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EK 1 POLTIN JA 
SÄÄTÖLAITE-
HUOLTO  M.LAAKSO     
5,56 KM 

EK 2 NESTE  
JÄMSÄN PORTTI  
 
24,10 KM 

EK 3 AHINMÄEN 
KONEPALVELU OY   
 
17,48 KM 

HUOLTO/ 
TAUKO  
Paunun koulu, 
Paununkatu 1 

EK 4 HOTELLI 
 JÄMSÄ 
 
9,50 KM 

EK 5 
MITSUBISHI 
MOTORS 
7,71 KM 
 

N 61°55’45” 
E 025°03’29” 

N 61°45’13” 
E 024°54’30” 

N 62°02´03,3” 
E 25°08´32,7” 

N 61°52´6.969”  
E 25°10´57.244” 

N 61°49’45”  
E 025°21’17” 

N 61°57´36,6” 
E 25°22´35,6”  

ensimmäinen  
auto klo 11.29 

ensimmäinen  
auto klo 12.14 

ensimmäinen auto 
klo 13.31 

ensimmäinen  
auto n. klo 14.20 

ensimmäinen auto 
klo 15.49 

ensimmäinen  
auto klo 16.28 

sulkuaika  
klo 10.00-16.30 

sulkuaika  
klo 10.15-17.30 

sulkuaika 
klo 11.30-18.30 

 sulkuaika  
klo 14.20-20.40 

sulkuaika 
klo 15.00-21.20 

Järjestäjä: 
Petäjäveden 
urheiluautoilijat ry 

Järjestäjä: 
European Speed 
and Rally club ry 
 

Järjestäjä:  
Tullan 
Urheiluautoilijat ry      

Järjestäjä:  
AUK Jämsän  
Äijät ry 

Järjestäjä:  
Lammin 
Urheiluautoilijat ry 

Järjestäjä:  
Korpilahden  
UA/MK ry 

1. Varaa tarpeeksi aikaa, kun siirryt rallireitin varrelle! 

2. Vältä liikkumista tiellä TURVA2-auton jälkeen! 

3. Valitse turvallinen katselupaikka. 

4. Vältä ulkokaarteita ja hyppyjen alastulojen jälkeisiä alueita. 

5. Noudata liikennesääntöjä ja merkkejä! 

6. Alkoholi ja ralliurheilu eivät sovi yhteen! 

7. Toimi järjestyksenvalvojien ja liikenteenohjaajien ohjeiden 

mukaisesti! 

8. Huolehdi omasta ja läheistesi turvallisuudesta, myös 

auttaessasi kilpailijoita takaisin tielle! 

VARMISTA, ETTÄ TIELLÄ ON VAROITTAJA! 



Jämsän Metalli ja Kuljetus rallin ratamestarin vinkit ! 

 

EK 1 Kaipolanvuori   5,6 km    Ensimmäinen auto klo 11.29                        Sulkuaika klo 10.00-16.30  
Poltin ja Säätölaitehuolto M.Laakso oy 
 

Kisan lyhin EK.  Alku pikkutietä, jonka jälkeen nopea etuviistovasuri murskekasantielle, josta jatkuu 
lähdelevontielle. Erikoiskokeen loppu on ollut ahkerassa testikäytössä, jossa takavuosina monet tallit ovat 
säätäneet autojensa  alustaa ja  nykyisinkin yksityiskuljettajat testaavat paljon  siellä. Helppo aloitus 
kilpailijoille, jotta oltaisiin terävänä seuraavalla ek:lla . Erikoiskokeen lähtöön ja  maaliin pitkä kävelymatka 
 

EK 2 Ouninpohja  24,10       Ensimmäinen auto  klo 12.14                           Sulkuaika  klo 10.15-17.30 
Neste Jämsän Portti 
 

Kilpailun pisin EK, jossa on oltava hereillä joka nyppylällä ja mutkassa. Fia:n  ykköseksi rankattu EK , joka 
tunnetaan kaikkialla maailmalla. Harvinainen Menu, jota ei pääsee MM-sarjan ulkopuolella juurikaan 
ajamaan. Keltaisen talon Hyppy (5,9 km), Kakariston risteys (23 km), sekä Tommi Mäkisen hyppyri (24,1 km) 
aivan maalissa ovat kohokohtia. Keltaisentalon hypylle on vaikea pääsy,ei läpitietä, eikä parkkipaikkoja. 
Myös ns.  Gallin/Salon paikka (18,65 km)  on muuttunut metsähakkuiden myötä. Se on merkitty huomiolla 
kisaan, mutta näyttävä paikka, jossa hyvä näkemäalue, kulku Salvamäentien kautta  jossa tienvarsiparkki.    
Myös ns. Volvon paikkaan(20.0 km) 200 m kävely Rapsulantieltä. Kakariston risteyksessä on  peltoparkki-
alue josta n.300 m erikoiskokeelle. Maalipäähän ei pääsyä Pitkäjärventieltä !! 

 
EK 3  Ehikki     17,84km      Ensimmäinen auto klo  13,31                             Sulkuaika klo  11.30-18.30 
Ahinmäen Konepalvelu oy 
 

Vauhdikas kattaus isoa valtiontietä , loppu pienehköä tietä, jossa on saatava vauhtisokeus karistettua ja 
huomiomerkit on nähtävä! Tällä erikoiskokeella WRC Polosta leivottiin voittaja-auto vuonna 2012, jonka  
kesäkuun Sainz ja Ogier hioivat autoa iskukuntoon kaudelle 2013.  Sainzille varmasti ikimuistoinen paikka 
on ”Pitkälän nyppy” (12.0 km)  jossa hän -90 luvulla suistui Celicalla ,ajaessaan Mänttä 200 ajon nolla-
autoa!  Pitkälän nypylle yleisö pääsee Pitkäläntieltä, jossa tienvarsiparkki ja vain  500 metrin siirtymä 
pikataipaleella. Myös tallipäälikkö Malcom Wilson on selättänyt Wrc Escorttinsa  4.0 km kohdalla, Isonmäen 
kohdalla, jossa näyttävä nypynylitys joka ei jatku suoraan. Maalipäässä näyttäviä risteyksiä joihin helppo 
mennä. Myös lopun huomiomerkit ovat varteenotettavia. Ari Vatanen ei aikoinaan uskonut ja selätti 
”maitoautonsa” viimeiselle huomiolle ( 17.3 km) . 
 

EK 4   Vaheri    9,5 km     Ensimmäinen auto  klo 15,49                                 Sulkuaika klo 14.20-20.40 
Hotelli Jämsä   
 
Perinteinen lumiränni , jonne yleisön on helppo mennä ainoastaan  risteyksiin, joissa tienvarsiparkki. 
Nopeaa valtiontietä, mutta on Ounin ja Ehikin jälkeen kilpailijoille helppo maistiainen.  
Kirraava oikea (5,0 km) jossa näyttävät liipit saattavat johtaa tien loppumiseen.  
Viimeisen risteyksen jälkeen näyttävä pudottava vasen-oikea -yhdistelmä (6.0 km) joka lyhyen 
kävelymatkan päässä risteyksestä. Lähtöön ja maaliin pitkä kävelymatka. Illan pimeys laskeutuu ja osa 
kilpailijoista ajaa lisävaloin jo tämän ek:n ! 
 

EK 5  Saalahti   7.71 km  Ensimmäinen auto  klo 16.28.                              Sulkuaika klo  15.00-20.20 
Mitsubishi Motors 
 

Illan Coktail, jossa Alku pienempää tietä josta erittäin näyttävä takaviistoristeys oikealle, isolle valtiontielle 
(2,1 km). Pitkä näkemäalue. Yleisön on helppo tulla tähän, tienvarsiparkki. Sitten mennään miljoonaa, 
rajoittimet paukkuvat viimeistään M3:ssakin seuraavan risteykseen asti, pari vinkkeliä peräkkäin, josta alkaa 
luonteikkaita nousuja ja laskuja, vaikka emme ole Himoksessa, mutta mukava on autolla mennä pulkkamäet 
ylöskin. Lopussa muutama maukas kurvaus, mutta kilpailu on ohi vasta maalilipulla. Maalin kautta yleisöllä 
Pitkä kävely!     

 


