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Ruuhimäen tv-erikoiskokeelle
lastinsa pudottaneet sadepilvet
pelastivat Tommi Mäkiselle
kaksi MM-pistettä.

Viimeisen pikataipaleen en-
simmäisenä — ja kuivissa olois-
sa — aurannut Mäkinen ehti ol-
la sitä mieltä, että takaa tulevat
pudottavat hänen pisteiltä, koska
tie muuttuu koko ajan nopeam-
maksi. Raju sade muutti tilan-
teen täydellisesti: Mäkisen poh-
ja-ajan alitti ainoastaan Didier
Auriol.

Mäkinen sai kuin saikin Jy-
väskylästä kaksi MM-pistettä.
Ne voivat olla arvokkaita mar-
raskuussa, jolloin pisteet lopulli-
sesti ynnätään.

”No niin,
Didier meni”

Kaksi pistettä oli paljon suu-
rempi saalis kuin Mäkinen us-
kalsi tuoreeltaan odottaa.

— No niin, Didier meni, Mä-
kinen huokaisi, kun Auriol tuli
maaliin ja kukisti hänet 0,8 se-
kunnilla.

Mäkinen seurasi kuin tulisilla
hiilillä vielä muutaman uhkaa-
jansa ajosuoritukset huoltoalu-
een videotaulusta, mutta poistui
paikalta, ennen kuin kuumim-
mat nimet ehtivät startata.

— Ei voi mitään, Subarun po-
jat tulevat, Mäkinen ennakoi.

Kolmantena Ruuhimäen rä-
väyttäneen Auriolin jälkeen sa-
de yltyi niin rajuksi, ettei kovilla
nimillä ollut mitään mahdolli-
suutta onnistua. Vettä ja jopa ra-
keita ryöppysi niin paljon, ettei-
vät kuskit olleet nähdä tietä.

Jälkipään miehistä vain Toni
Gardemeister onnistui pistejah-
dissa. Hän ehti kolmanneksi,
mikä palkittiin yhdellä ylimää-
räisellä MM-pisteellä.

Mäkinen pidätti
pitkään henkeä

Mäkinen oli jo lauantaina Ou-
ninpohjassa keskeytettyään hy-
vin epävarma siitä, kuinka
ekstrapisteiden jahtaaminen
Ruuhimäessä tulee sujumaan.
Hän epäili, ettei pysty kylmil-

tään vastamaan kilpailussa mu-
kana olevien kuskien vauhtiin ja
oli samaa mieltä myös Ruuhi-
mäen ajettuaan.

— Ei siellä isoja sattunut,
mutta ei siellä millään saa itses-
tään sitä parasta irti. Aika hyvin
se silti tuli.

— En varmaankaan hengittä-
nyt koko pätkän aikana — aina-
kin olin niin hengästynyt pätkän
jälkeen.

Ruuhimäen voitosta kolme
MM-pistettä napannut Auriol
keskeytti tahallaan yhdeksännel-
tä sijalta ennen kahta viimeistä

erikoiskoetta. Koska rallista ei
ollut tulossa kuudelle parhaalle
jaettavia MM-pisteitä, ranskalai-
nen päätti satsata kaiken Ruuhi-
mäkeen: oudosti vikuroinut
Toyota ehdittiin huoltaa taktisen
keskeytyksen ansiosta hyvään
kuntoon ennen sitä.

Mäkisen kannalta Auriolin
täysosuma oli pieni takaisku.
Hänen MM-johtonsa kaventui
11:stä kymmeneen pisteeseen.

— Mutta viime vuonna tilan-
ne oli Jyväskylän jälkeen paljon
huonompi, Mäkinen muisteli. —
Silloin en tainnut olla vielä

MM-johdossakaan.
— Olen aika luottavainen,

koska jäljellä olevat MM-rallit
ovat yleensä sopineet minulle
hyvin.

Epäreilua,
myönsi Auriol

Auriolkin oli valmis myöntä-
mään, että sade oli osasyy hänen
pohja-aikaansa.

— Se oli epäreilua, mutta täl-
lä kertaa minua onnisti.

Auriol päihitti Mäkisen 0,8
sekunnilla ja Gardemeisterin 3,4
sekunnilla. Neljänneksi ehti Mä-
kisen ja Auriolin tavoin keskeyt-
täneiden listalta mukaan pon-
nahtanut Ruotsin Thomas Råd-
ström. Hän hävisi viimeisen
MM-pisteen 0,2 sekunnilla.
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Lupaus piti
TINO KANKKUNEN ryntäsi isänsä luo Joutsan huolto-
tauolla ja ihmetteli Juha Kankkusen auton taakse ilmes-
tyvää Toyotaa. ”Isä, joku auto ajaa sun perääsi”, neljä ja
puolivuotias Tino huomautti.

”Se on Carlos-setä. Isä koettaa pitää huolen, että Car-
los ei tule liian lähelle”, Juha Kankkunen lupasi pojal-
leen.

Kankkunen piti lupauksensa ja kukisti paitsi Sainzin
myös tallikaverinsa Richard Burnsin. Kankkusen mu-
kaan eilinen ykkössija oli makein hänen kolmesta suur-
ajovoitostaan.

KANKKUNEN ARVOSTI voiton korkealle, koska 23:s
täysosuma oli tiukan väännön takana. Missään vaiheessa
Kankkunen ei johtanut kilpailua 12,8 sekuntia enempää.
Vanha kettu kesti kuitenkin hienosti paineet eikä sortu-
nut ajovirheeseen. Kankkunen pysyi johdossa, vaikka
joutui ajamaan lauantain erikoiskokeet toisena ja sun-
nuntain pätkät ensimmäisenä autona.

Kankkunen on Argentiinan ja Jyväskylän voitoillaan
osoittanut, että hän pystyy vielä 40-vuotiaana taistele-
maan maailmanmestaruudesta. Moni jo uskoi hänen täh-
tensä sammuneen, kun voitoton kausi venähti yli viidek-
si vuodeksi. Kankkunen kuitenkin uskoi nopeuteensa ja
kokemukseensa.

Kankkusen uusi nousu alkoi, kun hän pestautui Fordil-
le pelkät kulukorvaukset palkkanaan. Moiseen uhkape-
liin ei usko kuljettaja, joka ei luota itseensä. Kankkunen
tiesi tekevänsä Fordista kilpailukykyisen auton. Hän ei
pystynyt tekemään Fordista itselleen voittajaa, mutta Su-
barun hän paransi takaisin voittojen tielle.

KANKKUNEN on ollut mukana ralliautoilun huipulla
15 vuotta. Monta kertaa hän on kukkulan kuninkaana
kammennut nuoremmat haastajat takaisin lähtökuoppiin.
Kankkunen on kestänyt myös tällä kaudella nuorempien
kuljettajien hyökkäykset. Kankkunen jatkaa varmuudel-
la huipputallin kuljettajana myös ensi vuonna, mutta sa-
maa ei voi sanoa Mitsubishin Freddy Loixista, Fordin
Thomas Rådströmistä ja Subarun Bruno Thirystä. Loix
ja Rådström menettivät viimeistään Suurajoissa mahdol-
lisuudet uusia kontrahdit ensi kaudeksi. Thiry töpeksi
työpaikkansa jo aikaisemmin.

Suurajoissa kuljettajapörssin osakkeitaan nostivat
Burns, Marcus Grönholm, Harri Rovanperä ja Toni Gar-
demeister. Grönholmin vauhti piisasi voittotaistelussa,
mutta Peugeot on vielä ralliautona raakile. Ranskalaises-
sa rallitykissä on potentiaalia, mutta ei vielä kestävyyttä.
Grönholm teki kuitenkin miehen työn tuomalla 206:n
ensimmäistä kertaa MM-pisteille.

Rovanperän ura oli ennen Suurajoja taitekohdassa ei-
kä välttämättä parempaan suuntaan. Jyväskylässä Ro-
vanperä todisti, että taito ja nopeus ovat tallella, kunhan
vain auto pelaa. Mikäli Rovanperä jatkaa Seatin tehdas-
kuskina ensi vuonna, on mies paha pideltävä Cordoban
ratissa.

Rovanperä ja Gardemeister osoittivat, että Seat on
noussut mahtitallien kastiin. Uuden-Seelannin ja Jyväs-
kylän suoritusten jälkeen Gardemeister osoitti, että hän
kuuluu MM-sarjaan. Samaa voi sanoa Seatin WRC-au-
tosta.

Armin Schwarzin munauksen takia Skoda ei päässyt
näyttämään osaamistaan. Mikäli Skoda aikoo seurata
Seatin jälkiä, täytyy toinen tai molemmat kuljettajat
vaihtaa. Emil Trinerin 14:s sija Suurajoissa ei lupaa tal-
lille ruusuista tulevaisuutta.

BONUSPISTEILLÄ palkittava televisiopätkä haukkui
paikkansa. Taistelu lisäpisteistä oli jännittävää tv-viih-
dettä ja kilpailussa oli panosta loppuun saakka. Kuljetta-
jille ei välttämättä jääkään luu käteen, vaikka keskeytys
kohtaisi tai auto ei olisi kunnossa.

Tällä kertaa säiden haltija osallistui pisteiden jakami-
seen. Silti ei voi olla ihailematta Mäkisen raivokasta yri-
tystä ja Toyotan taktikoinnin onnistumista. Mutta miten
ihmeessä Auriol ja hänen vikuri autonsa pystyttiin muut-
tamaan voittajaksi parissa tunnissa ? Taikuutta, noituutta
vai ralliautoilun ihanuutta.

NÄKÖKULMA

Ari
Mäntylä

Voitto on meidän, Juha Kankkunen (oik.) ja Juha Repo.

16.9.–19.9.
11.10.–13.10.
4.11.–7.11.
21.11.– 23.11.

Jäljellä olevat kilpailut: 
Kiina
Sanremo, Italia
Australia
RAC, Englanti

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.

48
38
34
34
29
23
20
6
6
6

Tommi Mäkinen
Didier Auriol
Carlos Sainz ja
Juha Kankkunen
Richard Burns
Colin McRae
Philippe Bugalski
Jesus Puras,
Freddy Loix ja
Toni Gardemeister

MM-tilanne

■ Sopivaan aikaan alkanut sade pelasti Tommin. Vain Didier Auriol ehti edelle.

Ruuhimäestä satoi sittenkin
MM-pisteitä myös Mäkiselle

RISTO AALTO

Tommi Mäkinen sai sittenkin plakkariinsa kaksi tärkeää MM-pistettä.

Televisio-ohjelmilla on ollut
joskus kohottavampiakin juon-
toja kuin Ruuhimäen mediabis-
nes-erikoiskokeen lähetyksellä.

— Minä en oikein pidä koko
tv-pätkästä, lausahti Juha Kank-
kunen ennen kuin ohjaaja ehti
hätiin ja siirtää maailmalle väli-
tettävän kuvan 16. kamerasta
27. kameraan.

Erikoiskokeen ja tv-lähetyk-
sen jälkeen tuntui katsojasta,
siis televisiosta rallin tuntua ha-
kevasta katsojasta, siltä, että
Kankkunen ei ollut pahastikaan
väärässä.

■■

Tv-erikoiskoe on keinotekoi-
nen tuote.

Kun FIA ja autourheilumo-
guli Bernie Ecclestone huoma-
sivat, että maailman menoa sää-
televät ja rikkaat sekä köyhät
eri leireihin jakavat televisioyh-
tiöt eivät tule rallin tykö, täytyy
rallin mennä tavalla tai toisella
televisioyhtiöiden tykö.

Piti keksiä jotakin. Keksittiin
ylimääräinen röyhtäisy, joka ei

ilman ähkyä istu ralliurheilun
luonteeseen, sillä tavalla kuin
ralliurheilun luonnetta perintei-
simmillään ja hienoimmillaan
ajatellaan.

Äänessä on Antero ”Ihana-

Leijona” Mertaranta. Sekään ei
auta. Nyt ei ole Karalahti lyö-
mässä kiekkoa viimeisillä se-
kunneilla sisään.

Ei ole latausta, ei elämää
suurempaa näytelmää, koska
Jyväskylän MM-ralli ei ole mi-
kään yksittäinen ekstrapiikki

vaan kokonaisus, upea draama-
paketti ensimmäisestä erikois-
kokeesta laitimmaiseen.

Jyväskylän ralli ei ole jää-
kiekkoa eikä formulaa. Se on
erilainen seikkailu, jolla on
oma metsäläisen luonteensa.

Ralli on aidoimmillaan ja
antavimmillaan, kun sitä seu-
raa kumisaappaat jalassa räh-
jäisen menninkäisen näkökul-
masta.

VIP-teltoissa ja tv-vastaanot-
timissa ei sanoma välity.

■■

Yle otti Ruuhimäen, aivan
oikein, tosissaan.

27 kameraa. Kuvaa joka mut-
kasta, in car -kuvaa auton sisäl-
tä, air-kuvaa helikopterista.
Toimittajia, kommentaattoreita,
haastattelijoita, grafiikkaa, tuot-
tajia, teknistä henkilökuntaa jo-
ka mättäällä, ihan kaikkea...

Lopputulos oli taattua tava-
raa, joskin outo tilanne ja kor-
keammalta taholta tulleet mää-
räykset vaativat veronsa. Välil-
lä kukki tahaton komiikka.

”Congratulations”, onnitteli
maalipään haastattelija Jyrki
Kemppainen Juha Kankkusta.

Juha Kankkunen nyökkäsi.
”Congratulations”, jatkoi

Kemppainen.
”Kiitos, kiitos”, vastasi

Kankkunen.
Toki hänkin tiesi Ecclestonen

tai jonkun muun pienen suuren
miehen määränneen, että haas-
tatteluissa puhutaan englantia
eikä suomea.

Pitkäveteiseksi kääntynyt
Ruuhimäen lähetys antaa lopul-
ta aikaa pohtia koko rallin ole-
musta.

MM-ralli ei pääse helpolla.
Ikään kuin sen olisi joka vuosi
perusteltava olemassaolonsa ja
itse kunkin perusteltava suh-
teensa siihen.

Tarvitsemmeko me rallia,
vaikkapa täällä Jyväskylässä?

Ymmärrän heitä, jotka eivät
tätä viikonloppua sulata. Mutta
ihan täysin en ymmärrä, miksi
he haluaisivat viedä ilon niiltä-
kin, jotka osaavat ammentaa

tapahtumasta itselleen sokeria
kuppiinsa.

Jos tämän maailman kaikki
synnit laitettaisiin järjestyk-
seen, ei Jyväskylän MM-ralli,
kaupallistuvine koukeroineen,
VIP- ja tv-kumarruksineen
kaikkineenkaan, olisi sillä lis-
talla ihan kärjessä.

Olkoon ralli, olkoon Jyväsky-
lässä.

Kunhan vielä muistaa olla
käyttämättä omaa massaansa
väärällä tavalla hyväkseen.
Kunhan ei painosta, uhoa, uhit-
tele, räikeimmillään jopa öyk-
käröi.

■■

Mutta se tv-erikoiskoe.
Olen nähnyt elämäni aikana

liian paljon urheiluohjelmia, lii-
an paljon sellaisiakin ohjelmia,
jotka ovat temmanneet hikisen
minäni ylös sohvalta.

Lähetystä Ruuhimäestä huo-
masin seuraavani tyynenä, ai-
van liian öönä.

ILKKA KULMALA

”Minä en oikein pidä koko tv-pätkästä”

RISTO AALTO

Didier Auriol tutki tarkasti, mitä tv-screen näytti
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Vihdoinkin kelpo saalis: vii-
des sija ja kaksi MM-pistettä.

Harri Rovanperän kasvoista ja
puheistakin paistoi sunnuntaina
helpottuneisuus.

— Kyllä helpotti. Täytyy olla
tosi tyytyväinen viidenteen si-
jaan ja pisteisiin, kun kovia kes-
keyttäneitäkään ei ollut monta.

Molemmat
autot pisteille

Rovanperän hyvän olo kruu-

nasi se, että koko Seatin tallin
väki oli yhtä hymyä. Toni Gar-
demeister onnistui tuomaan tal-
lin toisenkin auton maaliin ja
MM-pisteille.

Gardemeisterkin nappasi itsel-
leen kaksi pistettä, yhden yleis-
kilpailun kuudennesta sijasta ja
toisen Ruuhimäen erikoiskokeen
kolmannesta sijasta.

Oliko Rovanperällä paineita
olla parempi kuin Gardemeister?

— Siitähän puhuttiin paljon
ennen rallia ja tehtiin liiankin
suuri numero. Pääasia oli että
saimme molemmat pisteitä. Hy-
vin Toni ajoi, muuta ei voi sa-

noa, Rovanperä kommentoi.

Autolle hyvä
todistus: 9+

Ennen kotiralliaan Rovanperä
oli keskeyttänyt kolme kertaa
peräkkäin. Koko kauden paras
tulos oli Safarista irronnut kuu-
des sija. Noista lähtökohdista
tunnelmat ennen kotirallia olivat
varmasti ahdistuneet...

Eilen tunnelmat olivat toiset.
Tulikasteensa Jyväskylässä saa-
nut Cordoban kehitysversio pys-
tyi ajoittain haastamaan perin-
teisten mahtitallien ajokit.

— Annan autolle kokonaisar-
vosanaksi 9+. Isoilla teillä sillä
pystyy jo hätyyttelemään kär-
kiautoja, mutta pikkuteillä em-
me vielä pärjää. 

— Mutta töitä pitää vielä teh-
dä!

Rovanperä ja Seat nähdään
seuraavan kerran kiinalaisilla
teillä syyskuussa. Siellä selviää,
onko keltaiseen kilpuriin ehditty
saada jälleen lisää vauhtia.

Gardemeisterin ympärillä riitti
taputtelijoita kun selvisi, että
hän nousee MM-pisteille sekä
yleiskilpailussa että tv-erikois-
kokeella. Toisin kuin Rovanpe-

rä, jolla oli Ruuhimäessä ohje
ajaa varman päälle, Gardemeis-
ter yritti viimeiseen saakka kaa-
su pohjassa.

Gardemeister ei
aivan tyytyväinen

Ruuhimäestä tulikin nouse-
valle tähdelle liki täysosuma:
oma ajoi sujui hyvin ja yleiskil-
pailusijaan tuli tärkeä pykälän
parannus, kun Colin McRae jou-
tui keskeyttämään viime met-
reille.

— Sijoitukseen olen ihan tyy-
tyväinen, mutta oma suoritukse-

ni ei ollut oikein hyvä, Garde-
meister summasi. 

— Jostain syystä keskittymi-
seni välillä herpaantui.

— Tien ulkopuolella en oi-
keastaan käynyt kuin kerran,
mutta sain auton sammumaan
muutaman kerran risteyksiin.

Gardemeisterin otteet vahvis-
tivat sen käsityksen, ettei kol-
mas sija edellisestä kilpailusta
Uudesta-Seelannista ollut silkka
sattuma. Sujuvasti Kouvolan
murretta puhuvalla nuorukaisel-
la on jo nyt kelpo eväät seuraa-
van ajajasukupolven huippuni-
meksi.

Huh huh, että Harri Rovanperää helpotti

RISTO AALTO

Seatin tallissa pidettiin illalla maukkaat espanjalaiset juhlat
Toni Gardemeisterin (vas.) ja Harri Rovanperän kunniaksi.


