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Marcus Grönholm uskoi eilen
puolenpäivän aikaan, että hän
sijoittuu viidenneksi Jyväskylän
MM-rallissa.

— Tiet ovat tänään liian no-
peita meille. Meillä ei ole mi-
tään mahdollisuuksia nostaa si-
joitusta. Ja Peugeot haluaa, että
ajamme maaliin, Grönholm sel-
vitti.

Lopputuloksissa Grönholm
komeilee kuitenkin neljäntenä.
Colin McRae oli ajamassa en-
simmäistä kertaa Suurajoissa

maaliin sitten vuoden 1992,
mutta onni hylkäsi hänet jälleen.

— Mäntä hajosi eikä sitä pys-
tytä korjaamaan, Fordin talli-
päällikkö Malcolm Wilson ra-
portoi toiseksi viimeisen eri-
koiskokeen jälkeen.

Keskeytys 500
metriä maalista

Ford yritti vielä pelastaa pis-
teen määräämällä McRaen vii-
meiselle erikoiskokeelle rikki-
näisellä autolla. Kuudenneksi
pudonneen skotin matka kuiten-
kin katkesi televisiokameroiden

todistaessa tapahtumaa. McRae
joutui keskeyttämään 500 metriä
ennen viimeisen erikoiskokeen
maalia.

— Emme pystyneet ajamaan
maaliin asti, koska auto hyytyi
ylämäkeen. Olen nyt kuitenkin
ajanut kisavauhdilla kaikki eri-
koiskokeet ja olen sopeutunut
näihin teihin. Aikani paranivat
koko ajan ja se on hyvä enne,
McRae totesi.

Grönholmilla
kosolti pulmia

Myös Grönholmilla oli kosol-

ti pulmia rallin aikana, mutta
Peugeot kesti maaliin saakka en-
simmäistä kertaa MM-rallissa
tällä kaudella. 

Grönholmin kolme MM-pis-
tettä Jyväskylästä ovat ensim-
mäiset Peugeotin uudelle 206-
autolle.

— Nyt ainakin tiedämme mitä
autossa on parannettavaa. Sun-
nuntaina me ei oikein enää saatu
tsemppiä päälle. 

— Ruuhimäessäkin luovutin
toisen mutkan jälkeen, kun huo-
masin kärjen päässeen ajamaan
kuivalla kelillä, Grönholm tun-
nusti.
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Juha Kankkunen osasi taatusti
arvostaa Jyväskylän MM-rallin
voittoa, vaikka hän oli ennen ei-
listä ehtinyt juhlia ykköstilaa 22
kertaa.

— Kyllä kotikisa on aina hie-
no voittaa. Jyväskylä ei ole niitä
helpoimpia ralleja. Tänä vuonna
lähtöluettelo oli kovempi kuin
koskaan. Kyllä voitto makealta
maistuu, hehkutti Kankkunen,
joka siirtyi jälleen kärkeen MM-
voittojen määrässä.

— Tommi ehti siinä välillä
juhlia, mutta nyt saatiin voitto
taas takaisin.

Kovimman
takana...

— Tänä vuonna mukana oli
niin monta tehdasautoa. Ja autot
ovat keskenään niin tasaisia, että
koko ajan taistellaan sekunneis-
ta. Tämä Jyväskylän voitto oli
kaikkein kovimman takana, ver-
tasi Kankkunen, joka on aikai-
semmin valloittanut Suurajot
vuosina 1991 ja 1993.

Subarun rallitallin päälliköllä
David Richardsilla oli syytä pat-
sastella maalissa leveä hymy
kasvoillaan, sillä Richard Burns
ohitti viimeisenä kilpailupäivänä
Carlos Sainzin ja varmisti Suba-
rulle kaksoisvoiton.

— Tämä on ollut ainoa ralli
MM-sarjassa, jota emme olleet
vielä voittaneet. Olen erittäin
tyytyväinen. Kaikki muu sujui
suunnitelmien mukaan paitsi
sunnuntai-iltapäivän sadekuuro.
Olen varma, että kuivissa olo-
suhteissa Juha tai Richard olisi
alittanut Didierin ajan, Richards
viittasi televisiopätkään.

Sainz tunnusti
voimattomuutensa

Kankkunen ajoi koko kilpai-
lun ajan kärjen tuntumassa. Hän
ei menettänyt johtoaan lauantai-
na ja sunnuntaina, vaikka joutui
starttaamaan molempien päivien
reiteille luuta-autona. — Luulin,
että olisin hävinnyt enemmän
kuin jouduin ajamaan ensimmäi-
senä autona.

Sainz ja Burns haastoivat
Kankkusen vielä viimeisenä ral-
lipäivänä. Kankkunen kuitenkin
karisti kymmenen sekunnin
päässä lähteneen espanjalaisen
Lempään 28 kilometriä pitkällä
erikoiskokeella, jonka hän ajoi
4,7 sekuntia Sainzia nopeam-
min.

— Olisin jättänyt häntä vielä-
kin enemmän, mutta puolivälis-
sä pätkää multa puhkesi kaksi
rengasta. Rengas ehti mennä
ihan tyhjäksi ennen kuin muussi
täytti sen. Mutta oli mulla hyvää
tuuriakin. Siinä olisi helposti
voinut lähteä vaikka koko pyö-
räkin, Kankkunen huokaisi.

Televisiopätkää lukuun otta-
matta Kankkunen ajoi kaikki
sunnuntain erikoiskokeet
Sainzia nopeammin. Sainz jäi
lopulta Kankkusesta 18 sekun-
tia.

— Yritimme kaikkemme,
mutta emme voineet Subaruille
mitään. Erikoiskokeet olivat
sunnuntaina perjantain kaltaisia

eikä meidän auto ole yhtä kilpai-
lukykyinen kapeammilla teillä,
Vauhtini ei vaan riittänyt. Sitä
paitsi olin ajaa monta kertaa
ulos lauantaina ja sunnuntaina.

Burns
pettynyt

Sainzin ohittanut Burns yritti
sunnuntain kolmella ensimmäi-
sellä erikoiskokeella tavoittaa
myös Kankkusta, mutta britti sai
nakerrettua laukaalaisen johtoa
vain 0,6 sekuntia. Burns ei pääs-
syt 9,4 sekuntia lähemmäksi.
Maalissa miesten välistä eroa oli
9,7 sekuntia.

— Jos ei kaveri saa ajettua
yhtään eroa pienemmäksi niin
kai se tietää, että ei ole mitään
mahdollisuuksia. Riku ajoi kyllä
erittäin kovaa ottaen huomioon,
että hän oli täällä vasta toista
kertaa, Kankkunen totesi.

Kankkusen kehuista huoli-
matta Burns oli pettynyt kakkos-
sijaansa.

— Yritin hyökätä täysillä vie-
lä sunnuntaina. Ainahan tallika-
veri on mittatikku, jonka yrittää
voittaa, Burns totesi.

— Tallille kaksoisvoitto oli
hyvä asia. Yritin vielä saalistaa
kolmea pistettä tv-pätkältä, mut-
ta sade pilasi mahdollisuudet,
Burns harmitteli.

Tittelijahtiin
uutta potkua

Subarun rallitalli suorastaan
riehaantui kaksoisvoitosta.

— Jos pystymme voittamaan
Jyväskylässä niin se on mahdol-
lista missä tahansa, tallipäällik-
kö Richards uhosi.

Myös Kankkunen ilmoittautui
mukaan maailmanmestaruusjah-
tiin. Hän nousi MM-sarjassa jae-
tulle kolmannelle sijalle. Hän on
Sainzin tavoin kerännyt 34 MM-
pistettä, kun sarjaa johtavalla
Tommi Mäkisellä on 48 pistettä.

— Vaikka ralleja on vähän
jäljellä, meillä on silti vielä aika
hyvät mahdollisuudet loppukau-
desta. Meillä on mahdollisuudet
maailmanmestaruuteen, joten
yritetään niin paljon kuin pysty-
tään, Kankkunen tuumasi.

Tosin Kankkusen täytyy on-
nistua jäljellä olevissa neljässä
osakilpailussa, sillä jaossa on
maksimissaan enää 40 pistettä.

— Tommille täytyy kyllä sat-
tua vaikka mitä, mutta tietenkin
kaikkea voi käydä kuten tässä
rallissa. Kun nyt laitteet toimivat
niin jatketaan vaan kovaa työtä
ja testaamista niin kyllä se siitä,
Kankkunen tuumasi.
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Juha Kankkusen ilme kertoo, että työ tuli tehtyä — aika hyvin. Selän taakse jäi myös Carlos Sainzin kartanlukija Luis Moya (oik.).
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Tino Kankkunen onnitteli hartaasti isäänsä.

■ ”Tommi ehti siinä välillä juhlia, mutta nyt voitto saatiin taas takaisin”, Juha Kankkunen tuumasi.
■ Kokenut sankari osasi arvostaa kotikisan kuninkuutta, joka pysyi yhä tiukasti Keski-Suomessa.

Taas on valtikka Juhalla

Kun nyt 
laitteet
toimivat, niin
jatketaan
vaan kovaa
työtä."

Juha Kankkunen
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McRaella murheita, Grönholm kipusi neljänneksi


