
Ari Mäntylä

Colin McRae ottaa tyynesti
Tommi Mäkisen ennustuksen,
jonka mukaan skotti olisi viisin-
kertaisen suurajovoittajan kovin
haastaja tänä vuonna Jyväskylän
MM-rallissa.

— Onhan se (voittaminen)
mahdollista, mutta erittäin vai-
keaa. Tämä on MM-sarjan vai-
kein ralli ja Tommi on täällä no-
pein kuljettaja. Tommi on vai-
kea voitettava missä tahansa
MM-rallissa ja hänen voittami-
nen on vieläkin vaikeampaa hä-
nen kotikisassaan, McRae tuu-
masi muutama minuutti sen jäl-
keen, kun hän oli saapunut Jy-
väskylään.

Liian paljon
liian aikaisin

Urallaan Mäkisen tavoin 18
MM-rallia voittanut McRae on
aina vaarallinen ja teknisistä las-
tentaudeistaan huolimatta Ford
Focus on voittaja-auto. McRae
on piiskannut Focuksen voittoon
kaksi kertaa tällä kaudella: Safa-
rissa ja Portugalissa. Mutta kol-
messa viimeisessä kilpailussa
McRae on joutunut keskeyttä-
mään. Argentiinassa skotti sipai-
si ulos tieltä, kun Kreikassa au-
tosta hajosi vaihdelaatikko ja
Uudessa-Seelannissa Focus my-
kistyi sähkövikaan.

— Ehkä saavutimme liian
paljon liian aikaisin. Osasimme
kaikki odottaa teknisiä ongelmia
uuden auton kanssa. Odotukset
vain nousivat hyvin korkealle,
kun voitimme ralleja niin aikai-
sessa vaiheessa. Olemme nyt
vain palanneet normaaliin tilan-
teeseen uuden auton kanssa,
McRae puntaroi.

— Meillä kaikilla on opitta-
vaa uuden auton kanssa. Minun
on opittava ajamaan sitä ja insi-
nööreillä ja mekaanikoilla on
myös opittavaa sen kanssa. Mei-
dän on opeteltava, että jos auto
on kilpailukykyinen niin miten
kauan me pystymme ajamaan il-
man ongelmia, McRae selvitti

näkemyksiään.

Tavoitetta
tarkistettiin

Ennen kauden alkua McRae
ilmoitti tavoitteekseen yhden
rallivoiton kauden aikana. Ta-
voite täyttyi jo kauden kolman-
nessa osakilpailussa Safari-ral-

lissa. Kun McRae ja kartanluki-
ja Nicky Grist valloittivat seu-
raavan osakilpailun Portugalis-
sa, alettiin Fordin leirissä puhua
maailmanmestaruudesta. Mutta
sitten alkoivat vaikeudet. Maa-
liskuun jälkeen McRae ja Grist
ovat selvinneet maaliin vain yh-
dessä kilpailussa. He sijoittuivat
neljänneksi Korsikan rallissa

toukokuussa.
— Kausi alkoi hyvin. Auto

vaikutti niin kilpailukykyiseltä,
että muutimme tavoitetta. Ajat-
telimme, että me todella voim-
me voittaa maailmanmestaruu-
den tänä vuonna. Tällä hetkellä
pystymme voittamaan maail-
manmestaruuden ainoastaan sii-
nä tapauksessa, että voitamme
kaikki jäljellä olevat osakilpai-
lut. Voittoputken pitäisi siis al-
kaa Jyväskylän MM-rallista,
McRae painotti.

McRae osaa ajaa huimaa
vauhtia niin soralla kuin asval-
tilla, mutta jostain syystä hän ei
ole koskaan pärjännyt Suur-
ajoissa. Skotti osallistui ensim-
mäistä kertaa Keski-Suomen so-
rasirkukseen vuonna 1992. Hän
kaatoi autonsa kolme kertaa,
mutta raahautui maaliin kahdek-
santena. Sen jälkeen hän ei ole
maalikorokkeelle Suurajoissa
ajanutkaan.

— Minulle on haittaa siitä, et-
tä en ole pystynyt ajamaan maa-
liin asti kolmena edellisenä
vuonna. Kokemus on täällä
kaikki kaikessa. Jos sinulla ei
ole kokemusta näistä erikoisko-
keista niin olet pulassa, McRae
myönsi.

Kolme kurjaa
keskeytystä

Vuoden 1992 kuperkeikkojen
jälkeen McRae pysyi poissa Jy-
väskylästä neljä vuotta. Hän pa-
lasi Subarun ratissa vuonna
1996, mutta reissu päättyi nuot-
tivirheestä johtuneeseen
ulosajoon Siitamassa. Seuraava-
na vuonna Subarun moottori ha-
josi Leustun maalissa, kun vii-
me vuonna McRae kolhi auton
takapyörän keskeytyskuntoon
Lankamaassa.

— Viime vuonna olimme
epäonnisia, mutta vuonna 1996
ulosajo oli minun virheeni. Jos
tässä rallissa yrittää ajaa liian ai-
kaisin liian lujaa niin on erittäin
helppoa joutua onnettomuuteen,
selvitti McRae, joka on kolmen
vuoden aikana selvittänyt Suur-
ajoissa vain 14 erikoiskoetta.

McRae säväytti viime vuonna
ajamalla kaksi pohja-aikaa ja
nousemalla toiseksi ennen kes-
keytystään. Skotti kuitenkin
heittää jäitä hattuun eikä rehvas-
tele kahden erikoiskokeen no-
peimmasta ajasta.

— Ensimmäiset erikoiskokeet
ovat aina kaikkein helpoimpia
Suurajoissa. Erikoiskokeet ovat
paljon vaikeampia eteläisellä
lenkillä lauantaina, McRae
muistutti.

McRae ei ole seitsemään vuo-
teen selviytynyt lauantain len-
killä viittä erikoiskoetta pidem-
mälle. Sunnuntain pikataipaleet
ovat skotille tuttuja ainoastaan

nuotituksista. Hän ei voi muis-
taa seitsemän vuoden takaa mil-
laisia ajolinjojen täytyy olla
Lempäässä tai Tammimäessä,
kun pätkät vedetään kisavauh-
dilla.

— En lähde kilpailuun luotta-
vaisena. En sanoisi, että kyllä,
minä voitan tämän rallin. Voit-
taminen ei ole kovin todennä-
köistä, mutta yritämme. Meillä
ei ole mitään hävittävää, McRae
huomautti.

Mäkisen tuleminen
toisi palkkapulmia

McRae nauttii Fordilla kiistat-

tomasta ykköskuljettajan ase-
masta. Ensi vuonna skotin status
saattaa kuitenkin muuttua, sillä
Mäkisen tiedetään neuvotelleen
Fordin kanssa tallipaikasta.

— Kaikki on mahdollista.
Tommin sopimus Mitsubishin
kanssa loppuu tämän kauden jäl-
keen ja moni talli haluaisi hänet,
McRae kuittasi huhut Mäkisen
siirtymisestä Focuksen rattiin.

— Minulle se olisi suuri haas-
te, jos Tommi tulisi tallikaverik-
seni. Kun kahdella maailman
nopeimmalla kuljettajalla olisi
samanlainen auto niin sitten tie-
dettäisiin, kuka on nopein. Minä
nauttisin sellaisesta tilanteesta,

McRae vakuutti.
McRae on kuitenkin älähtänyt

Mäkisen mahdollisesta ilmesty-
misestä Fordin palkkalistoille.
Brittilehtien mukaan Mäkinen
vaatii vuoden sopimuksesta vii-
den miljoonan punnan (45
mmk) palkkiota, kun McRaen
palkka kahdesta kaudesta on 6,3
miljoonaa puntaa (56 mmk).
McRae haluaa roiman palkanko-
rotuksen, jos Mäkinen pestataan
Fordille. Skotin mielestä hänen
täytyy pysyä maailman parhai-
ten palkattuna rallikuljettajana.

— Tallille olisi erittäin vaike-
aa ajattaa kahta ykköskuljetta-
jaa, McRae tuumasi.

■ ”En lähde kilpailuun luottavaisena. Voittaminen ei ole kovin todennäköistä, 
mutta aiomme yrittää. Meillä ei ole mitään hävittävää.”

Keski-Suomi opettanut
Colin McRaen nöyräksi
ralliauton kuljettajaksi
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YSTÄVÄLLINEN FORD-KESKUS

Nykyaikainen huolto- ja korikorjaamo saman katon alla osoitteessa Alasinkatu 2!

JYVÄSKYLÄ, Alasinkatu 2, Puh. 010 555 3100 • ÄÄNEKOSKI, Puh. 010 555 3720

Keski-Suomen Ford-keskus
AVOINNA • Huolto ark. 7.30–16

• Varaosat ark. 8–17 • Automyynti ark. 8.30–18, la 10–14

AUDI 80 2.0 E, 173 tkm....................................-91 69.500

CHEVROLET Camaro Sport Coupe, 150 tkm ......-88 64.500

CHRYSLER Voyager 5 STW 5D, 83 tkm.............-98 189.500

CITROEN ZX 1.8I Avantage HB 4D, 122 tkm ......-93 49.500

FIAT 4D Tipo, 101 tkm......................................-95 45.500

FIAT Tempra 2.0 I.E. SLX 4D, 144 tkm ...............-94 64.500

FORD 4D Mondeo 1.6 CLX, 77 tkm ..................-95 93.500

FORD Escort 1.6 Special 2D, 65 tkm .................-94 74.500

FORD Mondeo 2.5I V6, 31 tkm .........................-97 159.900

FORD Mondeo 1.8I CLX 4D, 55 tkm .................-97 119.500

FORD Mondeo 1.8 GLX 5D, 120 tkm ................-95 94.500

FORD Sierra 1.6 Laser 4D, 275 tkm ..................-89 26.500

FORD Sierra 2.0IS 4D, 236 tkm ........................-87 24.500

MAZDA 626 2.0 GLX Coupe, 202 tkm ...............-88 36.500

MB 200 D Sedan 4D, 326 tkm ..........................-88 74.500

MITSUBISHI Galant 2.0 GLI 4D, 190 tkm ..........-92 59.500

MITSUBISHI Lancer 1.6 GLXI 16V 4D, 134 tkm .-95 69.500

NISSAN Primera 2.0 TD, 92 tkm .......................-97 129.500

NISSAN Primera 1.6 Wagon 5D, 17 tkm ...........-98 129.500

NISSAN Sunny 1.4 L 4D, 74 tkm.......................-94 69.500

OPEL Astra 1.6I GLS F 4D, 131 tkm...................-95 78.500

OPEL Vectra 1.8I GL 16V 4D, 105 tkm...............-96 109.500

OPEL Vectra 1.6I 16V GL 4D, 98 tkm.................-97 106.500

PEUGEOT 309 GR 4D, 207 tkm.........................-90 26.500

PEUGEOT 405 4D GLI, 180 tkm........................-90 29.900

RENAULT 19 TR HB 2D....................................-90 24.500

SAAB 9-3 2.0 HB 2D, 34 tkm............................-98 149.500

VOLKSWAGEN 2D Polo, 216 tkm......................-87 19.500

V A I H T O A U T O T

TOMMI ANTTONEN

Colin McRae ei myönnä inhoavansa Jyväskylän MM-rallia, vaikka hän on joutunut keskeyttämään kolmena edellisenä vuonna.
— Pidän tästä rallista erittäin paljon. Erikoiskokeet ovat fantastiset. Tämä on vaikea, mutta jännittävä kilpailu, McRae vakuutti.

RISTO AALTO

McRae kaatoi autonsa kolme
kertaa vuonna 1992. Hän sijoit-
tui kahdeksanneksi.

RISTO AALTO

Skotti joutui kävelymieheksi
vuonna 1996. Hän täräytti ulos
tieltä Siitamassa.

RISTO AALTO

Subarun moottori hajosi Leus-
tun erikoiskokeen maaliin vuon-
na 1997.

RISTO AALTO

McRae kolhi autonsa takapyö-
rän keskeytyskuntoon Lanka-
maassa viime vuonna.

Kun kahdella 
maailman 
nopeimmalla 
kuljettajalla
olisi samanlainen auto, 
niin silloin 
tiedettäisiin
kuka on nopein.
Minä nauttisin
sellaisesta 
tilanteesta.

Colin McRae

,, KARI ROUHIAINEN

Colin McRae on näyttänyt tänä vuonna muille perävaloja kahdessa
rallissa. Hän oli taitavin Safarissa ja Portugalissa.


