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KAUPPAKATU 37 MA–PE 9.30–19, LA 10–17, PUH. 014-334 4700
ASEMAKATU 11 MA–PE 10–18, LA 10–15, PUH. 014-334 4700

KUKKIA VAAN RIITTÄÄ!
Tule poiminaan edullisesti
talven kuivakukat.

Talvivalkosipuli on valmista, tavallinen valkosipuli kasvaa
vielä. Olemme avoinna 6 päivää viikossa klo 10-21 (pe sul-
jettu). Puutarhakahvio.
Laukaa, Valkolantie 257, puh. 837 646. TERVETULOA!

Savela. Kaivokatu 1, Jkl. Puh. 014-33 99 300. Av. ark. 9–20, la 9–18.
LÄNSIVÄYLÄSUPERMARKET
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SUORAAN TUOTTAJALTA

Ilmoitat edullisesti – ja "Lahjoitetaan"-palstalla jopa ilmaiseksi!
Tuo tai lähetä ilmoitus Keskisuomalaiseen,  Aholaidantie 3, 40101 Jyväskylä.

Keskisuomalaisen

KirppuTorilla

JYVÄSKYLÄ
Ville Pyylampi

Jyväskylän MM-ralli on perin-
teisesti saanut surkeimmankin
autoilijan pitämään itseään juha-
kankkusena tai tommimäkisenä.
Tämäkään vuosi ei ollut poik-
keus, vaan rallin mukana liikku-
neet poliisit jakoivat viikonlopun
aikana peräti 407 ylinopeussak-
koa.

MM-rallin aikana liikenneval-
vonnasta oli huolehtimassa pai-
kallisten voimien lisäksi 60 ih-
mistä liikkuvasta poliisista. Tie-
dot sakoista ja muista häiriöistä
kerääntyivät poliisin johtokes-
kukseen Jyväskylään.

Kisaviikonlopun saldoa kerän-
nyt komisario Arto Rajala ker-

too, että 35 kuskin kaasujalka oli
niin painava, että kortti lähti kui-
vumaan. Pahinta ylinopeutta
ajettiin Kuortaneella, jossa mi-
tattiin 135 kilometrin tuntino-
peus 50:n alueella. Jyväskylässä
nelostiellä tutkaan kaasuteltiin
155 kilometrin tuntinopeutta
80:n alueella.

Lauantaina liikenne ruuhkau-
tui rallin takia Jämsän tienoilla
täysin. Tampereelta ja Lahdesta
Jämsään tulevien teiden risteyk-
sessä oleva liikenneympyrä ei
kestänyt autojen määrää, vaan
ysitielle muodostui peräti 11,5
kilometrin pituinen, vähän väliä
pysähtelevä jono. Pahimmillaan
jono oli kello 14-17 aikoihin ja
lopullisesti tie alkoi vetää vasta
kello 18-19 välillä.

Sunnuntaina ruuhkautuivat
Leivonmäeltä ja Joutsasta Jyväs-
kylään johtavat tiet, mutta eivät
silti yhtä pahoin kuin ysitie lau-
antaina. 

Myös viimeinen Ruuhimäen
pikataival aiheutti melkoisen
ruuhkan, joka oli pahimmillaan
kello 15-17 aikoihin.

Kokonaisuutena tämänvuoti-
nen ralli sujui komisario Arto
Rajalan mukaan poikkeukselli-
sen hyvin.

— Otimme kiinni ainoastaan
seitsemän rattijuoppoa ja se on
kyllä varsin vähän. Yleisökin
käyttäytyi ehkä paremmin kuin
aiempina vuosina. Se tosin oli
negatiivista, että yleisö tukki au-
toillaan monet pikataipaleiden
varsien pikkutiet täysin.

■ Rallin mukana liikkuneet poliisit jakoivat viikonlopun aikana
peräti 407 ylinopeussakkoa. 

MM-ralli innoitti
”juhakankkuset”
hurjiin ylinopeuksiin

VAAJAKOSKI
Tiina Lamminaho

Varoninin talossa Vaajakos-
ken keskustassa oli pieni palon
alku sunnuntai-iltana. Yläkerran
huoneeseen oli tehty lattialle tu-
let, mutta palokunta sai palon
nopeasti sammumaan.

Palokunnan tullessa paikalle
talossa tai sen pihapiirissä ei nä-
kynyt ketään. Poliisi tutkii ta-
pausta. Reilu vuosi sitten maa-
laiskunta päätti purkaa talon.

Palon alku
Vaajakoskella

JYVÄSKYLÄ
Ville Pyylampi

Sunnuntaina Jyväskylän polii-
siasema täyttyi vanhan viinan
hajusta, kun ajokuntoaan testaa-
maan tulleet krapulaiset vyöryi-
vät sisälle. Poliisin arvion mu-
kaan koko päivän aikana mitta-
riin kävi puhaltamassa noin 200
ihmistä.

— Kyllähän se meitä työllis-
tää, mutta parempi että käyvät
täällä testaamassa ajokuntonsa
kuin että lähtevät humalassa au-
ton rattiin, tiivistää vanhempi
konstaapeli Raimo Koivuniemi.

Lauantaina puhaltajia kävi
asemalla ainoastaan 60, mutta
sunnuntaina ovet kävivät jo sel-
västi tiuhempaan tahtiin.

— Yhden puhaltajan palvele-
minen vienee sellaisen minuutin,
mutta sitten on näitä ”tulokselli-
sia” puhaltajia, joiden jäljiltä
mittarin pitää antaa nollaantua
joskus pitkäänkin, Koivuniemi
naureskelee.

Yllättävän
rauhallista

Kokonaisuudessaan MM-ralli-
viikonloppu sujui järjestyshäi-
riöiden osalta poliisin arvion
mukaan yllättävänkin rauhalli-
sesti. Esimerkiksi lauantaiyönä
sattui kolme lievää pahoinpite-
lyä, eli ei sen enempää kuin ta-

vallisenakaan lauantaina.
Vanhempi konstaapeli Koivu-

niemi kuitenkin uskoo, että joi-
tain ilmoituksia tulee vielä maa-
nantainakin. 

Kännyköitä ja
lompakoita hukassa

Esimerkiksi viikonloppuna
poissa kaupungista olleet eivät
edes pysty huomaamaan omai-
suutensa vahingoittamista ja te-
kemään rikosilmoitusta sunnun-
taina. Muutenkin rikosilmoitusta
lähdetään usein tekemään vasta
maanantaina, ellei rikos ole ko-
vin suuri.

— Tämänhetkisen tiedon va-
lossa viikonloppu tuntuu kuiten-
kin sujuneen yllättävän rauhalli-
sesti, kun otetaan huomioon liik-
keellä ollut väkimäärä, Koivu-
niemi arvioi.

Ajokuntoaan testaavien puhal-
tajien lisäksi kaupunkiin viikon-
lopuksi vaeltaneiden ihmisten
suuri lukumäärä näkyy poliisille
tehtyjen katoamisilmoitusten
määrässä. 

Varsinkin puhelimia ja lompa-
koita on Koivuniemen mukaan
hukattu paljon.

— Tuolla yhdessä kaapissa lo-
juu iso läjä kaupungilta löytynei-
tä lompakoita ja kännyköitä, ei-
kä siinä ole vielä vielä edes mu-
kana rallin järjestäjille tuotuja ta-
varoita.

■ Moni kävi testaamassa ajokuntonsa poliisiaseman alkometrillä.
■ Ralliviikonlopun yössä hämmästyttävän vähän tappeluita ja häiriköitä.

Sunnuntaina poliisin
luona kävi 200 puhaltajaa

MM-ralliviikonloppuna Jyväskylän yöelämään tutustui valtavat
määrät ihmisiä. Samalla moni hävitti kännykkänsä ja lompakkon-
sa, jotka nyt ovat poliisin suojissa. Joku hukkasi jopa repullisen
olutta.

MATTI SALMI

—Kuusi ihmistä loukkaantui
lievästi peräänajossa Juupajoella
sunnuntaina vähän ennen puolta
päivää. Kaikki pääsivät tarkas-
tuksen jälkeen pois terveyskes-
kuksesta. Molemmat autot ajoi-
vat valtatietä 58 Mäntän suun-
taan. Koskitien risteyksessä
edellä mennyt näytti suunta-
merkkiä kääntyäkseen vasem-
malle, mutta kääntyikin yllättäen
toisen eteen oikealle.

—Keuruun Kurkiniemen alu-
eella murtauduttiin viikonlopun
aikana ainakin viiteen omakoti-
taloon. Murtomiehet olivat vie-
neet mennessään koruja ja rahaa.
Enimmillään saalis oli joidenkin
tuhansien markkojen arvoinen.

—Useita ikkunoita oli rikottu
keskuskoulusta sunnuntain vas-
taisena yönä Äänekoskella.
Myös seurakuntatalon kahdesta
ovesta oli rikottu ikkuna.


