Tampereen Pistejäärata

1970 - 2012

Tampereen Urheiluautoilijat ry
- autourheilua jo vuodesta 1956 –

(ILMAINEN)

Pormestarin
tervehdys

Jäärata-ajoilla on Tampereella pitkä perinne. Näsijärven jäärata-ajot keräsivät 1960-luvulla tuhansia katsojia.
Tampereen Urheiluautoilijat jatkoi perinnettä Pyynikin urheilukentällä, jossa ensimmäiset Pistejääratakilpailut
järjestettiin vuonna 1970. Tänä vuonna kilpailu järjestetään jo 40. kerran.
Tampereella kehitetty ja lajissaan ainutlaatuinen Pistejääratakilpailu on saanut autourheilun harrastajien
keskuudessa jo eräänlaisen ”kulttimaineen”. Talvinen Pyynikin kenttä, joka valmistui vuonna 1908 ja jonka
katsomot ja rakennukset ovat alunperin 1920-luvulta, tarjoaa erityisen miljöön jäärata-ajoille.
Juhlakisoihin liittyy myös hieno historiallinen yksityiskohta: avauskierroksen ajaa vuoden 1970 ensimmäisten
jäärata-ajojen voittaja Jorma Lusenius silloisella voittoautollaan.
Toivotan kaikki kilpailijat tervetulleiksi Tampereelle. Toivotan myös yleisön tervetulleiksi Pyynikin kentälle
seuraamaan jännittäviä kisoja.

Timo P. Nieminen
Tampereen pormestari

Järjestelytoimikunnan puheenjohtajan tervehdys
Suomen vanhin toimiva Urheiluautoilijat-yhdistys 56v ja Pistejäärata 40v, näyttämönä Pyynikki, siinä sitä on
historian havinaa kerrakseen.
Tämän illan kisa osoittaa että ollaan vasta vireässä keski-iässä. Kilpailijat ja katsojat sekä arvovaltainen
kutsuvierasjoukko osoittavat, että sosiaalinen tilaus jatkuu.
Ilahduttavaa on ollut huomata myös kuuluisan Talkoohengen löytyneen.
Toivonkin että Te kaikki viihdytte jälleen hienon lajin ja rakkaan Pyynikkimme lumoiss
Kaupunkia ja yhteistyökumppaneita kiittäen!

Nortti

Pistejään taikaa –
taistelu puskuri puskurissa.
Kärjessä Jari Koskimaa,
Pistejäävoittaja v. 2003
2006
2007

Tampereen Pistejääradan kunniataulu
Purevien piikkien ritarit (39 kertaa)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

jorma lusenius
Helsinki
Renault R8 Gordini
Paavo Penttilä
Töysä
Sunbeam 900
Martti Kangas
Kankaanpää
Renault R8 Gordini
Martti Kangas
Kankaanpää
Renault R8 Gordini
--- ei ajettu; energiakriisistä johtunut autourheilukielto 1.1. – 31.5.
Timo Ahmavuo
TamUA
Fiat 126
Uolevi Paavilainen
UUA
Renault R8 Gordini
Uolevi Paavilainen
UUA
Renault R8 Gordini
Uolevi Paavilainen
UUA
Renault R8 Gordini
Jouko Kallio
TUA
Fiat X 1/9
Toivo Koivu
TamUA
Renault R8 Gordini
Antti Heikkilä
TamUA
Renault R8 Gordini
Hannu Kossi
NokUA
Rollster VW
Matti Korpela
P-HUA
Tammer-Diesel VW
Matti Korpela
P-HUA
VW
Matti Korpela
P-HUA
VW
Matti Korpela
P-HUA
VW
Hannu Kossi
NokUA
VW1302
Jorma Viitala
AL-Härmä
VW 411
Jorma Viitala
AL-Härmä
VW 411
20. pistejäärata jouduttiin viime hetkellä peruuttamaan; jää suli
------- ei ajettu: leuto sää, ei jäätä
Aulis Kela
HanUA
VW 1302 S
Jorma Viitala
AL-Härmä
VW 411
Jorma Viitala
AL-Härmä
VW 411
Jari Kokko
PeMK
Fiat 600
Seppo Allén
TamUA
VW 1302 S
Jari Kokko
PeMK
Fiat 600
Seppo Allén
TamUA
VW 1302 S
Rauno Kotanen
TamUA
Opel Manta
Matti Alamäki
SatUA
Ford -37 sedan (Legends)
Mika Vaaranmaa
JaMoKe/UA
Sunbeam 900 EVO III
Mika Vaaranmaa
JaMoKe/UA
Sunbeam 900 EVO III
Mika Vaaranmaa
JaMoKe/UA
Sunbeam 900 EVO III
Jari Koskimaa
ÄhtUA
Opel Astra GSI 16V
Jussi Välimäki
TamUA
Opel Astra GSI 2.0
Mika Vaaranmaa
JaMoKe/UA
Sunbeam 900 EVO III
Jari Koskimaa
ÄhtUA
Opel Astra
Jari Koskimaa
ÄhtUA
VW Golf
------------------- ei ajettu; ei jäätä pyynikillä
Tero Toivonen
YlöUA
Ford Escort RS 2000
Ari-Pekka Pylväs
LemUA
Ford Escort RS 2000
Ari-Pekka Pylväs
LemUA
Ford Escort RS 2000
????????

Pistejääradan alkuperäisenä suunnitelmana oli kilpailla, paitsi henkilökohtaisesta paremmuudesta, myös
joukkuekilpailussa. Parin ensimmäisen vuoden jälkeen tästä kuitenkin luovuttiin, koska sopivia kilpailijaryhmiä
joukkueiden muodostamiseksi osoittautui lähes mahdottomaksi löytää.

Joukkuekilpailuiden voittajat
1970
1971

Renault R8 Gordini
(Jorma lusenius, Matti nyberg, Reijo Merisalmi)
BMC Cooper
(Antti kytölä, Kari Pylvänäinen, Veli Viro)

Pistejääradan 44-vuotinen taival (alkaa 1969) ja tähän mennessä järjestetyt 39 kilpailua sisältävät monta värikästä
vaihetta. Varsinaisesta peruskonseptista on tänä aikana tehty kuitenkin vain seuraavat kolme poikkeusta
1975 Viime hetkillä jää suli Pyynikin kentältä, joten 12.3. ajettavaksi suunniteltu 5. Pistejäärata siirrettiin
Tammelan Pallokentälle ja käytiin Fiat 126 Jääratapotin osakilpailuna.
1990 20. Pistejääradan areenana oli entinen Speedway-radan kenttä. Sitkeistä ponnisteluista huolimatta
vesisateet kuitenkin veivät valmiin radan ja kisa oli viime hetkellä pakko peruuttaa.
1999 Oltiin Kaupin Urheilupuistossa 28. Pistejääradan merkeissä. Kilpailu oli sikäli poikkeuksellinen, että
mukana olivat myös Legends-autot, jotka näin ajoivat ensimmäisen virallisen kilpailunsa Suomessa.

Pistejää ja Pyynikin Urheilukenttä????

Pistejään kilpurit

Pistejääradan alkutahdit lyötiin Pyynikin Urheilukentällä ja
täällä sai alkunsa aito Pistejään tunnelma. Nopeatempoinen kilpailu, iltavalaistus ja vain muutaman metrin
etäisyydellä katsojista, kylki kyljessä ohi jysähtävät kilpurit,
ovat
usein
innostaneet
yleisön
spontaaneihin
suosionosoituksiin. Kaikki tämän kokeneet ovat yksimielisiä
siitä, että Pyynikin kenttä on ainoa oikea Pistejään areena.
Kuitenkin on ollut ajanjaksoja, jolloin Pyynikin
Urheilukenttä, eri syistä, ei ole ollut Tampereen
Urheiluautoilijain
käytettävissä.
Niinpä
perinteen
jatkamiseksi on ollut etsittävä varsin ”eksoottisiakin”
ratavaihtoehtoja, mutta aina on palattu Pyynikin
Urheilukentälle, heti kun se on ollut mahdollista.

Jos on kilpailun järjestäjältä kysytty niin mielikuvitusta
kuin uskallusta suorituspaikkaa etsiessä, ei aina ole ollut
ongelmatonta kilpailukalustonkaan löytäminen.
Alusta alkaen kutsukilpailuna toteutettu kisa antaa
järjestäjälle osanottajien valinnassa vapaat kädet, mutta
jokainen kilpailija luonnollisesti päättää osallistumisensa
omista lähtökohdistaan. Toisaalta yleinen kalustokehitys
sekä pyrkimys tuoda kilpailuun tasavahva ja tasokas
kilpailijajoukko on vuosien varrella muokannut Pistejään
kalustoa, eikä aina kaikkien pitämään suuntaan.

Ratavaihtoehdot eri vuosina
1970-74
1975
1976-89
1990-91
1992
1993-96
1997-2000
2001-08
2009-10
2011-

Pyynikin Urheilukenttä (v.1974 ei ajettu)
Tammelan Pallokenttä
Pyynikin Urheilukenttä
Eteläpuiston kenttä (kumpaakaan ei ajettu)
Kaupin Pesäpallokenttä
Pyynikin Urheilukenttä
Kaupin Urheilupuiston jalkapallokenttä
Pyynikin Urheilukenttä (v.2008 ei ajettu)
Näsijärvi, Santalahti
Pyynikin Urheilukenttä

Ensimmäisen ”Tampereen Piste
Jäärata-ajon” kilpailukutsu. Kuten
huomataan, kilpailun toteutus
poikkeaa melkoisesti
nykykäytännöstä. Itse asiassa se ei
toteutunut kutsussa mainitun
mukaisesti edes avauskilpailussa,
jopa kilpailun päivämäärä muuttui
viikkoa myöhemmäksi eli 11.3
Karsintaerät kisassa käytiin ja
varsinaiseen kilpailuun kelpuutettiin
16 nopeinta sekä kolme
varakilpailijaa. Eriä ajettiin 20 ja
pisteitä jaettiin 3-2-1-0, siis kuten
nykyisinkin. Joukkuekilpailussa
joukkueeseen kuului kolme
kilpailijaa.

Näillä kisaa on käyty
1970 Kilpailut käynnistyivät jääradoilla käytetyillä ns.
ryhmäautoilla (aluksi r2, myöhemmin r5 en. 1300)
1975 Välivuosi jolloin Pyynikin sijaan ajettiin Tammelan
pallokentällä, kalustona Fiat 126 jääratapotin pienet
Fiat 126 kilpurit.
1976 Kisat jatkuivat ryhmäautoilla
1982 Siirryttiin jokamiehenluokan autoihin, sillä ”ryhmäautoja” ei yksinkertaisesti enää löytynyt.
1987 Kansallinen rallicrossluokka eli KRC valtasi maassa
alaa – niihin siirryttiin myös Pistejäällä
1993 Käyttöön tuli nykyinen muoto ”RC ja SS-luokan
autoille”
1999 Mukana myös Legengs-autot omana luokkanaan
2006
Siirryttiin
nykykäytäntöön,
jossa
mukaan
kelpuutetaan vain etu- tai kardaanivetoisia autoja.

Neljäkymmentä Pistejäärataa pähkinänkuoressa: Tähtihetkiä ja vastatuulta!
Tuskin aavistivat Tampereen UA:n päättäjät 60-70-lukujen vaihteessa, ideoituaan kokeilun uudenlaisesta jääratakilpailusta,
millaisenperinteen saivat aikaan. Toki idea oli hyvä, mutta jo alkumetreillä selvisi sekin, että monta mutkaa oli matkassa ennen
kuin kilpailu toteutuu. Niitä mutkia eivät edes vuodet oikaisseet, neljäkymmentä toteutunutta Pistejäärataa on vaatinut
järjestäjiltään suorastaan ”Saarijärven Paavon” kaltaista sitkeyttä ja jääräpäisyyttä. Vaikka tekijät ovat vuosien varrella
vaihtuneet, niin aina on löytynyt niitä jotka ovat olleet valmiit luovuttamaan ”verta, hikeä ja kyyneleitä”, että perinne jatkuisi.
No, tuo nyt oli ehkä turhan vahvasti sanottu. Verta Pistejään tiimoilla ei ole nähty, mitä nyt joku on joskus saattanut raapaista
rakennustöissä sormensa törröttävään naulaan. Hikeä enemmän lienee kärsitty vilua, sillä tuntikausien seisoskelu
pakkasyössä, vettä letkusta lorotellen, ei juuri hikeä pintaan nosta. Kyyneleetkin, jos niitä on ollut, ovat lähinnä ilonkyyneleitä
siitä riemusta, kun yksi kilpailu on jälleen, kaikki vastukset voittaen saatu onnellisesti pakettiin.
Se kuitenkin on varmaa, että monta mutkaa ja tarinaa Pistejääradan neljänkymmenen kilpailun taipaleelle mahtuu. Siitä
seuraavassa muutamia tähdenvälejä



1969

Pistejäärata suunniteltiin ajettavaksi ensimmäisen kerran jo v.1969 ja se oli merkitty kilpailukalenteriin päivämäärälle
5.3., mutta suunnitelmat kaatuivat jotenkin enteelliseen totuuteen: Sopivaa rataa ei löytynyt.

1970

Suorituspaikkaa ei edelleen haussa, kuitenkin Pistejäärata haettiin
kalenteripäivämäärälle 4.3. Ratamahdollisuuksina tutkittiin mm.
Mustanlahtea ja Naistenlahtea. Kun ilmeni, että Pyynikin
Urheilukentällä ajetaan 7.3. moottoripyörien jääratakilpailut, nähtiin
tässä mahdollisuus. Kaupungin ollessa asialle myötämielinen, lähti
poliisimestarille puheenjohtaja Järvelinin allekirjoittama anomus
keskiviikkona 11.3. klo 18.30 ajettavasta näytösluonteisesta
autokilpailusta.
Kilpailukutsut oli postitettu jo aiemmin. Kun kilpailu sitten ajettiin,
se poikkesi kutsun tekstistä monessa muussakin kuin päivämäärän
suhteen.
Jääspeedwayksi nimitetty kisa oli jopa suosionosoituksiin
intoutuneen yleisön mieleen. Siitä muodostui takamoottoristen
Renault Gordinien juhlaa. Ainoa vakavasti Rellujen rattaisiin
kapuloita työntänyt oli Cooper-kuski Thure Sandell, mutta menetti
pelin ennen viimeistä erää moottoririkkoon. Samalla kariutuivat
BMC Cooperin mahdollisuudet taistella voitosta joukkuekilpailussa,
jollainen sekin oli parina alkuvuonna ohjelmassa.
Ratkaisevassa viimeisessä erässä oli neljä Gordinia rinnakkain ja
siihen lähdettiin Luseniuksen ja Nybergin ollessa tasapisteissä.
Nyberg myöhästyi hieman lähdössä , joten Lusenius karkasi
kärkeen ja ensimmäisen ”Piste Jäärata-ajon”, kuten virallinen nimi
silloin kuului, voittoon.
Erillisenä huomiona 70-luvun alkupuolen kilpailuista voi mainita,
että tuolloin tuloksiin ja käsiohjelmiin ei lainkaan merkitty kilpailijan
edustamaa seuraa, korkeintaan kotipaikkakunta.


Ensimmäisen Pistejääradan tulokset:
1. Jorma Lusenius
Renault R8Gordini
2. Matti Nyberg
Renault R8Gordini
3. Atso Aho
BMC Cooper
4. Kari Salonen
BMC Mini
5. Pekka Grönholm
BMC Cooper
6. Veli Viro
BMC Cooper
7. Thure Sandell
BMC Cooper
8. Olli Säynäjoki
BMC Mini
9. Reijo Merisalmi
Renault R8Gordini
10. Pekka Lukkala
BMC Cooper
11. Raimo Mäkelä
Saab Sport
12. Aatto Toivonen
BMC Cooper
13. Visa Virho
Fiat Abarth
14. Erik Rosenqvist
BMC Mini
15. Seppo Hölttä
BMC Cooper
16. Simo Toivonen
Renault R8Gordini
Joukkueet
1. Renault R8Gordini
(Lusenius, Nyberg, Merisalmi)
2.BMC Cooper
(Aho, Viro, Sandell)
3. BMC Mini
(Salonen, Säynäjoki, Rosenqvist)
4. Loimaan UA
(Grönholm, Lukkala, Toivonen)


1972 Julkisuutta yritettiin saada lisää ottamalla yhteyttä TV 2:n kilpailun televisioimiseksi. Yritys kaatui Pyynikin kentän
silloiseen heikkoon valaistukseen ja myös TV:n kalustopulaan. Kaavailtiin viiden auton lähtöjä ja viiden eri
automerkin joukkueita, mutta joukkuekilpailujen aika oli auttamatta ohi.
Tässä15.3.1972 ajetussa III Pistejääradassa saatiin esimakua tulevista ”eurotalvista”. Keväinen sää sulatti ja
pehmensi radan niin, että ennestäänkin lyhyttä ratakierrosta (n. 300 metriä), jouduttiin vielä jonkin verran
typistämään. Yleisöä tämä ei haitannut ja sen reaktioista intoutuneena ehdittiin jopa arvuutella olisiko tästä
tulevaisuudessa TOTO-lajiksi. Kilpailun voitosta kävivät Klaus Bremer ja Martti Kangas, Kankaan eduksi päättyneen
tiukan väännön. Kilpailunjohtajana toimi Erik Rosenqvist.



1974 Lähi-Idän selkkauksista juontuneen ns. energiakriisin seurauksena valtiovalta asetti maahan moottoriurheilukiellon
ajalle 1.1. – 31.5. Näin 13.3. ajettavaksi suunniteltu Pistejäärata peruuntui. Aivan aukoton kielto ei ollut, Tampereen
UA sai kauppa- ja teollisuusministeriöltä erikoisluvan järjestää 16.3. suunnistus- ja tarkkuusajokilpailun III EsaRengas ST:n. Kilpailu sai erikoisasemastaan johtuen enemmän julkisuutta kuin mikään ST-kilpailu koskaan.



1975

On leutoa ja lumetonta, mutta V Pistejäälle saadaan lupa, kuitenkin
edellyttäen, että käytetään max. 120-nastaisia renkaita. Pyynikiltä
jää kaikkoaa ja kisa siirretään Tammelan Pallokentälle, jossa 12.3.
ajetaan pienillä Fiateilla, Fiat 126 jääratapotin kilpailu.
Katsomossa on ahdasta, radalla on ahdasta, vauhtia sen sijaan
vähänlaisesti, sillä jäätä ei ole ja autot kahlaavat kurassa. Tällä
kertaa kisa TV 2:n toimesta televisioidaan, näin tulee
dokumentoiduksi kaikkien aikojen todennäköisesti ainoa
jääratakisa, joka on ajettu ilman jäätä. Kisassa saadaan kotivoitto,
nopein on Tampereen UA:n Timo Ahmavuo

15 pist.
14
13
11
10
10
10
7
7
6
5
4
3
3
1
1
36 p.
33
21
20

1978

Kilpailijoiden kiinnostusta Pistejäätä kohtaa nostettiin sopimalla
VaToSUA:n kanssa kahden kilpailun sarjasta. Pyynikillä ajettiin
1.3. ja Valkeakosken kisa käytiin
15.3. Ajokit olivat enintään 1300 cc:n 5-ryhmäläisiä.
Pyynikillä kisan voitti Urjalan Uolevi Paavilainen



1979

Kahden kilpailun sarja VaToSUA:n kanssa toteutettiin jälleen.
Pyynikillä kisa ajettiin iltavalaistuksessa 7.3. ja Valkeakoskella
Lotilanjärvellä lauantaina 10.3. klo 15. Pyynikin kisan voitti Jouko
Kallio, toinen oli Martti Kangas ja kolmas TamUA:n Toivo Koivu,
Valkeakosken kisa päättyi tismalleen samassa järjestyksessä.

Vääntöä Pyynikillä 1979. Kisan voittaja Jouko Kallio (7) ja
kolmas Toivo Koivu (5) taiston tuoksinassa


1980

Kisakuviota kehitetään, sillä kilpailijoiden saaminen alkaa olla työn takana . Edellisvuosien tapaan käydään
yhteiskilpailu VaToSUA:n kanssa, samat kuljettajat ja yhteiset palkinnot, mutta nyt myös kisassa kaksi luokkaa r5
enintään 850 cc ja r5 enintään 1300 cc. Pyynikillä ajetaan ke 5.3. ja Valkeakosken Vallonjärvellä su 9.3.
Pyynikillä täysi katsomo hurraa voittajalle, TamUA:n Toivo Koivulle.

1981

Ns. ryhmäautojen saanti kilpailuun alkaa olla todella vaikea, koska tähän aikaan näiden SM-kisat ovat pahasti kesken,.
Järjestelyportaassa mietitään jatkossa olevan syytä harkita siirtymistä jokamiehenluokan autoihin. Itse kilpailussa
koetaan pieni sensaatio, kun voiton vie vasta toista kilpailuaan ajava TamUA:n juniori Antti Heikkilä .

1982

Edellisvuoden mietteet toteutuvat ja 3.3. ajetulla XII Pistejääradalla siirrytään jokamiehenluokan autoihin. Kilpailijat
koostuvat lähialueen sankasta JM-harrastajajoukosta ja tulevat NokUA:sta, TamUA:sta, P-HUA:sta, LemUA:sta ja
ViSUA:sta. Nokian Hannu Kossi voittaa , Tampereen Timo Selinin ollessa toinen. Kisan yli 1000-päinen katsomo on
tyytyväinen ja yleisesti todetaan, että jatkossakin mennään JM-kilpailijapohjalta.




XII Pistejääradan tulokset (10 parasta)
1.
Hannu Kossi
NokUA
2.
Timo Selin
TamUA
3.
Hannu Selin
NokUA
4.
Harri Lahtinen
TamUA
5.
Juhani Pöytäniemi
P-HUA
6.
Pekka Leinonen
P-HUA
7.
Oiva Kilponen
LemUA
8.
Ari Riikonen
LemUA
9.
Jouko Joutsi
TamUA
10. Markku Larmi
ViSUA
Siirtyminen JM-autoihin toi uutta säpinää Pistejäälle. Timo Selin ehtii
nipin napin kaatuvan kanssakilpailijan alta pois (kuva vas.).


1984

XIV Pistejäärata on historiallinen jopa koko Suomen autourheilussa. Tuskin milloinkaan aiemmin on autokilpailussa
jouduttu portit sulkemaan ja käännyttämään pois osa yleisöstä. Näin kuitenkin tapahtui Pyynikin Urheilukentällä 7.3., kun
poliisi totesi, ettei alueelle mahdu enempää katsojia. Tämän väkirikkaan kilpailun johtajina toimivat Jaakko Virtanen ja
Juha Saramäki ja sen voitti P-HUA:n Matti Korpela VW:llä. Muutoinkin Pyynikillä oli runsauden vuosi, sillä ennen kisaa
alueelta jouduttiin ajamaan lunta pois viikon verran.



1987

Viiden JM-autoilla ajetun Pistejään jälkeen oli tullut aika kokeilla uutta. Kansallinen
Rallicrossluokka eli KRC oli vahvassa nousussa ja siihen siirryttiin myös 4.3. ajetulla
XVII Pistejääradalla. Tällä kertaa kansansuosiota hieman latisti lauhasta säästä juuri
kisaviikolla kovaksi äitynyt pakkanen ja samanaikainen jääkiekko-ottelu Hakametsässä.
Maksaneita katsojia oli vain 650. Heille tarjottiin vauhdikas kisa, luistot olivat pitkiä ja
taisto tiukkaa. Kalustosta puolet on edelleen VW:itä, mutta myös Sunbeamia, Rellua,
Volvoa, Escortia jne.; varustettuna spoilereilla, levikkeillä ja näyttävin maalauksin.
Kenellekään ei jäänyt epäilystä etteikö näillä mennä jatkossakin. Kisan voitti sama
mies kuin ensimmäisen JM-autoilla ajetun, NokUA:n Hannu Kossi ja samaa merkkiä oli
ajokkikin, VW.
Myös toinen uutuus yleisölle tarjottiin, kun sille esiteltiin vasta perustettu SAAB 900merkkiluokka. Kilpailun tauolla neljä tulevan merkkiluokan SAAB 900M-autoa ajoivat
kolmen kierroksen näytösajon. Autoja kuljettivat neljä luokan TamUA:laiskuljettajaa:
Markku Kuusijärvi, Kimmo Lehtonen, Jukka Hietala ja Antero Nieminen. Esittely ylitti
uutiskynnyksen jopa Aamulehdessä.

V.-87 kisassa esiteltiin uudet Saab900 kilpurit ja sikäli ympyrä
sulkeutuu, että yhtä näistä kuljetti
Markku Kuusijärvi, vuoden 2012
juhlakilpailun kilpailunjohtaja

1988 XVIII Pistejäärata 9.3. käytiin järjestäjän näkökulmasta
epävarmoissa tunnelmissa. Vahvat huhut kertoivat, että
Pyynikin Urheilukenttään oltaisiin laskemassa jonkinlainen
ihmepinnoite, jonka jälkeen autoja ei enää kentällä sallittaisi.
Vielä kuitenkin elettiin vahvoissa KRC-tunnelmissa, sää oli
leppeä ja kansa täytti jälleen katsomot. Kalusto oli edelleen
vain komistunut, kruununaan KRC Cup-mestari Jorma Viitalan
lennokas siipi-Volkkari. Jos ei ylivoimaisesti, niin mestarin
arvon mukaisesti Viitala myös voiton kotiin korjasi ja jätti
näyttävillä ajolinjoillaan monen katsojan mieleen
lähtemättömän muiston. Toinen oli Markku Sorsa, irrottuaan
finaalin viivalta jopa Viitalaa rivakammin.



Monen kokeneen Pistejääkävijän mielestä tämä Jorma Viitala
siipi-Volkkari, VW 411 ja sen esitykset ovat kautta aikain
Pistejään huimimpia.

1989

Nyt se oli totta, uusi yleisurheilijoille tarkoitettu ratapinnoite on tulossa. Näin 8.3. ajetun XIX Pistejääradan ilmoitetaan jäävän
Pyynikin Urheilukentän viimeiseksi. Itse asiassa oli uhka, ettei sitäkään ajeta, sillä talvi on todella leuto. Kautta maan
perutaan jääratakisoja ja Tampereen UA:kin saa vielä kisaa edeltävänä päivänä epäuskoisia puheluita, joissa kysellään
mahdetaanko kisa ajaa. No, toki jossain vaiheessa sitäkin mietittiin, josko höylätään jää kokonaan pois ja ajetaan soralla,
mutta ihme kyllä kisapäiväksi ratamestari taikoo aivan hyvän jään.
Työlääksi osoittautuu myös kilpailijoiden hankinta, moni kilpailija on jättämässä kilpailujen peruuntuessa tyystin ”rattaat
vintille”, Kilpailunjohtaja Markku Ruusunen kiertää kuitenkin sinnikkäästi vähiä kisoja ja uurastaa kilpailijajoukon kokoon.
Kisan voitti edellisvuoden tapaan AL-Härmän Jorma Viitala VW 411:sta.
Kisan jälkeen pitkä huokaus ja ihmettely missä ajetaan ensi vuonna?

1990

Jopa naapurikunnat esiintyvät niissä varsin eksoottisissa vaihtoehdoissa, joita XX Pistejääradan suorituspaikaksi esitettiin.
Lopulta kuitenkin päädyttiin, ei niinkään kauas Pyynikiltä eli Eteläpuistoon entiselle Speedway-radan kentälle. Kun
kaupungillakaan ei ollut paikasta huomauttamista, oli ryhdyttävä tuumasta toimeen, sillä alue oli tyhjää täynnä. Jopa lumi piti
paikalle kärrätä muualta. Iltakilpailuna, 7.3., oli aikomus ajaa, tosin alueella ei ollut edes valaistusta. Päätettiin vuokrata
aggregaatteja ja valotolppia, toimistokoppeja WC-vaunuja varattiin. Ratamestari aloitti jäädyttämisen vuoden vaihteessa, sitä
varten vettä sentään saatiin viereisestä Pyhäjärvestä.. Kaiken kaikkiaan kisa, Erkki Siitarinen ja Hannu Mäntylä
kilpailunjohtajinaan ja ”Nortti” Lehtinen ratamestarina rakentui, ennakkoluuloista huolimatta, hyvää vauhtia. Kunnes sää
lauhtui totaalisesti. Talvi piti olla, mutta vettä satoi ja vaivalla aikaan saatu jää lorisi vetenä takaisin Pyhäjärveen. Säiden
kylmenemiseen uskottiin viimeiseen saakka, mutta lopulta oli pakko antaa periksi. Ensimmäistä kertaa Pistejääradan
historiassa kilpailu jouduttiin järjestäjän toimesta peruuttamaan. Niin kalkkiviivoilla se kuitenkin tapahtui ja niin paljon kilpailun
eteen aikaa, työtä ja varoja oli uhrattu, että XX Pistejäärata katsottiin kilpailuna järjestetyksi, vaikka sitä ei ajettu.

1991

Vastoinkäymisillä on taipumus kertautua. Pistejäärata oli suunniteltu ajettavaksi 9.3. ja jälleen edellisvuoden tapaan
Eteläpuistossa, mutta jälleen alueella loiskivat lammikot, talven edetessä vesisateiden merkeissä. Sen verran oli viisastuttu,
ettei kisan rakentamista edes yritetty. Lopullisen päätöksen kilpailun peruuttamisesta teki kokouksessaan yhdistyksen hallitus
6.2. Näin kisa jäi ajamatta jo toistamiseen.

1992

Kaupunki ei edelleenkään pysty osoittamaan rata-aluetta, eivätkä mm. Hervantaan kohdistuneet omat ponnistelut tuota
tulosta. Rinnan radan etsinnän kanssa ideoidaan Pistejää-Cup´ia Härmän ja Kuopion kanssa, se tosin jää vain idean
asteelle. Rata-asia sen sijaan ratkeaa, kun ilmenee moottoripyöräilijöillä olevan sama ongelma ja siinä joku keksii, että
Kaupissa on joutilas Pesäpallokenttä. TamUA, TaMK, PirMM ja Hämk tekevät kaupungille yhteisanomuksen ja kuinka
ollakaan lupa saadaan. Tosin ympäristönsuojelulautakunnan myöntymisen edellytyksenä on, ettei lupaa enää milloinkaan
tälle paikalle anota ja ei ainakaan myönnetä. Kaiken kaikkiaan luparuljanssin käänteistä voisi kirjoittaa romaanin.
Moottoripyöräkilpailu ajoittuu sunnuntaille 26.1. ja Pistejäärata lauantaille 7.3. alkaen klo 14.00. Näin Pistejää ajetaan
ensimmäistä kertaa päiväkilpailuna. Rata syntyy seurojen yhteistalkoilla ja jos teetti lupien saanti töitä, niin puuhaa riitti veden
saannissakin. Kaupista nimittäin ei vettä ”löydy”, näin jokainen jäädytykseen tarvittu vesilitra on rahdattava auto- ja
traktorirallilla muualta. Suojasäiden ja aikaisen kevään tulon säikyttelystä huolimatta jäädytys kuitenkin onnistuu..
Kisat ovat yhteistoimintaa kautta linjan, mp-kisassa autoväki on järjestystehtävissä, samoin mp-väki Pistejäällä.
Ylimääräisenä peikkona täälläkin on radan pinnoite, jollaiseksi oli kesällä Tanskasta tuotu joku erikoinen punamurske.
Kisalauantai on leppeän leuto ja niin Pistejäätä ajetaan veitsi kurkulla, uhkana kaupungin ehdoton määräys, että jos jää
jostain puhkeaa, kisa päättyy siihen paikkaan. No, huutolaispoikia onnistaa, jää ei ”puhkea” vaikka läheltä liippaa.
Maksaneita katsojia paikalle saapuu nelisen sataa, väkeä varmasti enemmän, sillä laajan alueen valvonta on vaikeaa. Sen
lisäksi alueelle piti laskea vapaasti satunnaisia kulkijoita, jotka kertovat liikkuvansa kuka milläkin asioilla.
Kilpailu sinänsä onnistuu mainiosti ja on yllätyksellinen. Sillä Jorma Viitala siipiautollaan ei vastoin odotuksia voita, vaan
putoaa toiseksi ja potin korjaa Aulis Kela HanUA:sta VW 1302 S:llä.

1993

Jälleen rata kateissa! Syyskuussa 1992 saadaan kaupungin päätös, ei asiaa Pyynikille. Kun muitakaan vaihtoehtoja ei
ilmene, niin marraskuussa päätetään anoa Pyynikkiä vielä kerran. Kilpailunjohtajaksi lupautunut ”Nortti” Lehtinen kiertää hiki
hatussa liikuntalautakunnan, ympäristölautakunnan, poliisin ja eri virkamiesten pakeilla sillä tuloksella, että aikaisena
joululahjana, jo joulukuun alussa, saadaan tieto LiVin kanssa käydyistä neuvotteluista ja syntyneestä sopimuksesta, jolla
Pyynikin Urheilukenttä on Pistejään suorituspaikka v. 1993 – ja myös siitä eteenpäin. Eräs ehto on, että Tampereen UA
hankkii vakuutuksen kentän pinnoitteen vaurioitumisen varalle.
Näin Pistejää palaai kotiin, mutta perinteisenä iltakilpailuna sitä ei nähdä, ja ajankohtakin on kuukautta totuttua aikaisempi,
sillä kisa ajetaan sunnuntaina 7.2. alkaen klo 13.
Ennen tätä, jos luparumba oli hikeä pintaan nostattanut, niin se ehtii vielä monta kertaa vaihtua viluksi, niinä viiltävinä
pakkasöinä, jotka kuluvat jäädytystalkoissa letkulla vettä kentälle lorotellen. Kisasunnuntai on kuitenkin talvisen aurinkoinen,
joten yleisö kiittää ja saapuu runsaslukuisena paikalle. Sille tarjotaan täysipainoinen kisa, Härmän Jorma Viitalan voittaessa
Tampereen Seppo Allénin ahdistelemana.









1995

XXIV Pistejäärata merkitsee paluuta ”juurille”, sillä kisa käydään iltakilpailuna alkaen klo 18. Ennen sitä on kuitenkin koettu
monia epätoivon hetkiä. Säidenhaltijan heittäytyessä jälleen kerran hyvin leikkisäksi ja jää milloin sulaa, milloin jäätyy. Näin
jopa kisan päivämäärää joudutaan alkuperäisestä 22.2. siirtämään viikolla 1.3. Osaltaan tästä johtuen myös lähtöluettelossa
käy melkoinen puhuri, kun kuudestatoista kilpailijasta peräti kuusi peruu osanottonsa. Viime hetken värväyksellä toki aukot
paikattiin ja heistä löytyy myös kisan voittaja. Tamperelainen PeMK:ta edustanut Jari Kokko pieksee pienen Fiat
600:senviiteen erävoittoon ja on nopein vielä finaalissakin. Jäädytysongelmista huolimatta rata kestää hyvin ja kilpailua
kehutaan jopa lehdistössä tunnelmalliseksi ja tapahtumarikkaaksi. Iltakilpailussa on glamouria!

1997

Pistejäärata Pyynikin Urheilukentällä ei edelleenkään kaikkia tahoja miellytä, niinpä vuoden 1996 syksyllä Tampereen UA
saa vastaanottaa kaupungin ehdotuksen kilpailun siirtämiseksi Kauppiin, Urheilupuiston jalkapallokentälle (ei sama
pesäpallokenttä, jossa ajettiin 1992). Koska isännän sana on laki, on Pistejäällä neljän Pyynikin vuoden jälkeen jälleen
edessä evakkoretki, tosiseikka johon vuoden vaihteen tietämissä on pitkin hampain myönnyttävä. Pientä lohtua tuo, että
kaupunki lupaa alueelle valot, katsomot sekä vettä jäädyttämiseen. Tosin Kauppiinkaan meitä ei haluta. Tiedon tultua julki
alkaa vastustajien äänekäs julkisuusmylläkkä, jota sävyttävät ympäristövirastoon tehdyt melu- ja saastekyselyt. Runebergin
päivän, 5.2., iltaan ajoittuva kilpailu toki käydään, ja ainakin yleisö äänestää kisan puolesta, sitä saapuu paikalle tien täydeltä.
Eri asia sitten, ettei ruuhkainen, pimeä tie ole parhaita paikkoja lipunmyynnille, ja niin suuri osa yleisöstä yksinkertaisesti
kävelee maksatta sisään.
Toki suuri osa yleisöstä ei paljoa näekään. Lupauksista huolimatta katsomoja on vain parille sadalle hengelle, ja tasamaalle
lumipenkkojen taakse ei näy kuin autojen katot. Lisäksi rata on toivottoman lyhyt ja valaistus olematon, mm. lehtikuvaajat
valittavat sitä kuvaukseen riittämättömäksi. Itse kilpailu on laadukas, ahtaalla radalla pienet autot ovat valttia ja voiton vie
laina-autolla, parin vuoden takainen Pyynikin voittaja Jari Kokko. Voitto ratkeaa kun ohitusta yrittänyt Seppo Allén
kilkkauksen jälkeen käy penkassa, ehtien kuitenkin toiseksi.
Ennen kisaa paljon porua aiheuttaneita meluongelmia ei ole, radan ulkopuolella melumittauksia tehnyt kaupungin virkamies
ei ole uskoa mittaamiensa lukemien alhaisuutta.

1999

Kun keskiviikkoiltana, 10.2. kokoonnuttiin jo kolmatta kertaa Pistejään
merkeissä Kaupin Urheilupuistoon, vallitsee jälleen, edellisvuoden tapaan,
viiltävä lähes 25 asteen pakkanen. Rata on edelleen lyhyt, mutta aiempaa
ajettavampi – ja paukkupakkasten ansiosta timantin kova. Nyt katsomotkin
riittivät, radan ankeat olosuhteet innostavat enää vain vannoutuneita
Pistejään ystäviä. Näin, vaikka tarjolla on jotain ennen näkemätöntä.
Kaksiosaisessa kisassa nähdään, perinteisen kamppailun ohella, Suomen
ensimmäinen Legend´s-autojen kilpailu. Nämä vastikään maahan
maihinnousun tehneet, 5/8 koossa 30-luvun Amerikan raasereita
muistuttavat pikkukilpurit olivat kaiken lisäksi saaneet kuljettajikseen todella
nimekästä väkeä. Mikään suuri sankaritaru Legengs´íen debyyttistä ei
kuitenkaan tullut..





XXVIII Pistejäärata oli näyttämönä kun Legends´it
tekivät ensiesiintymisensä Suomen kilparadoilla

Renkaiden nastoitus puri heikosti ja toisaalta jarrut jäätyivät jumiin lähtöviivalla, niin etteivät autot olleet aluksi päästä
lainkaan liikkeelle. No, kisan edetessä otteet paranivat ja finaalissa oli jo menemisen meininki. Sen vei nimiinsä
viisinkertainen rallicrossin Euroopan mestari Matti Alamäki.
Kilpailun perinteisemmän osion voitti pitkää Opel Mantaa radalle rajusti poikittain pistänyt TamUA:n Rauno Kotanen.



2001

Kaupungin päättäjien ja virkamiesten myönteisen suhtautumisen myötä 7.3. ajetulla XXX Pistejääradalla oli tarjota
ilosanomaniin järjestäjälle kuin katsojille. Muutaman Kaupin ”evakkovuoden” jälkeen kilpailu pääsi palaamaan ainoalle
oikealle suorituspaikalleen Pyynikin Urheilukentälle ja kansa kiitti. Kipakasta pakkasesta huolimatta kansaa valui katsomot
pullolleen. Kisasta tuli tasokas, sillä Tampereen UA oli edellisenä sunnuntaina järjestänyt Näsijärvellä jääradan-SM:n ja
eräät kilpailijat laskivat yksi ynnä yksi ja ajoivat myös keskiviikkoillan Pistejään. Joukon vauhdikkain oli SM-jäältäkin voiton
napannut Jalasjärven Mika Vaaranmaa.

2003

5.3. ajetulla XXXII Pistejääradalla tehdään historiaa, kun Ähtärin Jari Koskimaa ajaa Opel Astralla kaikkien aikojen
ensimmäisen etuvetovoiton .

2006

Perinteinen kisakin kokee muutoksia. Tasaväkisemmän kilpailun aikaansaamiseksi, rajuina lähtijöinä tunnetut
takamoottoriautot jätetään pois kisasta. ja mukaan pääsee vain etuveto- tai kardaaniautolla.

2008

Vv. 2002 ja 2007 se oli ollut jo lähellä, kuitenkin noina vuosina selvittiin sitkeällä uurastuksella, mutta 2008 se sitten
tapahtuu. Leuto alkutalvi sen kun jatkuu ja tilanteessa, jolloin ollaan järjestelyiden takarajalla, radalta puuttuu 16 cm jäätä ja
200 autokuormaa lunta, eikä sen paremmin pakkasta kuin lumisateita ole näköpiirissä. Ei jää muuta mahdollisuutta kuin
peruuttaa kilpailu.

2009

Ei, ei, kerta kaikkiaan ei, oli vastaus haaveille ajaa Pyynikin kentällä. Näytti jo,
että kisan taru on loppu, kunnes pj:mme Olli Niemi saa päähänpinttymän:
”Ajetaan Näsijärven Santalahdessa.” Sinne lupa irtoaa, mutta pimeällä
järvellä ei iltakisaa ajeta, joten siirto pitää anoa sunnuntaille 8.3. Kuukaudessa
syntyy rata, mutta viikkoa ennen kisaa romahtavat rantajäät, eikä radalle ole
pääsyä. Vesiesteen ylittämiseksi rakennetaan silta, jota rataa tarkastava
viranomainenkin katsoo päätä puistellen. Kisapäivä on ennakkotilannetta
valoisampi, kevätaurinko paistaa ja katsojien virta (n. 800) yllättää. Pyynikin
tunnelmaa laajan järven rantamilla ei synny, mutta vauhdikas kisa kuitenkin.
Sen voittaa Ylöjärven Tero Toivonen. Eikä ”silta yli synkän virran” petä.







2010

Edellisen vuoden tapaan, katseet on käännettävä
Näsijärven Santalahteen. Kerran harjoiteltuna valmiuden
oletetaan olevan parempi, kunnes kesken lupaavan
pakkaskauden tupsahtaa lunta taivaan täydeltä. Lumen
allahan jää ei juuri vankkene ja jääratakisa vaatii jäätä
minimissä 40 cm. Siis auraamaan, jäälle tosin on asiaa
vain noin lumikolan kokoisilla koneilla. Monta tuskaisen
tuiskuista yönseutua lunta ”lapioituaan” ratamestari Eero
Virtanen ja Olli Niemi saattavat viimein todeta, että jäätä
on 60 cm. Mutta vielä ei järvi antaudu.
Kisaviikolla lauhtuu ja jäälle alkaa pukata vettä.
Korkeaksi jäädytetty rata on turvassa, sen sijaan sille
johtava ajotie muuttuu uima-altaaksi. Kisa-aamu on
edellisvuoden toisinto, kaunis ja aurinkoinen ja väkeä
valuu tien täydeltä. Se ei paljon lohduta, sillä varikolla
ihmetellään miten saada autot radalle. Lopulta osa ”kahlaa” ja toiset hinataan ja kun radalle päästään, sieltä ei välillä palata
varikolle. Järjestely toimii mainiosti, ahdasta lähtöalueella toki on, mutta takkuisen alun jälkeen kisa etenee aikataulussa.
Kilpailun voittaa Lempäälän Ari-Pekka Pylväs Ford Escort RS:llä.
Kisan päätyttyä on varsinaiset talkoot saada autot radalta rannalle Se kun on selvitetty, varmistuu ajatus, että kaksi kertaa
on koeteltu onnetarta ja se on suosinut, kolmatta yritystä ei tehdä. Pistejää jatkukoon, mutta ympäristön on vaihduttava.


2011
.

Näsijärvi on unohdettu ja päätetään vielä kerran marssia
urheilupaikkoja hallinnoivien pakeille kysymään, josko
sittenkin Pyynikillä. Sanat siinä ovat kysyjiltä seota, kun
ilmenee, ettei siihen liene mitään estettä, mutta jään saatte
rustata ihan itse. No, se on tuttua puuhaa entuudestaan,
ainoa murhe, että aikaa on vähän ja sääkin leutoa. Mittauksin
todetaan kentällä olevan jäätä 2-3 cm:iä eli noin 15 senttiä
puuttuu. Sitten alkaa kaikkien vielä muistama viime talven
paukkupakkasjakso. Monet Pistejäät kokenut ”Nortti”
Lehtinen on lupautunut ratamestariksi, ja pakkasten alettua
jäätä alkaa syntyä. ”Nortti” viettää Pyynikillä 17 yötä, 5 tuntia
yössä vettä valutellen ja kas, siinähän se. Kalentereissa
kisapäiväksi merkitty sunnuntai 6.3. saadaan siirretyksi
keskiviikolle 2.3. Iltakilpailun taika puree myös kilpailijoihin,
joita löytyy selvästi helpommin kuin Näsijärvelle.
Hieman jännittää, miten yleisö kolmen vuoden tauon jälkeen
löytää Pyynikin. Pelko osoittautuu turhaksi, lyhyestä
varoajasta ja pakkasesta, joka toki kisapäiväksi selvästi
lauhtuu, väkeä soluu katsomoon, jos ei parhaiden päivien
malliin, niin aivan mukavasti kuitenkin. Kisa on aitoa
Pyynikkiä, vauhdikas ja tapahtumarikas, aivan kuin
kuljettajiinkin olisi tarttunut menneiden Pyynikin
Pistejääratojen henki. Sitä henkeä kertovat aistineensa myös
monet katsojat. Kilpailun voittoon ajaa edellisvuoden tapaan
Ari-Pekka Pylväs

Tampereen XXXIX Pistejäärata 2.3.2011
Tulokset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ari-Pekka Pylväs
Rauno Kotanen
Tomi Rakkolainen
Esa-Matti Kihlström
Jarkko Koskimaa
Ilkka Kiviniemi
Tero Toivonen
Hannu Kopsa
Jari Kohonen
Jorma Laakso
Kimmo Pesonen
Antti Kulmala
Marko Rautanen
Petri Ritonen
Petri Juupajärvi
16. Vesa Kantola
17. Tarmo Ollila
18. Jukka Helenius
19. Harri Välimäki

LemUA
NokUA
JurvanUA
HämUA
ÄhtUA
TamUA
YlöUA
TamUA
RiiUA
RiiUA
HämUA
LemUA
LuPäSUA
TamUA
ParkUA
AL-Härmä
TamUA
TamUA
TamUA

Ford Escort RS 2000
Opel Kadett GTE
Ford Fiesta
Opel Ascona B
VW Golf
Honda Civic Type-R
Ford Escort RS 2000
Datsun 100 A
Opel Astra GSi 16V
Nissan Sunny GTI
Ford Escort RS 1600
Ford Escort RS 2000
Volvo 240
Ford Escort RS 2000
Subaru Imbreza WRX
Ford Escort RS 2000
Ford Escort RS 2000 Co
BMW 325i
Opel Astra 2.0GSi 16V

15 p
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13
13
10
10
9
8
6
5
5
3
3
3
3
2
0
0
0


2012 On koittanut aika juhlakilpailun keskiviikkona 7.3. alkaen klo 18 starttaa Pyynikin Urheilukentällä Tampereen
Urheiluautoilijain järjestämä Tampereen XXXX Pistejäärata, aito ja ainutlaatuinen tamperelainen autourheilukilpailu, jollaista
toista vastaavaa ei maastamme löydy.

Järjestävää seuraa, Tampereen UA:ta, edustaneet Pistejäävoittajat
Seppo Allén voitot v.1996
1998
Rauno Kotanen voittaja v.1999
Jussi Välimäki voittaja v.2004

Voittoihin yltäneet myös: 1975
1980
1981

Timo Ahmavuo
Toivo Koivu
Antti Heikkilä

Jorma ”Lussari” Lusenius, ensimmäisen Pistejääradan
voittaja, palaa Pyynikille yli neljä vuosikymmentä myöhemmin

Jorma Lusenius
s.6.6.1940
Merkittäviä saavutuksia:
Rallin Suomen mestari v.1969
Jääradan Suomen mestari
en. 1300 cc v.1971 ja 1972
Jyväskylän Suurajot v.1970
yleiskilpailun kuudes sija
Jyväskylän Suurajot v. 1972
yleiskilpailun kymmenes sija

Ensimmäisen, vuonna 1970 ajetun, ”Tampereen Piste Jäärata-ajon”
osallistujaluettelo oli huomattavan nimekäs, Matti Nyberg, Atso Aho, Kari
Salonen, Pekka Grönholm, Reijo Merisalmi jne., mutta ennen muuta Jorma
Lusenius, joka tuolloin lukeutui rallikuljettajien ehdottomaan kotimaiseen
kärkikaartiin. Eikä vain rallissa, myös asfalttiradoilla Lusenius oli mukana ”alle
tonnikolmesatasten” SM-taistossa, pystyen Rellullaan lähes ainoana
rikkomaan Mini-Coopereiden sankkaa rintamaa.
Pistejäällä sen sijaan R 8 Gordinit olivat takamoottorisina ja hyvinä lähtijöinä
valtiaita. Ensimmäisen kisan ajokit muodostuivat lähes yksinomaan
Renaulteista ja Mineistä ja kilpailu päättyi Luseniuksen johdolla Renaultien
kaksoisvoittoon. Ratkaisu tapahtui jo startissa, jonka toiseksi sijoittunut Matti
Nyberg missasi myöhästymällä hieman.
Menestyksestä huolimatta tämä voittoon päättynyt ensimmäinen
vierailu Pistejääradalla jäi myös Jorma Luseniuksen viimeiseksi – ennen
tätä Tampereen Pistejääradan 40. juhlakilpailua.
Toki kilpa-areenat ovat ”Lussarilta” jo vuosia sitten jääneet, joten
lähtöviivalla häntä ei nähdä, mutta rataa kiertämässä kuitenkin.
Ja milläpä muulla kuin sillä samaisella Renault R 8 Gordinilla, joka
siivitti miehen ensimmäisen Pistejääradan voittoon Pyynikin
Urheilukentällä 11.3.1970.
Legendaarisen R 8 Gordinin toimittaa paikalle Jukka Suvisalmi.

Kuva: Marko Mäkinen

Jorma Lusenius, kartturinaan Seppo Halme, Tunturirallissa vuonna 1970. Pari sijoittui Renault 8 Gordinillaan
lopputuloksissa Hannu Mikkolan jälkeen toiseksi.
Samana vuonna, 1970, pari sijoittui mm. Jyväskylän Suurajoissa yleiskilpailun kuudenneksi.

Tampereen XXXX Pistejäärata
40. juhlakilpailu
ke 7.3.2012 klo 18.00
Pyynikin Urheilukentällä
Autojen kansallinen jääspeedway kutsukilpailu
AKK:n lupa n:o 4/JR/2012
TUOMARISTO
Tuomariston puheenjohtaja
Tuomarit
Tuomariston sihteeri

Jukka Westerback
Henri Paasikallio
Pekka Tuuri
Pentti Pyykkö

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja

”Nortti” Lehtinen

PÄÄTOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtajat
Sihteeri
Turvapäällikkö
Ratatuomareiden päällikkö
Lähtötuomari
Katsastuspäällikkö
Varikkopäällikkö
Ratamestari
Viestipäällikkö
Tuloslaskenta
Lähettäjä
Maaliliputus
Varikon portit
Järjestyspäällikkö
Lipunmyyntipäällikkö
Turvallisuuspalvelut
Hinaus
Kalustopäällikkö
Ravintolat
Tiedotus ja mediapalvelut
Markkinointi
VIP-isännät
Kuuluttaja

Kuljetusliike
Wili Way Oy
Tampere
p. 0400 952 880

Markku Kuusijärvi
Timo Niemi
Kati Kivistö
Harry Saine
-Nosturiautoja
Tuomas Koiranen
Tuomas Koiranen
-Vaihtolava-autoja
Kari Nieminen
Arto Michelsson
-Yhdistelmäautoja,
Antti Niemi
Heikki Helin
katettuja
Hannu Pajari
-kappaletavarakuljetukset
Eero Virtanen
Jens Hildén
-umpikaappiPekka Helle
perälautakuljetukset
Rauno Karukka
Janne Karhunen
Pikakuljetukset pakettiautolla
Juha Erenius
Tampereen VPK
Tero Autio, Juha Kukkonen
Kai Sulinko
Jukka Välimäki
Päivi ja Olli Niemi
Tampereen UA:n ravintola toimikunta
Ossi-V. Takala
Minna Myllymäki
Timo Niemi
”Nortti” Lehtinen
Hannu Koivumäki
Tapio Leppämäki

Vastuullinen kilpailunjärjestäjä Tampereen Urheiluautoilijat ry

Jorma Viitala
Pistejäävoittaja v.1988
1989
1993
1994

Helsinki
Kangasala
Parkano

KILPAILUN AIKATAULU
klo
16.15 – 16.45
16.15 – 17.00
16.30
17.15
18.00
18.30
18.50
19.10
19.30
19.50
20.15
20.30

Kilpailijoiden ilmoittautuminen
Katsastus
Tuomariston I kokous
Ohjaajakokous (pakollinen)
Kilpailijoiden esittely ja esittelyajo
I erä
-auraustauko
II erä
-auraustauko
III erä
-auraustauko
IV erä
-auraustauko
V erä
-auraustauko
Finaali
Kukitus ja palkintojen jako lähtösuoralla

KILPAILUN KULKU
Pistejäärata on kutsukilpailu, johon osallistuu 16 varsinaista ja 4 varakilpailijaa.
Kilpailun säilyttämiseksi tasaisena ja jännittävänä, vain etu- tai kardaanivetoiset autot ovat sallittuja. Näin ovat
poissuljettuja taka- ja keskimoottoriautot sekä nelivetoiset.
Osallistuvat autot ovat ralli-, jäärata-, rallisprint- ja rallicross-kalustoa.
Kilpailussa ajetaan viisi erää, joissa kussakin on neljä lähtöä.
Alkuerien lähdöissä ajetaan kolme kierrosta ja finaalissa neljä.
Lähtöön osallistuu neljä kilpailijaa.
Jos varsinainen kilpailija ei voi osallistua, paikan ottaa varakilpailija.
Näiden viiden erän kuluessa jokainen kilpailija ajaa jokaista vastaan.
Myös ratajärjestys on kiertävä, tosin järjestelmästä johtuen yhden radan jokainen kilpailija joutuu ajamaan
kahdesti.
Jokaisessa lähdössä jaetaan pisteitä maaliintulojärjestyksessä 3-2-1-0.
Mikäli lähdössä on useampia keskeyttäneitä, sijoituksen ratkaisee ajetun matkan pituus, pitemmälle selviytynyt
on aina parempi.
Myös varakilpailija kerää pisteitä. Hänen hyväkseen lasketaan kuitenkin maksimissaan vain viidessä
ensimmäisessä ajamassaan erässä saavutetut pisteet.
Finaaliin selviytyy neljä alkuerissä eniten pisteitä kerännyttä kilpailijaa.
Tasapisteiden sattuessa ratkaisee paremmuus erässä, jossa kilpailijat kohtasivat.
Finaalissa pisteet nollataan, ja lopputuloksen neljän ensimmäisen kohdalta ratkaisee finaalin maaliintulojärjestys.
Muut sijoitukset muodostuvat erissä hankittujen pisteiden sekä tasapisteille ajaneiden osalta keskinäisen
eräsijoituksen perusteella.

LÄHDÖT JA AJOKAAVIO

Rata 1

Rata 2

Rata 3

Rata 4

Lähtö 1 WILI WAY kuljettaa

1

2

3

4

Lähtö 2 Mc CULLOCH moottorisahat

5

7

6

8

Lähtö 3 SANDVIK - kivenkovaa osaamista

10

11

9

12

Lähtö 4 PURKAMO LAHTINEN Nokia Kierrätysosat

15

14

16

13

Lähtö 5 V. HELMISEN AUTOLIIKE 85 vuotta varaosapalvelua,
oli autosi uusi tai vanha tule meille, me autamme

13

1

5

9

Lähtö 6 ENDUROSAFARIT www.vetomies.com
- tapahtuma esillä sisääntuloportilla

14

10

2

6

Lähtö 7 JONASSON DESIGN Volkswagen ja Mercedes Benz

11

15

7

3

Lähtö 8 TRAKTORITYÖ SAULI MAJANIEMI

4

8

12

16

Lähtö 9 RAVINTOLAT & JUHLAPALVELU WALLESMANNI

6

16

1

11

Lähtö 10 Taxipalvelu MIKA BERGIUS - luotettavasti ja
turvallisesti aina perille

12

5

15

2

Lähtö 11 www.peratielle.com tuotteita esillä
sisääntuloportin luona

8

9

3

14

Lähtö 12 TEAM NIEMI OY – nosturi- ja vaihtolavakuljetukset,
kauhakuormaajatyöt

13

4

10

7

Lähtö 13 EKO-PUTKI - pientalon kaukolämmön
lämmönvaihtimet

7

12

14

1

Lähtö 14 TAMPEREEN TUULILASIMYYNTI –
nopea tuulilasipalvelu

2

13

8

11

LÄHTÖ 15 POLAR AUTOVARUSTE – kisaan ja kadulle,
autovarusteet joka lähtöön

16

3

10

5

Lähtö 16 JYVÄSKYLÄN AUTOKULJETUS OY

9

6

4

15

Lähtö 17 Autot korjaa ja huoltaa
AutoFit TAMPEREEN KÄYTTÖAUTO Lakalaivassa

1

8

15

10

Lähtö 18 RAVINTOLA RUSTHOLLI

9

2

7

16

Lähtö 19 AUTOPURKAMO JORMA LAHTINEN Nokia
- takuupurkuosat laajasta valikoimasta

3

12

13

6

Lähtö 20 Joko sinulle tulee HANAA-LEHTI,
kotimaisen autourheilun ykköslehti 20 vuotta

5

14

11

4

FINAALI Finaalissa parasta tasoa.
Kovimmat kuskit ja TAMPEREEN TASORAKENNUS OY

Tampereen XXXX Pistejäärata
OSANOTTAJAT
No

Seura

Auto

1.
2.
3.
4.

Jari Koskimaa
Timo Pitkäniemi
Mikko Salo
Petri Juupajärvi

Nimi

ÄhtUA
AAU
JaMoKe/UA
ParkUA

Opel Corsa GSi
Seat Ibiza GTI
Toyota Corolla evo coupe
Subaru Impreza WRX

Jari Koskimaa
Timo Pitkäniemi
Mikko Salo
Petri Juupajärvi

Ilmoittaja

5.
6.
7.
8.

Pasi Lähteenmäki
Tapio Murtoo
Esa-Matti Kihlström
Hannu Kopsa

VaToSUA
SAU
HämUA
TamUA

VW Golf GTI 16V 2.0
Toyota Corolla GT
Opel Ascona B
Datsun 100A

Pasi Lähteenmäki
Tapio Murtoo
Esa-Matti Kihström
Hannu Kopsa

9.
10.
11.
12.

John K. Westman
Ilkka Kiviniemi
Jorma Laakso
Tarmo Ollila

KokUA
TamUA
HyUA
TamUA

Volvo 240
Honda Civic Type-R
Nissan Sunny GTI
Ford Escort XR 3

John K. Westman
Ilkka Kiviniemi
Jorma Laakso
Tarmo Ollila

13.
14.
15.
16.

Rauno Kotanen
Jari Kohonen
Ari-Pekka Pylväs
Juha-Pekka Mattila

NokUA
RiiUA
LemUA
HämUA

Opel Kadett GTE
Opel Astra GSi 16V
Ford Escort RS 2000
BMW 118

Rauno Kotanen
Jari Kohonen
Ari-Pekka Pylväs
Juha-Pekka Mattila

LemUA
HämUA
NokUA
TamUA

Renault Clio 16V
Opel Astra GSi 16V
Ford Escort RS 2000
Ford Escort RS 2000

Jukka Oja
Pasi Paussu
Mikko Kortesuo
Petri Ritonen

VARAKULJETTAJAT
17.
18.
19.
20.

Jukka Oja
Pasi Paussu
Mikko Kortesuo
Petri Ritonen

Kiitos näille yrityksille ja yhteisöille, jotka mahdollistivat Pistejääradan
rakentamisen ja kunnostuksen Pyynikin Urheilukentälle:
V-M Pirilä Ky
Team Niemi Oy
Valtra
Toivo Uusitalo Oy
Trukkinostot Oy
Kuljetusliike Wili Way Oy
Hinaus K. Sulinko
Tampereen kaupunki Liikuntapalvelut

Mika Vaaranmaa
Pistejäävoittaja v.2000
2001
2002
2005

KIINNOSTAAKO AUTOURHEILU?
Oletko ajatellut,
- että voisit saada enemmän harrastuksestasi
- että siirtyisit autourheilun kuluttajasta sen tuottajaksi
MITÄ JOS LIITTYISIT AUTOURHEILUSEURAN JÄSENEKSI!

Tampereen Urheiluautoilijat ry
TamUA
Turjankatu 1C, 33100 Tampere
puh. (03) 255 3212
Kotisivu: www.tamua.fi
Sähköposti: tamua@tamua.fi
Tampereen Urheiluautoilijat ry (TamUA), perustettu 29.11.1956, on maamme vanhin
toiminnassa oleva Urheiluautoilijat-yhdistys, jossa jäseniä on n. 450. TamUA:lla on omat
toimitilat Tampereen Iidesrannassa Turjankadulla sekä mm. oma kesänviettopaikka
jäsenistön käyttöön Orivedellä.
Tänä vuonna TamUA järjestää, tämän Tampereen Pistejääradan lisäksi Pienoisautoilun
C-12 luokan SM-kilpailut, kansallisen rata-autokilpailun Ahveniston Vauhtipäivät
Hämeenlinnassa ja rallin F-Cupin osakilpailun AUTOGLYM-rallin. Lisäksi osallistumme
useisiin Etelä-Suomessa järjestettäviin ralleihin, avustamalla niiden EK-järjestelyissä.

Seuraavilla sivuilla Sinulle esitellään eräitä
osa-alueita TamUA:n toiminnasta
(toki toimintaan sisältyy paljon muutakin).


Mikäli Sinua kiinnostaa syventää
harrastustasi, tai Sinulla herää
kysymyksiä, lehden viimeiseltä sivulta
löydät yhteydenottokortin, täytä se ja
postita meille, me otamme yhteyttä.
Postimaksu on jo maksettu puolestasi!
(Yhteydenotto ei sido Sinua mihinkään)

Pienoisautoilu
Toisenlainen autoharrastus
Haluatko tutustua autoihin, jotka kiihtyvät 0…50 km alle 1,5 sekunnissa tai 0…100 km alle
2.2 sekunnissa luokkakoosta riippuen? On rataluokkia, jotka ovat 0-päästöisiä! Tarvittaessa
teet autoon renkaiden vaihdon 20 sekunnissa!
Tämä on totta! Ne ovat radio-ohjattavia
pienoisautoja, joilla ajetaan joko
asvaltilla tai sisätiloissa huopamatolla.
Kokoluokkia on 1:24…1:5 eli jokaiselle
jotakin.
Näihin vauhtihirmuihin voit tutustua
käytännössä TamUA:n
pienoisautoradalla Nokian Portissa.
Kerhoautoilla pääset aluksi kokeilemaan
miten auto tottelee ohjaimen käskyjä.
Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot löydät
TamUA:n kotisivuilta www.tamua.fi
Pienoisautoilu sopii lähes kaiken ikäisille, harrastajia on sekä koululaisia että aikuisia
miehiä. Pienoisautoilussa löytyy haastetta sekä ajamisessa että auton rakentamisessa ja
säätämisessä. Monipuolinen tekniikkalaji kehittää motoriikkaa, reaktiokykyä sekä
keskittymistä.

RALLITOIMIKUNTA
Tampereen Urheiluautoilijat järjestää kahden vuoden välein rallikilpailun, ensi
syksynä 8.9 järjestetään AUTOGLYM ralli joka toimii 2012 vuoden
F-Cup –
sarjan osakilpailuna.
Rallikilpailun järjestämiseksi perustettavan kilpailuorganisaation ympärillä
tarvitaan myös monenlaista muuta osaajaa sekä henkilöstöä, esimerkkinä
voisi mainita erikoiskokeiden järjestämiseen tarvittavat toimitsijat.
Yleensä rallikilpailun järjestämiseen osallistuvat henkilöt ovat järjestävän
seuran jäseniä ja erikoiskokeiden toimitsijatehtäviin hankitaan ulkopuolista
apua, usein naapurikuntien autourheiluseuroista. Tätä toimintamallia
kutsutaan EK-vaihdoksi ja toimii periaatteella ”tänään teillä huomenna meillä”.
Näin ollen, rallitoimikunta osallistuu lähialueilla ajettavien rallien järjestelyja toimitsijatehtäviin em. vaihtoperiaatteella jolla saadaan vastaavasti
erikoiskokeiden toimitsijoita Tamua:n järjestämiin kilpailuihin.

Menikö vaikeaksi? Ei hätää, koulutamme ja opastamme näihin tehtäviin
haluavat uudet henkilöt ja kaipaamme joukkoomme rallille sekä
autourheilulle sydämensä menettäneitä henkilöitä.
Et tarvitse välttämättä edes autoa, vastoin yleistä luuloa meillä
autourheilupiireissä ekologisuudesta on hyviä kokemuksia ja käsite
kimppakyyti on hyväksi havaittu kulkemismuoto. Myös ajokortittomat
sekä alle 18-vuotiaat otetaan mukaan toimintaan, hyvää asennetta
tosin arvostamme.
Myös oman rallikilpailumme järjestelykoneisto kaipaa lisävoimaa ja avoimet
toimet etsivät tekijöitään.
Mikäli kiinnostuit voit liittyä joukkoomme täyttämällä tässä julkaisussa olevan
kyselylomakkeen ja toimimalla siinä mainittujen ohjeiden mukaisesti
TamUA Tampereen Urheiluautoilijat
http://www.facebook.com/ralli.tamua

8.9.2012
F-Cupin osakilpailu

RALLITOIMIKUNTA
Kuvia rallitallien testeistä, Uudenkaupungin- sekä Nuutajärven Lasi-rallista

Nopeustoimikunta
Vauhtipäivät 1995

Legenda tekee paluun!

Tampereen UA:n

Hämeenlinnassa 15 – 16.6.2012
pe 15.6. harjoituspäivä
la 16.6. kilpailupäivä

-kansalliset rata-autokilpailut -

 Porsche Racing Club-osakilpailu (20 – 25 autoa)
 Xtreme BMW sarjan osakilpailu (n. 10 autoa Virosta)
 Touring Cars
 GT Cars
 Formulat
(aikataulu- ym. syistä luokkamuutokset mahdollisia)
Vv. 1975-91 Tampereen UA:n Hämeenlinnassa järjestämät vuosittaiset Ahveniston
Vauhtipäivät nousivat pohjoismaiden merkittävämmäksi rata-autoilutapahtumaksi.
Kilpailuja järjestettiin vielä 1995 ja kahdet SM-kisat vuonna 2002.
Nyt on aika käynnistää uudelleen Ahveniston Vauhtipäivien perinne.

OLETHAN SINÄKIN MUKANA!
-järjestelytehtävissä
-katsojana
-kilpailijana
Mm. tästä tapahtumasta saat lisätietoja ja sinun on mahdollista
päästä mukaan tekemään tätä ”legendan paluuta”, kun toimitat meille
jäljempänä olevan yhteydenottokortin.

Tule tutustumaan erilaiseen autourheiluun!
Pienoisautoilun SM-kilpailut
luokat C12 SM III ja CS 12 Fin Track III
24.3.2012
paikalla tapahtuu aamupäivästä alkaen

Nokia, Nokian Portti, Pirkkalaistie 1
(Nokian Kumitehdas, vanhan saapastehtaan sisäpiha)
ajo-ohjeen löydät osoitteesta http://www.prc-autoilijat.fi/smf/index.php?topic=860.0

Vauhdikkaiden ajotapahtumien
ohella pääset tutustumaan
myös varikkotyöskentelyyn ja
muuhun lajiin liittyvään
toimintaan!

Vapaa pääsy!


KIINNOSTAAKO AUTOURHEILU
- haluatko lisätietoja Tampereen UA:n toiminnasta
- autourheilusta yleensä
TÄYTÄ TÄMÄ KUPONKI, IRROTA JA PUDOTA POSTIIN, OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ!

POSTIMAKSU ON JO MAKSETTU PUOLESTASI!
(Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään)
Olen kiinnostunut saamaan lisätietoja autourheilutoiminnasta:
Nimi:______________________________________________________________
Puh:__________________________Tavoitettavissa:__________________________
Sähköposti:_________________________________________________________
Erityisesti olen kiinnostunut:
JM

pienoisautoilu

ralli

en ole autourheiluseuran jäsen

rallisprint

rata-ajo

_______________

olen autourheiluseuran jäsen

Voit lähestyä meitä myös sähköpostilla: juha.erenius@tamua.fi tai rr.tiim@gmail.com

Tiedoksi jäsenille:
Elämysjäsentenväliset Kaanaassa jatkuvat 11.3. ja 25.3. klo 12
Ajetaan Timon autoilla 2 EK:ta
Hinta 100 €

AKK Motorsport/Hämeen alue järjestää

Tieturvakoulutus 24.3.2012
Tämä tieturvakoulutus on entistä tärkeämpi mm. erikoiskoejärjestelyihin osallistuville.
Koulutuksen hinta on 45 €/hlö ja kurssille mahtuu max. 36 henkilöä
-ilmoittautumiset merja.rauta@kolumbus.fi
Huom! Ennen ilmoittautumista, ota yhteys kerholle, sillä kurssi pitää olla
ilmoittauduttaessa maksettu!


Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
Mottagaren
betalar
portot

TAMPEREEN URHEILUAUTOILIJAT RY
TUNNUS 5001021
00003 VASTAUSLÄHETYS

