
Värvikas vanaautode  
kollektsioon,  
mis lööb pahviks nii  
mõnegi autohuvilise!

Mis on jäänud keskuse tutvustamisel põ-
hifookusest mõnevõrra väljapoole, kuid 
omab kõigi teiste  meelelahutusteenuste 

kõrval kindlasti samaväärset osakaalu ja tähelepanu, 
on LaitseRallyPargi omaniku Üllar Suvemaa suur 
hobi ja kirg - tema eksklusiivsete vanaautode erakol-
lektsioon.

Vanaautosid on kogus kokku üle 30 ja neid võib 
klassifitseerida kolme erinevasse gruppi: esmalt 
kindlasti kõige luksuslikumad - enne sõjaaegsed 
tõldautod, mis pärinevad aastatest 20-30. Teiseks: 
arvestatav kogu BMW`dest ning viimaks NL-aegsed 
masinad, kus erinevaid marke alates Moskvitšist lõ-
petades Tšaikaga. 

Hetkel on võimalik suurema osaga kollektsioonist 
tutvuda LaitseRallyPargis, keskuse  tribüünihoone 
garaažiboksides. Edaspidi, loodetavasti juba mõne 

aasta pärast, on LaitseRallyParki kerkinud Auto-
maja, mis kujutab endast 3 korruselist ja 7500 m2 
eraldiseisvat hoonet, mis siis ei võimalda külastada 
ainult pargi omaniku kogu, vaid tutvuda ka teiste 
vanaautode omanike sõidukitega. Lisaks vanautode 
eksponeerimisele nimetatud hoones, on sinna ka-
vandatud näitused, autode restaureerimiseks mõel-
dud töökoda, autoteemaline raamatukogu, maketid, 
mis selgitavad autode tööpõhimõtteid, toitlustusala, 
sisekardirada ning võimalus korraldada oksjone ja 
erinevaid esitlusi. Ühtepidi vanaautode motell ja tei-
sipidi teaduskeskus, millest külastajad kindlasti en-
daga palju uusi ning põnevaid teadmisi kaasa viivad.

Vanaautosid saab küll igapäevaselt LaitseRally-
Parki vaatama tulla ja selle hind on külastaja kohta 
kõigest 4€, kuid kogus esineb ka autosid, mida või-
malik näiteks mõneks teema- või pulmapeoks välja 
rentida. Kõik kogus esindatud vanaautod on sõitvad 
ja neid on renditud lisaks eelpool nimetatule veel 

LaitseRallyPark vabaaaja keskuse ja 
teemapargina on tuntust kogunud pea 
kaheksa aastat. Tõsi küll, selle nimel on 
nähtud ka parasjagu vaeva, et jõuda nii 
ettevõtete kui eraisikuteni siinsamas 
Eestis ja mujal maailmas...

moelavadele, filmidesse, teatrilavale ja mitmete teis-
te projektide raames. Et aga kollektsioon on värvi-
kas, peaks iga noorpaar leidma endale siit ka meele-
pärase pärli oma erilise sündmuse tähistamiseks. Ka 
autojuhi pärast pole põhjust muretseda, sest autosid 
renditakse välja vaid koos juhiga. Vanaautosid võib 
teinekord näha sõitmas ka Tallinna kesklinnas ja 
vanalinnaski, kuhu turistid neid lõbusõitudeks ren-
tinud on. 

N. Liidu aegseid autosid rendime välja ka ilma 
juhita ja neile, kes tahaksid proovida ja meenutada, 
mismoodi oli kunagi sõita. 

LaitseRallyPargi vanaautode kollektsiooni näol 
on tegu Eesti vanimate uunikum-autode koguga, 
milledest enamusele on väljastatud muuseumi auto 
must number. Isuäratav vaatepilt igal juhul ja mitte 
ainult südamega vanaautonduses tegutsevatele asja-
huvilistele, vaid ka kõigile teistele, mida tasub kind-
lasti oma silmaga LaitseRallyParki vaatama tulla...
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