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Kõik vanaautodega seotud küsimused ja broneerimissoov 
on oodatud telefonil: +372 509 3321 või aadressil

info@laitserallypark.ee

Harjumaal Kernu vallas asuv 
LaitseRallyPark pakub lisaks 
kiirusele ja võimsatele ralli-
elamustele võimalust tähista-
da väärikalt pidulikke tähtpäe-
vi ja korraldada kallimale meel-
dejääv sündmus koos eheda 
vana sõidukiga. Uunikume võib 
tulla ka vastavalt kokkuleppe-
le niisama vaatama tulla, sest 
rallipargi omanike sõnul kuulub 
kunst rahvale.

Vanade autode ekspositsioon avati 
LaitseRallyPargis juba viis aastat taga-
si. Nende kogumine algas tegelikult liht-
sast mõttest, et korralikus autoteema-
pargis võiks olla ka üks vana ralliauto 
ning sobiva eksemplari 1920. aasta Ford 
T Speedsteri näol leidis rallipargi juha-
taja Üllar Suvemaa Ameerikast. Naastes 
oli tal kaasas veel kaks uunikumi ning tä-
naseks kuulub kollektsiooni tosin enne 
teist maailmasõda valmistatud tõldau-
tot, hulk endise Nõukogude Liidu aeg-
seid sõidukeid ning BMWde kogu aas-
tatest 1950–70.

“Meie vanaaegsete autode pargis on 
mitmeid haruldusi ning paljud neist on 
musta muuseumi auto numbrimärgiga 
ehk originaalilähedaselt taastatud, töö-
korras. Kõik autod on loodud sõitmiseks, 
nii ka vanatehnika ei armasta seismist,“ 
sõnab Suvemaa, lisades, et LaitseRally-
Park rendib uunikume koos juhiga välja 
pidulikeks tähtpäevadeks ja pulmadeks, 
samuti on nende sõidukeid kasutatud 
korduvalt erinevatel fotosessioonidel 
reklaamide ja filmide tootmiseks. 

“Sellised sõidukid teevad sündmused meeldejäävaks ning an-
navad mõõtmatu emotsioon pikaks ajaks,“ märgib Suvemaa.

LaitseRallyPargi kollektsiooni kuuluvad legendaarsed maa-
ilma autotööstuse verstapostid, teiste seas MG Midget aas-
tast 1935, mis sai soetatud Inglismaa oksjonilt ja kuni viimase 
mutri-poldini restaureeritud. Selliseid sõidukeid toodeti omal 
ajal ligi 500 eksemplari. Südamesse mineva ajalooga on 1927. 
aasta Chevrolet Capitol, mis on ostetud tema esimestelt oma-
nikelt, 90ndates eluaastates Saksa vanapaarilt, kes olid sel-
le auto ostnud abielludes uuena. Muljetavaldav on muidugi 
BMW tuba, kus on oma koha leidnud esimene M3, esimene 
turbomootoriga BMW, kõige väikseim BMW 600 ning BMW 
700, mis päästis Baieri mootoritehase Mercedes-Benzi kät-
te minekust.

Lusti- ja pulmasõitudeks on võimalik koos juhiga välja rentida 
näiteks Ford T Touring (1921), Ford T Touring (1923), Chevro-
let Capitol (1927), Buick Model 27 (1927), Ford A Sports Cou-
pe (1929), Pierce Arrow (1929), Willys Knight (1927) ja Chev-
rolet Bel Air (1957).
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