
Formula kautta hieman...

Rata-ajon SM-sarjan kauden viimeinen osakilpailu Ahvenisto Thunder Race kurvaillaan tulevana viikonloppuna 
Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa. Radalla nähdään viikonlopun aikana yli 100 RATA-SM -luokkien kuljettajaa,
minkä lisäksi SMP F4 -mestaruussarja päättää oman sarjansa Ahvenistolla. Mestaruudet ovat vielä katkolla ennen 
päätösosakilpailua kolmen RATA-SM -luokan osalta: V8 Thunder, Xtreme Race sekä V1600.

Elias ajaa kauden viimeiset Formula Ford osakilpailut Ahvenistolla, vaikka Suomen mestaruus on jo aiemmin 
varmistettu koetetaan ajaa kauden päätteeksi mahdollisimman hyvä suoritus!!!

Tervetuloa katsomaan kilpailuja ja  kannustamaan "suojatianne" ,

PS.laittakaa viestiä niin järjestän vapaalippuja teille sähköpostilla  juha.niskanen(at )spjn.fi  tai 

soittamalla numeroon 050 3716720. 

Alla hieman Eliaksen kuulumisia, tietoa ja artikkeleita kauden aiemmista osakilpailuista

Botniaringin RATA-SM   osakilpailut 1-3  :

Botniaringin RATA-SM -osakilpailun ensimmäinen kilpailupäivä ajettiin sateisissa merkeissä Suomen 
pisimmällä moottoriradalla keskellä Pohjanmaan lakeuksia.

Elias Niskanen lasketteli suvereeniin voittoon Formula Fordien ensimmäisessä kisalähdössä. "Alussa lähtö 
epäonnistui, mutta vauhti on sateella hyvä ja pääsin melko pian johtoasemiin", muistelee Elias kisan kulkua 
ja jatkaa: "Hölläsin hieman loppua kohden kun ero oli melko suuri. Huomenna lähdetään tavoittelemaan 
samanlaista voittoa!

Formula Fordien viikonlopun toisen kilpailulähdön korkeimmalle korokkeelle ajoi Jani Kaleva autollaan 
numero 66. Elias Niskanen uusi eilisen voittonsa Formula Fordien kolmannessa kisalähdössä Botniaringin 
sateisessa kelissä. "Meni samalla lailla kuin ensimmäinen kilpailu; lähtö epäonnistui, sitä pitää vielä treenata,
mutta kaiken kaikkiaan hyvä fiilis jäi koko viikonlopusta", mies summaa ja asettaa pykälää kovempaa 
tavoitetta kohti seuraavaa Kemoran osakilpailua: "No totta kai lähdetään hakemaan triplavoitto Kemorasta!"

Kemora RATA-SM   osakilpailut 4-6:

RATA-SM -sarjan toinen osakilpailuviikonloppu ajettiin Kemoran pilvipoutaisessa säässä. Legends Trophy 
-luokan Henri Tuomaala sekä Formula Ford -luokan Elias Niskanen tekivät hattutempun voittamalla kaikki 
kolme viikonlopun kilpailulähtöä.

Formula Fordien lähtöjen tuloslista toisti tänä viikonloppuna itseään kuumimman kärjen osalta. Elias 
Niskanen toteutti Botniaringin tavoitteensa triplavoitosta näytöstyyliin. Toisen kilpailulähdön voitto ratkesi 
kuitenkin vasta viimeisissä mutkissa. "Renkaat loppuivat ja vauhti tippui", totesi mies loppukierrosten 
hiipumistaan. Kilpakumppani Jani Kaleva pääsi jo lopussa Niskasesta ohi, mutta Elias kuittasi ykköspaikan 
itselleen takaisin viimeisellä kierrokselle ja pääsi ajamaan voittoon. Kolmannessa kilpailulähdössä Elias 
Niskanen otti jälleen voiton varmoin ottein: "Tosi hyvä lähtö tuli taas ja siitä oli helppo ajaa voittoon", saneli 
silminnähden tyytyväinen Niskanen.

Kemora RATA-SM osakilpailut 7-8:

Formula Ford -luokan SM-mestaruussarja jatkui jo toisena peräkkäisenä kilpailuna Kemoran radalla. 

Kyseessä oli SM-ratasarjan kolmas kilpailuviikonloppu.

RockRacing-tallin Sami Talvitie oli starttien yllätysvoittaja. 22-vuotias kilpa-autoilija onnistui molemmissa 

lähdöissä erinomaisen hyvin ja kaasutteli voittoihin. ”Molemmat lähdöt olivat tiukkaa kilpailua Elias Niskasen 



kanssa. Aina ensimmäisestä viimeiselle kierrokselle saakka. Elias Niskanen jatkaa yhä luokan pistekärjessä 

Kemoran osakilpailujen jälkeen. Viikonloppuna kuopiolainen kaasutteli kahdesti toiseksi. 16-vuotias nuori 

mies kilpailee seinäjokelaisessa HMH Racing -tallissa. ”Tiukkaa oli taistelu. Tänään ei voittoja tullut, mutta 

piste-ero kakkoseen eli Jani Kalevaan kasvoi merkittävästi. Tästä on hyvä jatkaa kautta Alastaron 

kapinassa”, Elias Niskanen totesi. 

Alastaro   RATA-SM   osakilpailut 9-11:

Alastarolla saatiin sunnuntaina päätökseen Rata-ajon SM-sarjan neljäs osakilpailu. Päivä synnytti 

myös yhden suomenmestarin, kun koko kauden Formula Ford -luokkaa hallinnut Elias Niskanen 

voitti kaikki kolme viikonlopun kilpailulähtöä.

Elias Niskanen ylitti maaliviivan ensimmäisenä kaikissa kolmessa viikonlopun kilpailulähdössä, joista kaksi 

ajettiin sunnuntain puolella. Jo ennen Alastaron osakilpailua reilussa pistejohdossa ollut Niskanen sinetöi 

suomenmestaruuden nimiinsä triplavoitolla. ”Hyvin on mennyt tämä viikonloppu”, summasi Niskanen 

saavutuksiaan. ”Toisen kilpailulähdön lähtö onnistui taas superhyvin ja pääsin hyvään johtoon. Säästelin 

siinä sitten renkaita. Myös kolmannessa lähdössä lähtö onnistui ja pääsin siitä sitten karkuun”, kertaili 

Niskanen sunnuntain kilpailujen kulkua. Vaikkakin voitot tulivat ylivoimaiseen tyyliin, virheisiin ei voittajalla ole

varaa: ”Aika virheettömästi pitää ajaa, ei saisi hirveästi virheitä tehdä”. Niskasta voitaneen pitää jo paikkansa

varmistaneena suomenmestarina. Mies suhtautuu kuitenkin vielä toistaiseksi vaatimattomasti mestaruuteen: 

”Ajetaan vielä Ahvenisto ja yritetään saada hyviä tuloksia sieltäkin”.

16-vuotias nuori mies kilpailee seinäjokelaisessa HMH Racing -tallissa. Tiimi on tehnyt luokassa hienoa 
työtä, sillä SM-kultaa voitettiin myös edellisellä kaudella 2015 samaisen tallin Mtech-autolla.

”Elias Niskanen on tehnyt vakuuttavaa työtä kauden aikana, siitä kertoo kahdeksan osakilpailuvoittoa. Hyvä 
poika. Luotto autoon ja tiimiin on kovalla tasolla, silloin pystyy viemään autoa äärirajoilla”, tallipäällikkö Heikki
Hirsimäki jatkoi.

RockRacing-tallin Sami Talvitie ja Jani Kaleva taistelevat himmeimmistä mitaleista. Ratkaisu tapahtuu 
Ahveniston päätöskilpailuissa syyskuussa. Alastaron kilpailuissa Talvitie onnistui ajamaan kolmesti 
palkintopallille. Samin sijoitukset olivat toinen ja kahdesti kolmas.

Alastaron osakilpailussa nähtiin myös vieraileva kuljettaja. Britannian Formula Ford -sarjassa kilpaileva 
Patrik Pasma osallistui viikonloppuun Mäkelä Racing -tallin autolla. Vauhti oli hyvällä tasolla, mutta 
kilpailussa epäonni esti parhaat tulokset. Päätöskilpailussa Oululainen Pasma ajoi toiseksi.

Terveisin

Juha ja Elias Niskanen



 

 


