
Teijo Kuusela

Maan Ystävät -kansalaisjär-
jestön jäsenen Jukka Peltokos-
ken mielestä ympäristöarvot pi-
täisi asettaa taloudellisen hyö-
dyn edelle. Rallia hän vastustaa
ennen kaikkea sen edustamien
haitallisten mielikuvien vuoksi.

— Tapahtuma luo positiivista
mielikuvaa autoista ja edistää
näin autoilua. Rallin sponsorei-
na on suuryrityksiä, jotka myy-
vät luontoa saastuttavia tuottei-
ta, kuten bensaa. Yksityisautoi-

lu on täysin sietämätöntä tilan-
teessa, jossa kasvihuoneilmiö
voimistuu jatkuvasti. Me ha-
luamme panostaa joukkoliiken-
teeseen.

Autoilu pilaa Peltokosken
mielestä kaupunkiympäristöä.
Myönteisenä esimerkkinä hän
mainitsee Jyväskylän kävelyka-
dun, joka lisää Jyväskylän kes-
kustan viihtyisyyttä.

Ympäristöaktiivi ymmärtää,
että rallissa liikkuvat suuret ra-
hat. Hänen mielestään se ei kui-
tenkaan ole oleellista. Tärkeintä

olisi pohtia, kuka tapahtumasta
rikastuu.

— En usko, että ralli tuo ta-
vallisille ihmisille, vaikkapa
työttömille, rahaa. Suurten yri-
tysten järjestämissä tapahtumis-
sa rahat virtaavat usein jonne-
kin muualle kuin tavalliselle
kansalaiselle, hän sanoo.

Jyväskylän Maan Ystävät jär-
jestää rallien vastaisen mielen-
osoituksen ja pikkuautokilpai-
lun lauantaina 19. päivä elo-
kuuta Jyväskylässä.
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PALVELEVAT
ASIANTUNTIJAT

AutoBest Oy
Lohikoskentie 70, p. 688600

Automaa Oy
Ahjokatu 28, p. 446222

Keski-Suomen
Ford-keskus

Alasinkatu 2, p. 010 555 31 00

Autopale Oy
Vasarakatu 5, p. 273611

Veljekset Laakkonen
Palokankaant. 20, p. 696611

Laukaantie 7, p. 010 555 33 20

Hämeen
Autovaruste Oy

Kuormaajantie 8, p. 3311211

Jyväskylän
Autotarvike Oy

Aholaidantie 2, p. 334011

O.K. Auto Oy
Kuormaajantie 5, p. 3311300

Delta Auto
Itä-Päijänteentie 45,

p.  (014) 617312

Veho
Laukaantie 1, p. 010 5693177

Autotalo K. Drake
Viitasaari, p. (014) 577 2255

AUTOT

Autovuokraamo
Jaatinen-Rent

Vapaudenkatu 48-50, p. 611649

Jyväs-Caravan Oy
Kuormaajantie 3, p. 216177

AVIS-Autovuokraamo
Tellervonkatu 1, 40100 Jyväskylä

p. (014) 620999

AUTOVUOKRAAMOT

BUDGET-autovuokraus
Laukaantie 1, p. 271811
Veho p. 010-569 3194

Hinaus- ja kuljetuspalvelu
Rantanen Oy

Haapatie 4, Vaajakoski,
p. 666510, päiv. 049 342381

Hinaus-Team
Viitaharjuntie 14, 40250 Jkl,
p. 0400 241 207, 610 726

HINAUSPALVELUT

Autovaruste Oy
Väinönkatu 40, p. 216027

Fintel SHOP
Kilpisenkatu 7, p. 3391900

Telering
Yliopistonkatu 30, p. 0204078205

MATKAPUHELIMET

ISKO
Laukaant. Arela, p. 282233

Jyväsrengas
Ahjokatu 11, p. 675773

Rengasliike Ari Nuora
Seppäläntie 1, p. 685755

RENKAAT

Akku-Neliö
Ahjokatu 28, p. 685500

Keski-Suomen
Akkumyynti Oy

Pääskyntie 3, p. (014) 271088

Autokit
Ahjokatu 20, p. 337 6600

AKUT

Jyväskylän
Katsastusasema

Kuormaajant. 2, p. 0204 883 490

Keski-Suomen
Autokatsastus Oy

Arela, Laukaantie 1, p. 33 88 200

AUTOKATSASTUS

Aren aukion Autohuolto
Tapionkatu 1, p. 616 037

Diesel -erikoiskorjaamo
Teollisuustie 1, Keuruu,

p. 722 072

AUTOKORJAAMOT

Seppälän automaali
Laukaantie 24, p. 272 666

AUTOMAALIT
T:mi JS-Väri

Vasarakatu 9 A, p. 677542

AUTON HUOLTO
Oilboys Ky

Ahjokatu 28, p. 685760

Autokit
Ahjokatu 20 (ent. Nyströmin

tiloissa) p. 337 6600

Jyväskylän
Varaosakeskus Oy
Ahjokatu 2, p. 674865

Rengas- ja
Autotarvike Oy

Vasarakatu 22, p. 444 3444

Vaajakosken
Autovaruste Oy

Vaajakoski, p. 261600

Jyväskylän
Varaosahalli Ky

Seppäläntie 5, p. 685 730

VaraosaMaailma
Ahjokatu 6, p. 334 8733

AUTOTARVIKKEET

Osatuonti Felke Oy
Palokankaantie 13, p. 282 313

Aitolan Autopurkaamo Ky
Lapiotie 5, p. 282 851

AUTOPURKAMOT

Teijo Kuusela

Kansa kokoontuu 50. Jyväs-
kylän ralliin. Kaikki eivät halua
tähän juhlivaan joukkoon kuu-
lua, sillä heidän mielestään jo-
kainen rallivuosi on liikaa.

Rallin vastustajat ovat väittä-
neet, että autot saastuttavat il-
man, tuhoavat uhanalaiset kasvit
ja karkottavat eläimet. Professo-
ri Kimmo Suomen mielestä tä-
mä on liioittelua, sillä hänen
johtamansa tutkimus osoitti
väitteet perättömiksi.

— Vastustajat eivät ole kos-
kaan saaneet kerättyä isoa kan-
sanliikettä taakseen, sillä he
ovat keskittäneet huomionsa
vääriin asioihin. Ralli aiheuttaa
esimerkiksi päästöjä vähemmän
kuin samaan aikaan tapahtuva
kesäviikonlopun liikenne Jyväs-
kylän Rantaväylällä, liikunta-
suunnittelun professori Suomi
sanoo.

— Jos minä olisin ollut vas-
tustajien riveissä, olisin kiinnit-
tänyt enemmän huomiota rallin
edustamaan ideologiaan. Moot-
toriurheilun arvomaailma on ris-
tiriitainen kestävän kehityksen
tavoitteiden kanssa, sillä se kas-
vattaa kulutusyhteiskuntaan ja
kerskakulutukseen.

Jyväskylän yliopisto teki vuo-
den 1996 rallista tutkimuksen.
Sen mukaan tapahtuman vaiku-
tukset luontoon ja sen moni-
muotoisuuteen jäivät vähäisiksi.
Suurimmaksi haitaksi tutkimus
nosti ralliautoista, helikoptereis-
ta ja kaiuttimista lähtevän me-
lun.

Kun haitat osoittautuivat pie-
niksi, tutkijoiden epäiltiin puhu-
van ralliin myönteisesti suhtau-
tuvien maksajien suulla. Tutki-
mustyötä rahoittivat muun
muassa Jyväskylän kaupunki,
Jyväskylän Suurajot ja Autour-
heilun Kansallinen Keskusliitto.
Nämä väitteet tutkimuksen joh-
taja kiistää jyrkästi.

— Jotkut halusivat kerätä po-
liittisia pisteitä, kun ralli havait-
tiin yliopistolla tehdyssä tutki-
muksessa vaarattomaksi. Mei-
dän tutkimuksemme on tieten-
kin täysin riippumatonta rahoit-
tajista, Suomi puolustautuu.

Kaupungin pikataipaleiden var-
rella asuvista 24 prosenttia ker-
toi kärsivänsä melusta.

Erikoiskokeiden varsilta ja
huoltoalueilta kerättiin jätteitä
arviolta 120 kuutiometriä.

Seurojen
perinne

Ensimmäisinä vuosikymme-
ninä Jyväskylän rallikisat saivat
lähes kaikkien hiljaisen hyväk-
synnän, mutta 1980-luvun ym-
päristöheränneet eivät enää su-
lattaneet keskellä kaupunkia ul-
vovia ralliautoja. Vastustajat al-
koivat järjestää mielenosoituksia
ja pikkuautokisoja, Pienajoja,
joilla haluttiin tehdä Suurajot
naurunalaisiksi.

Ralliin myönteisesti suhtautu-
vaa väkeä kisat kokosivat sen si-
jaan ensimmäisistä vuosista al-
kaen. Makkaran myynti, roskien
kerääminen ja järjestyksen val-
vominen ovat työllistäneet ur-
heiluseuroja, kyläyhdistyksiä ja
muita järjestöjä vuosikymme-
nien ajan. Tutkimusvuonna ral-
liorganisaatiossa oli 6 000 va-
paaehtoista.

— Ralli on monelle reitin var-
rella asuvalle perinne, jota odo-
tetaan. Kun kisat siirtyivät
AKK:n johtamiksi, vapaaehtois-
toiminta on ollut hiipumaan
päin, professori Suomi arvelee.

Seuratoiminnan lisäksi alkuai-
kojen rallit olivat tärkeitä kan-
salliselle identiteetille. Varsin-
kin kun suomalaiset kuskit al-
koivat menestyä.

— Ensimmäiset huippukuskit,
Simo Lampinen ja Timo Mäki-
nen, olivat kansallissankareita.
Enää tällaista kansallistunnetta
ei pääse syntymään, sillä suo-
malaisuus hämärtyy automerk-
kien ja ylikansallisten autofir-
mojen alle.

— Kuskit ovat silti nykyään-
kin kovassa huudossa, sillä he
ovat automerkin symboleita —
mutta vain symboleita. Hyvällä-

kään kuskilla ei olisi mitään
mahdollisuutta voittaa, jos mu-
kana ei olisi kymmenien ihmis-
ten tiimiä, Suomi huomauttaa.

Rahalla oli suuri merkitys jo
50-luvun rallissa.

Autoistuminen oli menossa, ja
paikalliset autoliikkeet ja au-
tonomistajat tekivät rallia tunne-
tuksi. Ensimmäiset kisat olivat
kuitenkin vielä autoharrastajien
järjestämiä.

Nykyään on toisin. Harrasteli-
joilla ei ole kaupallistuneessa
rallissa juuri mahdollisuutta pär-
jätä. Kaupallistuminen näkyy
myös erilaisten oheistapahtu-
mien lisääntymisenä.

— Tavallinen katsoja, joka ai-
kaisemmin näki ralliauton vain
kymmenien metrien päästä, voi
nyt päästä haistamaan, maista-
maan ja koskettamaan autoja
esimerkiksi yleisölle avoimissa
katsastustilaisuuksissa. Näin au-
totehtaat pääsevät kosketuksiin
ostavan yleisön kanssa.

Reitin varrella rallia seurasi 24
prosenttia jyväskyläläisistä. Rei-
tin varrella asuvista 63 prosent-
tia seurasi kisoja reitillä. 15
prosenttia heistä muutti kisojen
ajaksi pois paikkakunnalta.

Ensimmäiset rallikisat herätti-
vät monen mielessä kysymyk-
sen: kuinka autolla ajaminen voi
olla urheilua. Samaa kysyy joku
vieläkin.

— Jopa rallitutkimustamme
ihmeteltiin. Kaikki eivät ym-
märtäneet, kuinka liikuntatietei-
den tiedekunta voi tutkia auto-
kisoja. Mielestäni ei ole mitään
estettä, etteikö liikuntatieteelli-
sessä voisi tehdä tutkimusta yhtä
hyvin autourheilun kuin minkä
tahansa muunkin lajin ympäris-
tövaikutuksista.

Professori Suomen mielestä
rallia voi pitää yleisön kannalta
jopa liikuntatapahtumana. Vain
viinanjuonti estää, ettei rallia
voi sanoa viikonlopun mittai-
seksi tervehenkiseksi ulkoiluksi.

— Turvallisuuden takia alko-
holin kanssa sählääminen pitäisi
kieltää kokonaan, sillä läheltä
piti -tilanteet ovat yleisiä. Eräs-
kin kaveri oli tutkimusvuonna
oksentamassa sillalta jokeen,
kun ralliauto ajoi puolen metrin
päästä.

Aina vahingot eivät ole jää-
neet läheltä piti -tilanteiksi. Vii-
meksi vuoden 1996 kisoissa kat-
soja kuoli, kun ralliauto syöksyi
hänen päälleen Harjun erikois-

kokeella.
Professorin mukaan vaara

kuuluu erottamattomasti ralliin.
Urheilututkijat käyttävät sanaa
'vertigo' tarkoittaessaan peleihin
ja leikkeihin kuuluvaa vaaran
tunnetta.

— Ihmisellä on tarve olla niin
lähellä ralliautoja, että se voi ol-
la hengenvaarallista. Huimaava,
huumaava tunne syntyy, kun tie-
tää, että voin päästä kisasta osal-
liseksi, kun auto tuosta vähän
kiepsahtaa, hän selittää.

Erityisesti miehet hakevat ral-
lin huumaavaa tunnetta. Enem-
mistö rallipolkujen varsien kat-
sojista — ja varsinkin rallikus-
keista — on miehiä.

— Naiset suhtautuvat kaiken
kaikkiaan rallien miljööseen ja
sen edustamiin koviin arvoihin
miehiä kielteisemmin. Naisen
rooli rallissa, kuten monessa
muussakin urheilussa, on olla
cheerleader — koristus. Suku-
puolisessa mielessä ralli on täy-
sin epätasa-arvoinen maailma.

73 prosenttia sponsoreista il-
moitti, ettei vuonna 1996 kuole-
maan johtanut onnettomuus vai-
kuta tulevaisuudessa yrityksen
suhtautumiseen ajojen sponso-

rointiin.

Päättäjät
puntaroivat

Rallissa kamppailevat raha ja
kestävä kehitys, kuten lähes kai-
kessa inhimillisessä elämässä
nykyisin. Päättäjät joutuvat jat-
kuvasti puntaroimaan taloudel-
listen hyötyjen ja ympäristöar-
vojen välillä. Esimerkistä käy
Suomen mielestä Laajavuoren
sprinttiratahanke, jossa ulkoilu-
alue ollaan valmiita uhraamaan
autoille.

— Ja nythän Jyväskylä on an-
tanut Killerin hevosurheilualu-
eelle ympäristöluvan erikoisko-
etta varten, hän naurahtaa.

— Aito kestävä kehitys ei to-
teudu, jos sillä tarkoitetaan
luonnon voimavarojen säästä-
mistä tuleville sukupolville.
Kansainvälinen autourheiluliitto
ja yksittäiset automerkit pysty-
vät määräilemään niin paljon.

Kisojen järjestäjiä Suomi neu-
voo hyödyntämään nykyistä pa-
remmin maamme valtteja: puh-
dasta luontoa ja korkeaa tekno-
logiaa. Hänen mielestään luon-
non ja high techin voisi yhdistää
luontevasti, sillä metsäteitä aja-

va ralliauto on korkean teknolo-
gian symboli. Nykyinen rallin
imago pyörii hänen mielestään
liikaa automerkkien ympärillä.

— Kansainvälinen media seu-
raa vain merkkien menestymis-
tä. Edes Jyväskylää tai Keski-
Suomea ei juuri mainita tiedo-
tusvälineissä. Imago kannattaisi
rakentaa uudelleen, jotta ralli
palvelisi enemmän Suomea ja
maakuntaa, hän neuvoo.

Tiedotusvälineistä kisoja seurasi
192 miljoonaa ihmistä ympäri
maailman.

Yksi katsoja käytti kisojen ai-
kana keskimäärin 930 markkaa
matkoihin, yöpymisiin, ruokaan,
juomiin, pääsylippuihin, suur-
ajotuotteisiin yms. Yhteensä kat-
sojat toivat kisapaikkakunnille
45 miljoonaa markkaa.

Kaikki tuotannon kerrannais-
vaikutukset huomioiden tapahtu-
ma työllisti 200 ihmistä vuoden
ajaksi.

Turhaa
vai ei?

Monet pitävät rallia itsestään-
selvyytenä. Edes yliopiston ral-
litutkimuksessa ei ympäristö-
haittoja verrattu siihen tilantee-
seen, että rallia ei ajettaisi lain-
kaan.

Professori Suomi myöntää, et-
tä ympäristöhaitat olisivat näyt-
täytyneet huomattavasti suurem-
pina, jos rallia olisi tarkasteltu
tarpeettomana tapahtumana: Jos
rallia pidettäisiin täysin turhina,
kaikki sen luonnolle aiheuttamat
haitat olisivat myös turhia.

Tutkimuksen mukaan rallilla
on niin päättäjien kuin asukkai-
denkin enemmistön tuki taka-
naan. Rallin taloudellista hyötyä
rallipaikkakunnille pidetään erit-
täin tärkeänä.

— Yhdeksänkymmentäluvun
alkupuolella Jyväskylän kau-
punki mietti vakavasti, kannat-
taako rallia jatkaa. Nyt taloudel-
lisella nousukaudella kaupungil-
la on palveluksessaan jopa hen-
kilöitä, joiden tehtävänä on var-
mistaa se, että ralli pysyy täällä,
Suomi huomauttaa.

— Ralli loppuu Jyväskylästä
vain, jos AKK päättää viedä sen
toiselle paikkakunnalle tai jos
Suomi ei saisi rallia lainkaan.

14 prosenttia reitin varrella
asuvista olisi lopettanut koko ta-
pahtuman vedoten sen turhuu-
teen, ympäristöhaittoihin ja tur-
vallisuuskysymyksiin.

Kursivoidut tiedot perustuvat
Jyväskylän yliopiston ympäris-
töntutkimuskeskuksen ja liikun-
nan sosiaalitieteiden laitoksen
yhteistyönä vuonna 1997 teke-
mään tutkimukseen Suurajojen
ympäristövaikutuksista.

Minkään muun rallin ympä-
ristövaikutuksia ei ole selvitetty
yhtä laajasti.

■ Viikonlopun liikenne Rantaväylällä saastuttaa enemmän kuin ralli, tietää professori Suomi.

”Vastustajat keskittäneet
huomionsa vääriin asioihin”

”Ympäristöarvoja ei voi
kilpailuttaa rahan kanssa”

RISTO AALTO

Jos Jukka Peltokoski saisi päättää, ralli lopetettaisiin.

Teijo Kuusela

Maakuntajohtaja Erkki Järve-
län mielestä Jyväskylän MM-
ralli on taloudellisesti Keski-
Suomelle erittäin tärkeä tapah-
tuma.

— Sen ympärillä pyörii pal-
jon rahaa. Palvelujen kannalta
ralli on erittäin merkittävä asia,
sillä esimerkiksi tallit ovat täällä
viikkokausia ja käyttävät pitkän
aikaa majoituspalveluja.

Keski-Suomen liitto rahoittaa

kisojen järjestämistä noin
100 000 markalla vuodessa. Ki-
sojen järjestäjän AKK Sportsin
ja Keski-Suomen liiton välinen
kolmivuotinen sopimuskausi
päättyy tänä vuonna. Järvelän
mukaan rahoitusta ei ole juuri-
kaan kritisoitu, sillä tapahtuman
merkitys on tunnustettu Keski-
Suomessa.

Ralliin liittyvät oheistoimin-
nat, kuten yritysten pr-tapahtu-
mat, ovat viime vuosina lisään-
tyneet huomattavasti. Myös

Keski-Suomen liitto kutsuu ral-
liin vieraita omiin pr-tilaisuuk-
siinsa.

— Haluamme tukea oheistoi-
mintaa, sillä se jättää entistä
suuremman rahamäärän alueel-
le. Rahoitukseen vaikuttaa myös
se, että Jyväskylän rallin pääse-
minen MM-sarjaan on ollut
uhattuna. Olemme halunneet ol-
la mukana vaikuttamassa siihen,
että ralli pysyy MM-sarjassa,
maakuntajohtaja Järvelä perus-
telee.

”Ralli on Keski-Suomen
merkittävin tapahtuma”

JORMA PÄRSSINEN

Maakuntajohtaja Erkki Järvelä muistuttaa MM-rallin taloudel-
lisesta merkityksestä Keski-Suomelle.

HANNA MARJANEN

— Jos minä olisin ollut vastustajien riveissä, olisin kiinnittänyt enemmän huomiota rallin edustamaan ideologiaan, sanoo professori Kimmo Suomi.


