
17 vuotta, voi kilpailla SM3-luokassa Rally4- tai 
R2-autolla.

Junioreiden ja nuorten SM-sarjoissa kilpail-
laan tänä vuonna sarjapisteistä viidessä osakil-
pailussa, jotka ajetaan Ralli SM -osakilpailujen 
yhteydessä. Kuljettaja nousee nuorten luokasta 
junioriksi viimeistään sen vuoden lopussa, kun 
hän täyttää 18 vuotta. Ajokortin saanut nuori voi 
nousta junioriksi myös kesken kilpailukauden.



Hämeenlinna Historic Rallyn 
reitti on reittijohtaja Jukka 
Järvisen sekä ratames-
tareiden Visa Hanhimäki, 

Juha Metsä-Mattila ja Riku Willström 
käsialaa. Lauantaina 11. helmikuuta 
ajettavassa Historic Rally Trophyn 
toisessa osakilpailussa on viisi erikois-
koetta, joiden alkuperäinen yhteispi-
tuus on noin 62 kilometriä. 

Yhteensä reitillä on mittaa noin 160 
kilometriä, ja suurin osa siirtymäkilo-
metreistä muodostuu matkoista kilpai-
lukeskuksesta (Ammattiopisto Tavas-
tia Hattelmalassa) EK 1:n lähtöön ja 

Viisi erikoiskoetta ja noin 60 EK-kilometriä

Säiden armoilla
Talvi on laittanut Hämeenlinna Historic Rallyn reittiryhmän 
koville. Kaikkia ohjelmassa olevia erikoiskokeita ei ehkä  
ajeta aivan alkuperäisen reittisuunnitelman mukaisesti.

päivistä on kulunut aikaa. 7,8-kilo-
metrisen EK:n alkuosuus on jouheaa 
valtiontietä, ja ensimmäiset mutkat 
näyttävät, mitä on tulossa. Loppu-
osa kurvaillaan kapeammalla mutta 
jouhevalla yksityistiellä. Lähtöpääs-
sä on kävelymatkan päässä hyviä 
mutkia, mutta pysäköintitilaa on 
tienvarressa vähän. Risteykses-
sä, josta käännytään yksityistielle, 
näkee vauhdikkaita risteysajosuori-
tuksia. Maalimutkat tarjoavat hyviä 
katseluhetkiä, mutta maalipäässä on 
niukasti pysäköintitilaa.

EK 3 – Jussi Mäkelän muistolle
EK-järjestäjä: Riihimäen UA
Sulkuaika: klo 10.00–18.40
Ensimmäisten lähtöajat:  
tasanopeus klo 11.38, ralli 12.56
Tämän erikoiskokeen teitä on ajettu 
aiemmin useammassa eri muo-
dossa. Alun isohkoa yksityistietä 
seuraavalla jouhevalla valtiontiellä 
testataan kuljettajan tiesilmää. EK:n 
välillä olevaan kahteen risteykseen 
on hyvät välitiet, ja nämä risteykset 
tarjoavat vauhdikkaita ajosuori-

tuksia. Varsinkin toisen risteyksen 
jälkeen löytyy viitseliäille kävelijöille 
hyviä mutkia. Myös maalipään pel-
toalueella on hyviä katselupaikkoja, 
ja tälle alueelle on myös välitieyh-
teys. Maalipään tuntumassa saattaa 
olla järjestäjän auraama peltoparkki, 
muuten maalipäässä on huonosti 
pysäköintitilaa.

EK 4 – Lammin Urheiluautoilijat
EK-järjestäjät:  
Tervakosken UA ja Turengin AUK
Sulkuaika: klo 10.40–19.50
Ensimmäisten lähtöajat:  
tasanopeus klo 12.51, ralli 14.05
Myös tätä EK:ta on ajettu eri versioi-
na aiemminkin. Rallin pisin EK (20,1 
km) tarjoaa kaikenlaista tietyyppiä. 
Alkuosuus on tarkasti ajettavaa 
kapeahkoa yksityistietä, jolla riittää 
mutkia ja nyppylöitä. Loppuosuus 
on jouhevasti kääntyilevää nopeah-
koa valtiontietä. Yksityistieltä löytyy 
hyviä katselupaikkoja, jos viitsii kä-
vellä. Lähtöön johtava tie on suljettu 
jo kello 8.30 alkaen, joten autolla 
sinne ei kannata lähteä. Välille tule-

valta tieltä pääsee risteykseen, josta 
on kävelymatkan päässä lähdön ja 
maalin suuntaan katselupaikkoja. 
Maalipäästä on reipas kävelymatka 
hyville katselupaikoille.

EK 5 – Ahveniston  
Autourheilijat 20 vuotta
EK-järjestäjä: Lahti Historic Rally
Sulkuaika: klo 11.10–20.35
Ensimmäisten lähtöajat:  
tasanopeus klo 13.43, ralli 14.43
Lähes 15-kilometrinen EK 5 ei ole 
varmastikaan helpoin mahdollinen 
päätöserikoiskokeeksi. Aloitus on 
tarkasti ajettavaa yksityistietä. Välillä 
ajetaan vauhdikas osuus valtiontie-
tä, jolta jatketaan ajosilmää vaatival-
le nopeahkolle yksityistielle. Lähtöön 
on valtatieltä kävelymatkaa n. 2 
km. Välitiet tuovat tarkasti ajetta-
viin hitaisiin risteyksiin, joissa riittää 
varmasti ohjelmaa. Kävelemällä 
löytyy katselupaikkoja sekä lähdön 
että maalin suunnasta. Maalipäätä 
ei suositella, koska pysäköinti on 
ahtaalla tieosuudella.

Erikoiskokeet  
lyhyesti

Hämeenlinnalaisesta Enni 
Mälkösestä tuli viime vuon-
na ensimmäinen nainen, 
joka voitti WRC-luokan 

kakkosohjaajien mestaruuden. Enni 
saavutti WRC3-luokassa mestaruuden 
Sami Pajarin kakkosohjaajana, ja muu-
tama viikko myöhemmin Reeta Hämä-
läisestä tuli WRC2-luokan mestari Emil 
Lindholmin kakkosohjajana. Näin ollen 
historian kaksi ensimmäistä naismesta-
ria ovat suomalaisia.

Rallia ja ratsatusta
Kuinka sitten tyttö Tuuloksesta on ajau-
tunut ralliautoilun pariin?

Rallin hämeenlinnalainen WRC3-mestari

Enni Mälkönen
Viime vuonna Suomeen tulleista lukuisista  
MM-tason rallimestaruuksista yhden  
saavutti Lammin UA:n Enni Mälkönen.
Jani Seppälä, kuva Hannu Rainamo

– Pienestä pitäen olen ollut autojen 
kanssa tekemisissä. Isä on innokas 
auto- ja rallimies, joten oli aika luonnol-
lista, että pienenä viliskanttina pyörin 
moottoriöljyn seassa innokkaasti autta-
massa. Kun ikää karttui, oli aika lopulta 
kokeilla kartturin paikalla. Debyytti  
tapahtui alkuvuodesta 2012 Anssi 
Laurellin kyydissä. Aika nopeasti nälkä 
ja tavoitteellisuus lajia kohtaan kasvoi-
vat, ja seuraavalla kaudella kartturoin jo 
joitakin kisoja SM-sarjassa, muistelee 
Mälkönen.

Infrarakennusalalla insinöörinä työs-
kentelevältä Enniltä ei puutu päättäväi-
syyttä ja määrätietoisuutta.

– Se juontaa juurensa varmaan niistä 
ajoista, kun rääpäleenä piti pärjätä 
600-kiloisen hevosen kanssa!

”Ajokin” hallinta ja tarkka tuntemus 
ovat eduksi niin autojen kuin hevosten-
kin kanssa. Ennillä on myös oma ralliau-
to, jolla hän on pari kertaa kisannut 
omaksi ilokseen.

– Siinä mielessä rallissa ja ratsastuk-
sessa on samaa. Menopelin liikkeitä 
tunnustellaan, että missä mennään. 
Vauhdista ja kulkusuunnasta vähän ”en-
nustetaan”, mihin suuntaan seuraavaksi 
ollaan matkalla ja mitähän seuraavaksi 
tapahtuu. Molemmissa tämä on sellais-
ta ”tiedostamatonta” aistimista, eli pää 
keskittyy ratsastukseen/nuotinlukuun ja 
kroppa tunnustelee, mitä ajokki puuhaa.

Rohkaisua nuorille
Onko rallimestari ennättänyt pysähtyä 
miettimään, mitä oikein tuli tehtyä?

– Eipä juuri. Aina hetkittäin on tietysti 
hyvä pysähtyä ja katsoa taakse, että 
mistä on lähdetty ja mihin asti on tultu. 
Ehkä siinä voi jopa vähän taputtaa 
itseään olalle, että jotakin on ehkä tullut 

tehtyä oikein. Unelmia on vielä saavu-
tettavana, ja niiden eteen pitää tehdä 
töitä tietysti entistä kovemmin.

Rallien ja työn liikuttaessa Enni 
Mälköstä niin Suomessa kuin maail-
mallakin, ovat omat juuret ja kotiseutu 
tärkeässä roolissa.

– Tuulos on aina se ”oikea koti”. Siellä 
riittää luonnonrauhaa ja vanhoja ystä-
viä. Valitettavan vähän viime vuosina on 
kotiseudulla ehtinyt viettää aikaa, Enni 
harmittelee.

Hämeenlinna Historic Rally osuu 
Ennin kannalta hankalaan ajankohtaan, 
sillä hän tavoittelee silloin Sami Paja-
rin kanssa WRC2-luokan MM-pisteitä 
Ruotsissa.

– Ilman Ruotsin MM-rallia olisin 
takuulla katsomassa ja kannustamassa 
kisaajia! Haluan lähettää tsempit kaikille 
kilpailijoille ja etenkin nuoriso-osaston 
kilpailijoille: seuratkaa rohkeasti unelmi-
anne ja uskokaa itseenne sekä mahdol-
lisuuteen kulkea reittiä kohti päämäärää 
myös haasteiden keskellä. Kovalla 
työllä voi oikeasti saavuttaa unelmia, 
tähdentää Enni Mälkönen.

EK 5:n maalista kilpailukeskukseen. 
Reitti asettaa haasteita myös ylei-

sölle, sillä pysäköintiin on rajalliset 
mahdollisuudet. Lisäksi reitin tiiviys 
aiheuttaa tarpeen joidenkin osuuksien 
aikaiseen sulkemisen liikenteeltä.

HUOMAA, että kaikille erikois-
kokeille vievillä teillä tienvarsipysä-
köinti on sallittua vain EK:n suuntaan 
katsottuna tien oikeaan reunaan. 
Rallipakettiin kuuluvaan reittikarttaan 
on merkitty näitä parkkialueita. Mikäli 
aiot jäädä erikoiskokeen välille kat-
somaan niin, että autosi on suljetulla 
tieosuudella, ilmoita aikomuksestasi 

EK 1 – J. Rinta-Jouppi/ 
Pakettiautokeskus
EK-järjestäjä: Lammin UA
Sulkuaika: klo 9.00–16.30
Ensimmäisten lähtöajat:  
tasanopeus klo 10.31, ralli 11.51
Tätä erikoiskoetta ei ole ajettu 
aiemmin. Alkuosuudella ajetaan 
nopeahkoa Hämeen Härkätietä, jolta 
siirrytään hyvän katselupaikan tar-
joavan risteysalueen jälkeen hiukan 
pienemmälle yksityistielle. Tähän 
risteykseen on välitie valtatieltä 10. 
Lähdössä on niukasti pysäköin-
titilaa, ja maalipäässä sitä ei ole 
ollenkaan.

EK 2 – #hämpton
EK-järjestäjät:  
Lopen UA ja Karkkilan UA
Sulkuaika: klo 9.40–17.50
Ensimmäisten lähtöajat:  
tasanopeus klo 11.16, ralli 12.37
Tätä historiallista tietä on ajettu 
rallissa aiemminkin, mutta noista 

EK:n päällikölle.
Vaihtelevat keliolosuhteet saatta-

vat aiheuttaa erikoiskokeisiin pieniä 
muutoksia, ja ne voivat vaikuttaa myös 
näihin erikoiskoekuvauksiin. Myös eri-
koiskokeiden lähtöajat voivat muuttua, 
joten lähde riittävän ajoissa haeskele-
maan katselupaikkoja.

Tasanopeusluokan ensimmäinen 
kilpailija lähtee matkaa kilpailukeskuk-
sesta noin kello 9.40 ja ensimmäinen 
ralliauto noin kello 11. Maaliin kilpailu-
keskukselle tasanopeusluokka alkaa 
tulla noin kello 15 alkaen ja ralliautot 
reilu tunti myöhemmin. Kilpailun ainoa 
huoltotauko on reitin varrella.

Rallin kilpailukeskus on 
Ammattiopisto Tavastia 

Hattelmalantien varressa.
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Ostamme hyväkuntoisia ja vähän ajettuja pakettiautoja! 
MYY OMASI MEILLE: RINTAJOUPPI.FI

Käytettyjen pakettiautojen 
erikoismyymälä – monipuolinen 
valikoima pakettiautoja ja 
hyötyajoneuvoja. 
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Teemu Varkila 
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Olemme mukana
rallitunnelmissa! 

Historic Rallyn
kisakeskus Tavastian

kampuksella.

Sieltä se tulee! 

Tulevaisuuden tekijät
Tavastiasta!

Ammattiopisto Tavastia
Hämeenlinnan lyseon lukio

Kaurialan lukio
Lammin lukio
Parolan lukio

Vanajaveden Opisto
Tavastia Koulutus Oy
Lasten Liikunnan Tuki


