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Jyväskylässä saatiin viikko
sitten järjestää autokilpai-
lu, kunhan se ei luvan mu-
kaan haitannut yleistä ja-
lankulkua.

On helppo ajatella, että
täytyyhän MM-rallin takia
näin päättääkin. Pitäähän
ihmisten saada kulkea rau-
hassa kaupungin keskustassa.

Teknisessä palvelukeskuksessa tehty virkamiespäätös ei
kuitenkaan koskenut Jyväskylän MM-rallia, vaan Jyväskylän
Maan Ystävien Kirkkopuistossa järjestämiä Jyväskylän
Pienajoja eli leikkiautokisoja. Pienajoissa nepataan autoja
hiekkakasassa eteenpäin.

En käynyt katsomassa, tukkivatko pienautokisojen rallaa-
jat Kirkkopuiston jalkakäytävät. Mutta eivät tukkineet aina-
kaan kaksi vuotta sitten, kun tein juttua niistä kisoista.

Sen sijaan MM-rallin lähtö esti kulkemasta kävelykadulla
sinne, minne halusi. Tämä on tietysti äärettömän tiukkapi-
poista, mutta mieleen juolahti ajatus siitä, että haittaa yleisel-
le jalankululle oli havaittavissa.

Rallirataratkaisujen perusteella voisi päätellä, että päätöstä
ralliautojen päästämisestä kävelykadulle ei ole edes tehty.
Kyse on tietysti valmistelusta, sillä ralliautot olivat vasta läh-
dössä matkaan.

Vaikka kovasti kaivattua rahaa Jyväskylään tulee rallin
ansiosta, ei rahan vuoksi aivan kaiken pitäisi olla myytävä-
nä. Muuten olen sitä mieltä, että rallia ei saa viedä meiltä
Manseen.

Espoo on sonnikaupunki. Teknologiakaupunki
Espoossa taitaa olla enemmän sonneja kuin Jyväskylässä.
Tieto on kokemusperäinen, sillä Jyväskylässä en ole nähnyt
yhtään sonnia, mutta Espoossa olen, vieläpä Otaniemen tek-
nologiakylässä. Kadulla.

Valtava sonni, joka tunnistettiin Aberdeen Angukseksi,
tallusteli jalkakäytävää pitkin keskiviikkona teknologiaosaa-
jien Innopolin lähellä. Vieressä kulki poliisiauto majakat
loistaen. Maaseutukeskuksesta saamieni tietojen mukaan
täysikasvuinen AA painaa jopa yli tuhat kiloa.

En tiedä, miten tilanne laukesi tai mistä sonni oli karannut
— vai oliko se karannut. Vaikka tapauksen näki parikym-
mentä toimittajaa, citysonni ei päätynyt ainakaan torstain il-
tapäivälehtiin. Toimittajat kun eivät olleet iltapäivälehdistä.

Innopolin teknologiayritykset olivat kiinnostavia, mutta
uhkasivat jäädä sonnin varjoon.

Toimii kuin VR:n tietojärjestelmä. Miltä-
hän vuosikymmeneltä VR:n tietojärjestelmät ovat peräisin?
Paikkalippua aikaisempaan junaan vaihtanut asiakas ei saa-
nut Pasilassa hyvitystä myöhäisemmän junan paikkalipusta,
vaikka näin pitäisi saada. VR:n tietojärjestelmä ei tunnista-
nut matkatoimiston kautta varatun lipun numeroa.

Oli pakko maksaa (oli intercityjuna), vaikka hyvityksen
pitäisi olla selvä juttu joka tapauksessa. Loppu oli sentään
onnellinen, sillä VR lupasi seuraavana päivänä, että hyvitys
tulee.

Säännöllisen epäsäännöllisen junamatkustajan vinkkelistä
VR Osakeyhtiö muistuttaa joustamattomuudessaan ainakin
kerran vuodessa byrokraattista virastoa.
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Pienajot uhkasivat
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Subarun Tokion päämajassa,
Fuji Heavy Industries Ltd.:n
pääkonttorissa, otettiin torstaina
huvittuneina vastaan Suomessa
liikkuva huhu vastaan. Kauppa-
lehti kirjoitti menneenä tiistaina,
että Subarun väki olisi keskus-
tellut viime viikonlopun Rally
Finlandin aikana suomalaisen

autotehtaan, Valmet Automoti-
ven, edustajien kanssa Subarun
mahdollisen valmistuksen aloit-
tamisesta Suomessa.

— Huhussa on kuitenkin pe-
rää se, että pääjohtajamme kyllä
tapasi sattumoisin yhden Val-
metin edustajan Jyväskylässä
rallin aikana, kertoo Atsushi
Kojima, Subarun pr-osaston
esimies.

Rallimatkalla olleet subarulai-

set vahvistavat pääjohtaja Ta-
keshi Tanakan vaihtaneen ter-
vehdyksiä Valmetin johtajatason
henkilön kanssa rallialueella.
Yhtiönimi Valmet Automotive
jäi Suomessa käyneiden mie-
leen, mutta keskustelu ei ollut
edennyt yli pikaisten tervehdys-
ten.

— Valitettavasti en voi il-
moittaa iloisia uutisia Suomeen
tai muuallekaan Eurooppaan

päin. Vaikka rallimenestyksem-
me jatkuu ja nimemme arvo
nousee, emme tässä vaiheessa
suunnittele tuotantomme laajen-
tamista Eurooppaan. Euroopassa
edustuksemme toimii vastedes-
kin International Motors Ltd.:n
toimesta (Suomessa IM Suomi
Oy), jatkaa Kojia.

Kysymykseen, miksi kiirei-
nen pääjohtaja yleensä oli tällä
kertaa Jyväskylässä, vastataan

Subarulta, että hänellä on tapana
käydä kannustamassa rallitiimiä
muutaman kerran vuodessa, jos
aika sen vain sallii.

Kojiman mukaan Rally Fin-
landin kaksoisvoitto oli todelli-
nen jättipotti Subarulle.

— Mahdollisuutemme neljän-
teen valmistajien mestaruuteen
paranivat, hän toteaa. Veteraani
Juha Kankkusta pidetään Su-
barulla ”kaikkien aikojen par-

haana ralliajajana”.
— Olemme onnekkaita saa-

tuamme hänet joukkoomme, ke-
huu Kojima.

Kaiken kaikkiaan Subaru on
tyytyväinen tämänvuotiseen tii-
miin Kankkunen—Richard
Burns—Bruno Thiery. Ensi
vuodesta ei Subarun väki vielä
suostu puhumaan.

■ Suomalaiset lehtitiedot huvittavat Tokiossa. Yhtiö ei ole perustamasta tehdasta Eurooppaan.

Subaru kiistää suunnittelevansa
tuotannon laajentamista Eurooppaan
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Ralliuutisointi Japanissa jää
yleensä kansallisurheilu base-
ballin ja muiden uutisten var-
joon. Niin kävi tälläkin kertaa,
mutta maassa on silti oma sitkeä
rallikansansa.

Välähdyksiä rallikilpailuista
näkee joltakulta kanavalta, jos
jaksaa istua tv:n ääressä läpi
yön. Koko kansan kanava NHK
esittää rallikoosteen aamun pää-
uutislähetyksessään — mutta
vasta pari viikkoa itse kilpailun
jälkeen. Rally Finland lienee
vuorossa jonakin aamuna ensi
viikolla.

Sekä NHK että lehdistö kiin-
nittävät suurimman huomionsa
valmistajien väliseen kilpailuun.
Vaikka ajaja olisi ulkomaalai-
nen, japanilainen tuntee voitta-
neensa kilpailun, onhan ajopeli
useasti kotoinen Subaru, Mitsu-
bishi tai Toyota.

Henkilöjuttuja ajajista voi lu-
kea moottoriurheilulehdistä, joi-
ta Japanissa onkin aikamoinen
määrä. Research Institute for
Publications'in mukaan yhteensä
146:n moottoriurheilulehden
(ralli, F1, moottoripyörät mu-
kaanlukien) yhteinen levikki
vuodessa on yli 100 miljoonaa.
Nimet Kankkunen ja Mäkinen
edustavat japanilaisenkin ralli-
kansan mielestä kuningasluok-
kaa.

— Jokaisen rallivoiton jäl-
keen kauppa käy vilkkaasti, ker-
too Shigemitsu-san Tokion esi-
kaupungissa, Tachikawassa si-
jaitsevasta Subaru-liikkeestä.

— Subarun rallimenestyksen
myötä pari, kolme viime vuotta
on ollut hyvää aikaa, hän kiittää.

Mitsubishi
kilpailija

Suosituin malli Shigemitsun
mukaan on ehdottomasti Subaru
Legacy, mutta myös Imprezan
myynti on noussut. Uusi Legacy
tai Impreza maksaa alkaen va-
jaat 2 miljoonaa jeniä (noin 100
000 mk), likimain yhtä paljon
kuin muut saman tason autot.

Subaru näyttää olevan erityi-
sesti 20—30-vuotiaiden mie-
leen, kauppiaat arvioivat.

— Valttejamme ovat neliveto
ja liikkuvuus. Autojamme osta-
vat henkilöt, jotka nauttivat aja-
misesta, kuvailee Atsushi Koji-
ma Subarun pääkonttorista. Su-
baru toi aikanaan markkinoille
ensimmäisen ei-maasto nelive-
toajoneuvon.

— Emme tietoisesti kilpaile
muiden japanilaisvalmistajien
kanssa, sillä edustamme erilaista
ajattelutapaa. Jos pitää etsiä kil-
pailija rallimaailmasta, niin se
on todennäköisesti Mitsubishi,
Kojima tuumii. Hän määrittelee

edustamansa yhtiön, Fuji Heavy
Industries Ltd:n, suhteellisen
pieneksi autonvalmistajaksi Ja-
panin mittakaavassa. Yhtiö oli
alunperin lentokonevalmistaja
nimellä Nakajima Aircraft, mut-
ta muutti sodan jälkeen sekä ni-
mensä että tuotteensa.

Ensimmäinen yhtiön valmis-
tama ajoneuvo oli Rabbit-skoot-
teri. Subaru-auton prototyyppi
valmistui vuonna 1954 ja neljä
vuotta myöhemmin alettiin
markkinoida kevytajoneuvoa ni-
meltä Subaru 360 minicar.

1960-luvulla Subaru toi markki-
noille Japanin ensimmäisen etu-
vetoauton. Saman vuosikymme-
nen lopulla alkoi vienti Yhdys-
valtoihin.

Seitsemäs
Japanissa

Subaruja valmistetaan Japanin
lisäksi Taiwanissa, Yhdysval-
loissa (yhteisprojekti Isuzun
kanssa) ja Kiinassa. Kotimaan
myynti viime budjettivuoden ai-
kana oli 286 393 ajoneuvoa. Eu-

roopan vienti oli 53 349 autoa.
Näinkin suurista luvuista huo-

limatta Subarun osuus koko Ja-
panin autoteollisuudessa on vain
vajaat 5 prosenttia. Kokonais-
myyntituotto on vajaat 10 pro-
senttia maan suurimman valmis-
tajan, Toyotan tuotosta.

— Toissa vuonna olimme ja-
panilaisten autonvalmistajien
suuruusjärjestyksessä sijalla 8,
viime vuonna jo sijalla 7! iloit-
see Kojima-san.

Viime vuodet ovat olleet Su-
barulle varsinkin ralleissa yhtä

voittoa. Se on saavuttanut val-
mistajien maailmanmestaruuden
vuosina 1995, 1996 ja 1997 sekä
ajajien mestaruuden vuonna
1995. Tunnustusta on sadellut
myös muutoin. Subaru Legacy -
farmarimalli ja Subaru Pleo sai-
vat arvostetut Vuoden uusi auto
1998—1999 -palkinnot Japanis-
sa. Impreza palkittiin Englannis-
sa The Best Budget Perfor-
mance -palkinnolla viime helmi-
kuussa. — Monista muista tun-
nustuksista puhumattakaan, rie-
muitsee Kojima.

■ Subarulla ajavat merkin kotimaassa erityisesti nuoret. ”Jokaisen rallivoiton jälkeen kauppa käy vilkkaasti”.

Japanilaiset samaistuvat rallikisoisssa
kotimaan omiin, tuttuihin automerkkeihin

KEIJO VALKONEN

Maan Ystävät neppaavat.

KARI ROUHIAINEN

Juha Kankkunen kaahaa Ouninpohjassa kohti Rally Finlandin voittoa viikko sitten. Kankkusen ajokki Subaru on pärjännyt kohtuullisen hyvin Japanin kilpailluilla au-
tomarkkinoilla. Yksi osuus merkin menestykseen on juuri suomalaiskuljettajalla, jonka voitot nostavat japanilaisen autokauppiaan mukaan myyntiä.

Merita Keski-Suomi: Varainhankinta kasvoi Meritan
Keski-Suomen alueella vuoden alusta 135 Mmk eli 2,6 %.
Kaikkein eniten kasvua tapahtui rahastosäästämisessä. Varsi-
nainen tuloskehitys on Merita Keski-Suomessa ollut vuoden
ensimmäisen puoliskon jälkeen hieman suunniteltua jäljessä.
Pankin mukaan alentunut korkotaso pienentää tuottoja. Asun-
tolainakysyntä jatkui vilkkaana myös kesäaikana. Kesäkuun
loppuun mennessä Keski-Suomessa myönnettiin asuntolainoja
40 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

TULOKSET

WASHINGTON
Päivi Sinisalo / STT

Yhdysvaltojen puhelinyhtiöt
kamppailevat monen suurkau-
punkien alueella saadakseen pu-
helinnumerot riittämään.

Numeroiden kysyntä on nous-
sut huimasti erityisesti tiheästi
asutuissa osavaltioissa, kuten
Floridassa, Texasissa ja Kalifor-
niassa. Amerikkalaiset ovat in-
nostumassa vasta nyt känny-
köistä, ja niiden liittymiin uppo-
aa valtavasti numeroita, samoin
kuin Yhdysvalloissa yleisiin
henkilökohtaisiin hakulaitteisiin.

Tietokoneille ja faxeille halu-
taan koteihin kakkoslinjoja yhä
enenevässä määrin. Maksupäät-
teiden lisääntyvä käyttö lisää
numeropulaa, sillä jokainen itse-
palvelubensamittari ja kaupan
luottokorttipääte vaatii oman,
yksilöllisen puhelinnumeronsa.

Kalifornia on ollut ongelmis-
sa jo pitkään, ja osavaltion alu-
eella on otettu jatkuvasti käyt-
töön uusia suuntanumeroita. Pa-
ri vuotta sitten osavaltiossa oli
13 eri suuntanumeroa, nyt niitä

on 23 ja kahden vuoden päästä
suuntanumeroalueita arvellaan
olevan kaikkiaan 39.

Numeroiden
jakosysteemi syypää

Numeropulasta ei pidä kuiten-
kaan syyttää yksinomaan kulut-
tajien lisääntyviä kommunikoin-
titarpeita. Asiantuntijat syyttävät
ongelmasta myös numeroiden
jakelusysteemiä.

Jokainen alueellinen puhelin-
yhtiö pyytää käyttöalueelleen
numeroita, ja ne jaetaan aina
10 000 numeron blokeissa.
Useilla alueilla on lukuisia pie-
niä, keskenään kilpailevia puhe-
linyhtiöitä, ja niille annetuista
numeroista valtaosa saattaa jää-
dä ilman käyttäjää.

Esimerkiksi Kaliforniassa on
jo 220 keskenään kilpailevaa
puhelinyhtiötä. Monilla puhelin-
numeropulasta kärsivillä alueilla
onkin olemassa satojatuhansia
käyttämättä jääviä numeroita eri
yhtiöiden hallussa.

MCI-puhelinyhtiön edustaja
on laskenut, että kolmen miljoo-

nan käyttäjän alueella saattaa ol-
la 8 miljoonaa käyttämätöntä
numeroa. Maan puhelinliiken-
nettä säätelevä Federal Commu-
nication Comission pohtii par-
haillaan uusia numeroiden jako-
menetelmiä ja uudistettuja sään-
töjä odotetaan jo ensi vuodeksi.

Numeronmuutos
kiukuttaa

Numeroiden jatkuva muuttu-
minen tulee kalliiksi erityisesti
yhtiöille. Yhtiöiden pitää vaih-
taa kaikki esitteistä, käyntikor-
teista ja mainoksista lähtien.

Yksityisetkään käyttäjät eivät
rakasta numeronvaihtoa, varsin-
kaan monet maanlaajuisesti tun-
nettujen suuntanumeroiden alu-
eella asuvat eivät halua luopua
statussymbolistaan.

Suunta 212 on tähän saakka
kertonut, että numeron haltija
asuu Manhattanilla, New Yor-
kissa. Numero 202 liittyy Was-
hington DC:n keskustaan ja 404
Atlantaan. Numeroilla 682 tai
739 ei olisi läheskään samaa
hohtoa.

Yhdysvalloissa puhkesi
pula puhelinnumeroista

LIEVESTUORE
Pirjo Vuorenpää

Lievestuoreella on avannut
ovensa kilpa-autojen tarvik-
keisiin ja huoltoon erikoistunut
liike Printsport. Liike on jo sol-
minut huoltosopimuksia useiden
kilpa-autoilijoiden kanssa.

Lievestuoreen toivotaan si-
jainniltaan sopivan koko maan
ralliautojen huoltopaikkakun-
naksi. Viime viikonloppuna aje-
tun Jyväskylän MM-rallin aika-
na liikkeen tilat toimivat kolmen
ralliauton huoltopisteenä.

Yhtiön osakkaat ovat lieves-
tuoreelaiset Eero Räikkönen ja
Risto Nieminen. Liikeidean
miehet saivat oman autourheilu-
harrastuksen pohjalta.

Autosuunnistuksen parissa
aloittanut Nieminen on ajanut
rallia parinkymmenen vuoden
ajan saavuttaen muutamia luok-
kavoittoja. Kymmenisen vuotta
ralleja kolunnut Räikkönen on
ajanut viimeiset neljä vuotta
SM-tasolla ja on tällä hetkellä
pienen N-luokan kärjessä.

Ralliautojen
huoltoliike
avasi
Lievestuoreella

HELSINKI
STT

Valtiovarainministeriön valti-
osihteeri Raimo Sailas (sd.) va-
roittaa talouden ylikuumenemi-
sesta. Sailas sanoo lauantain Tu-
run Sanomissa olevansa erityi-
sen huolissaan keskustelusta, jo-
ka koskee asuntolainojen korko-
vähennyksiä. Sailaksen mukaan
ylimitoitetut korkovähennykset
olivat osasyy 1980-luvun kulu-

tusjuhlaan, sitä seuranneeseen
velkakierteeseen ja pankkikrii-
sin syntymiseen.

Sailas hämmästelee, että kym-
menen vuoden takaiset opetuk-
set on unohdettu. Korkovähen-
nysten leikkauksta vastustetaan
hänen mukaansa kestämättömin
perustein.

Korkovähennyskeskustelun
käynnisti kesällä toinen valtio-
varainminiseri Suvi-Anne Sii-
mes (vas).

Sailakselta puoltoa
korkovähennysten
leikkaukselle


