
Ari Mäntylä

Rallin harrastaminen huippu-
tasolla ei ole tyhjätaskujen hom-
maa. Kärkitason yksityiskuljet-
tajan pitää varata omakotitalon
hinnan verran rahaa, jos hän ai-
koo osallistua Jyväskylän MM-
ralliin WRC-autolla. Jos Keski-
Suomen sorasirkuksen runnoo
läpi ison N-ryhmän autolla, pii-
saa kuluihin kaksion käypä ar-
vo.

Kuljettajilla ei ole mitään
mahdollisuutta maksaa MM-ral-
liin meneviä rahoja omasta pus-
sista. Jyväskylän MM-ralliin
vaadittavan budjetin haaliminen
vaatii kuljettajalta ja kartanluki-
jalta kuukausien työn. Monasti
tukijatkaan eivät ole tietoisia
kasvaneista kustannuksista.
Sponsori kuvittelee kymppiton-
nin riittävän pitkälle, mutta käy-
tännössä sillä ostaa WRC-au-
toon starttimoottorin tai tusinan
sytytystulppia.

WRC:llä kilometri
maksaa 1000 mk

Muuan SM-tason rallikuljetta-
ja on laskenut, että Jyväskylän
MM-rallin ajaminen vuokratulla
WRC-autolla maksaa kuluineen
670 000 markkaa. Erään toisen
laskelman mukaan vuokra-
WRC:llä Suurajojen jokainen
pikataivalkilometri maksaa
1 200 markkaa. Kun Jyväskylän
MM-rallissa on 410 ek-kilomet-
riä, kertyy lystille hintaa
500 000 markkaa.

WRC-auto maksaa yksityis-
kuljettajalle 1,5 — 3 miljoonaa
markkaa merkistä riippuen. Hin-
tahaarukan alapäästä löytyy
mm. tehtaan entisiä Toyota Co-
rolla WRC -kilpureita ja parin
vuoden vanhoja Subaru Impre-
zoja. Kolmen miljoonan markan
hintalappu löytyy mm. Ford Fo-
cuksen puskurista. Peugeot
206:n on arveltu maksavan jopa
400 000 puntaa eli lähes neljä
miljoonaa markkaa. Tosin
uusimpia WRC-malleja ei voi
ostaa edes rahalla, vaan ne ovat
ainoastaan tehtaan rallitallien
käytössä.

WRC-autolla jokainen ek-ki-
lometri maksaa tuhat markkaa.
Sen takia niitä nähdään Suomes-
sa lähinnä SM-ralleissa, Jyväs-
kylän MM-rallissa sekä Mäntän
ja Tampereen kansainvälisissä

kilpailuissa. Kuljettajilla ei ole
varaa testeihin kyläkisoista pu-
humattakaan. Sponsorikyydityk-
siä varten huippukuljettajilla on
halvempi kakkosauto.

Pelkkä WRC-auton vakuutta-
minen Jyväskylän MM-ralliin

maksaa yhtä paljon kuin uusi
henkilöauto. Valitusta omavas-
tuusta ja kuljettajan kilpailuhis-
toriasta riippuen WRC-auton
vakuutus kolmen päivän MM-
ralliin maksaa 70 000 — 90 000
markkaa. Vuokratulle WRC-au-

tolle vakuutus on pakollinen ja
moni ottaa ainakin palovakuu-
tuksen myös omalle ralliautol-
leen.

Jyväskylän MM-rallissa on
tänä vuonna 23 erikoiskoetta.
WRC-auto kuluttaa kolmen päi-

vän aikana nelisenkymmentä
rengasta, jotka maksavat 1 350
markkaa kappale. Rengaskului-
hin hupenee yli 50 000 markkaa.
Aikaisemmin huippukuskit myi-
vät käytettyjä renkaita kansalli-
sen tason harrastajille ja saivat

osan rahoistaan takaisin sitä
kautta. Nykyisillä huoltosään-
nöillä samoilla renkailla ajetaan
40—50 ek-kilometriä, joten ren-
kaista ei jää enää mitään myytä-
vää. WRC-auto kuluttaa jokai-
sella ek-kilometrillä 0,6 — 0,7

litraa erikoisbensaa, jonka litra-
hinta on 30 markkaa. Siirtymä-
taipaleilla WRC-auto ryystää 25
litraa sadalla kilometrillä. Jyväs-
kylän MM-ralliin on WRC-au-
toa varten varattava polttoainet-
ta 600 litraa, josta pärähtää

18 000 markan lasku.
Saman verran on rahaa varat-

tava kuljettajan, kartanlukijan ja
huoltomiesten majoittumiseen
kilpailun aikana. Myös muoniin
on löydyttävä muutama tuhat-
lappunen.

Tehtaiden rakentamissa
WRC-autoissa mm. moottori,
vaihdelaatikko ja tasauspyöräs-
töt on suljettu sineteillä. Mikäli
kuljettaja haluaa säilyttää autos-
sa rallipajan takuun, ei sinettejä
voi avata ilman rallitallin insi-
nöörin tai mekaanikon valvon-
taa.

Myös autojen säätäminen
vaatii insinöörin ja mekaanikon
lennättämistä kisapaikalle. Muu-
an tehdastalli vuokraa mekaani-
kon tuhannen markan ja insi-
nöörin 1300 markan päiväpal-
kalla. Kuljettaja maksaa lisäksi
mekaanikon ja insinöörin mat-
kat sekä majoitukset.

Turbo maksaa
100 000 mk

WRC-autolla ei kannata kaa-
suttaa lähtökoroketta kauem-
mas, jos huoltoautoissa ei ole
tarvittavia varaosia. Täydellinen
varaosapaketti esimerkiksi kaksi
vuotta vanhaan Subaru Impre-
zaan maksaa 1,2 miljoonaa
markkaa. Pelkkä turbo kysei-
seen autoon maksaa 100 000
markkaa.

WRC-auton varaosat ovat
muutenkin poskettoman kalliita.
Laturi maksaa 25 000 mk, start-
timoottori 15 000 mk, jäähdytin
10 000 mk, kytkinasetelma
20 000 mk, pakoputkisto 50 000
mk, vetoakseli 20 000 mk ja rai-
detanko 55 000 mk.

WRC-autoon on vaihdettava
osia 500 ek-kilometrin välein.
Tavallisesti 500 kilometrin vaih-
toväli on määrätty mm. turbolle,
vaihdelaatikolle, vetoakseleille,
kytkimelle ja tasauspyörästölle.
Rahaa kuluu, sillä esimerkiksi
vaihdelaatikon huoltaminen ja
kunnostaminen maksaa erään
tehdastallin hinnaston mukaan
75 000 markkaa. Turbon määrä-
aikaishuolto vinguttaa visaa
15 000 markan verran.

WRC-auton moottori on lähe-
tettävä tehdastallin huollettavak-
si 1000 — 1500 kilometrin vä-
lein. Tehdastalli veloittaa moot-
torin huoltamisesta 50 000 —
100 000 markkaan.
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■ Yksityiskuljettajan kisabudjetti Jyväskylän MM-ralliin kipuaa WRC-autolla yli 600 000 markkaan.

Osta omakotitalo tai aja WRC-autolla MM-ralli

RISTO AALTO

WRC-autolla ajaminen on niin kallista, että kansallisen SM-sarjan kärkikuskeilla ei ole varaa testata autojaan. WRC-autolla jokainen kilometri maksaa tuhat markkaa.
Lisäksi testipäivän kuluihin on laskettava insinöörien, mekaanikkojen ja sulkumiesten palkkakulut sekä tien vuokra.
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Ralliautoilun harrastaminen
WRC-autolla alkaa olla sietä-
mättömän kallista Suomen kär-
kikuljettajillekin. SM-sarjassa
toisena oleva Juha Kangas jou-
tuu jättämään Jyväskylän MM-
rallin väliin, koska hän ei pysty-
nyt keräämään riittävästi rahaa
kisabudjettiinsa.

— Kyllä se on budjettikysy-
mys minkä takia en aja Jyväsky-
lässä. Kilpailuun vaadittava
summa on niin huima, että en
ehtinyt saada sitä kasaan, Kan-
gas myöntää. Kankaalle juhla-
vuoden Suurajot typistyvät nuo-
titukseen.

— Suurajot olisi ollut mulle
kauden tärkein ralli. Mietin jo
sitäkin vaihtoehtoa, että olisin
jättänyt loppukaudesta pari SM-
rallia ajamatta. Mutta olen SM-
sarjassa niin hyvissä asemissa,
että osakilpailut kannattaa ajaa,
Kangas perustelee.

Suurajojen sijaan Kangas
suunnittelee osallistumista
Australian MM-ralliin N-ryh-
män autolla.

Myös SM-sarjassa neljäntenä
oleva Pasi Hagström siunailee
rajusti kohonneita kilpailukus-
tannuksia.

— WRC-kalustolla SM-tasol-
la mukana oleminen on ihan
älyttömän kallista. Auton lisäksi
SM-sarjaan täytyy olla kahden
miljoonan markan budjetti. Sen
rahan saaminen on hirveän työn
takana, Hagström painottaa.

WRC-autolla ei
ekstraa ajella

Hagströmin mukaan WRC-
auton käyttökustannukset ovat
niin korkeat, että autolla ei ole
varaa ajaa testejä tai ns. asiakas-
kyydityksiä.

— Yhtään ylimääräistä ei ole
varaa ajaa. Polttarikyytejä ei ole
mitään mahdollisuuksia ajaa,
vaikka pyytäjä olisi miten tuttu
tai sukulainen, Hagström koros-
taa.

Jyväskylän MM-rallin budje-
tissa Hagström ei ole kuitenkaan
pihistellyt. Päinvastoin. Hän on
tehnyt huoltosopimuksen Grifo-
nen rallitallin kanssa. Hagström

saa siten mm. saman tietotaidon
Toyotan insinööreiltä kuin Harri
Rovanperä ja Markko Märtin.

— Tavoite on yltää kuuden
parhaan joukkoon. Jos ajattelee
asiaa realistisesti niin kaikki on
hyvin, jos tänä vuonna pystyy
ajamaan kymmenen sakkiin,
Hagström viittaa tasokkaaseen
lähtöluetteloon.

Hagströmin mukaan Jyväsky-
län MM-ralliin täytyy kovista
kustannuksista huolimatta eh-

dottomasti osallistua, jos mielii
menestyä rallimaailmassa.

— Jyväskylä on paras pon-
nahduslauta. Mutta pitää menes-
tyä, jos meinaa saada markalle
arvon. Jos jotain merkittävää
meinaa saada aikaan niin silloin
olisi ajettava kolmen sakkiin.
Kyllä pistesijakin on jo kova
näyttö, Hagström puntaroi.

Muuramelainen Janne Perälä
on vuokrannut Suurajoihin ison
N-ryhmän Mitsubishi Carisma

evo kuutosen belgialaiselta ralli-
tallilta.

— Maksaahan rallin harrasta-
minen ihan älyttömästi, mutta ei
sitä ajattele. Sitä vaan miettii,
että mistä saa rahat kasaan, että
pääsee ajamaan, Perälä tuumaa.

Rahojen raapiminen
kovan työn takana

Rahat Perälän kisabudjettiin
ovat tulleet kolmesta päälähtees-

tä eli rallilehdestä, VIP-tilaisuu-
desta ja mainosmyynnistä.

— Tosi paljon on joutunut te-
kemään töitä rahojen eteen.
Mutta helpommin rahaa on saa-
nut kerättyä Jyväskylän MM-
ralliin kuin SM-sarjaan. Jyväs-
kylässä saa enemmän näkyvyyt-
tä ja MM-rallissa on paremmat
mahdollisuudet näyttää kykyn-
sä, ensimmäistä kertaa Keski-
Suomen sorasirkukseen starttaa-
va Perälä toteaa.

■ Jyväskylän MM-ralli on liian kallis kilpailu SM-sarjaa johtavalle kuljettajalle

Raha taitoa tärkeämpää

TOMMI ANTTONEN

Muuramelainen Janne Perälä esitteli autoaan Jyväskylän Torikeskuksessa viime lauantaina aamukymmenestä kolmeen iltapäivällä.
Rallikuljettaja joutuu osallistumaan jos jonkinlaiseen tilaisuuteen, että kisabudjettiin kertyisi markkoja.
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Ison N-ryhmän auto on
suosituin menopeli Jyväsky-
län MM-rallissa. Kaikkiaan
48 kuljettajaa on valinnut au-
tokseen yli kahden litran
moottorilla varustetun, neli-
vetoisen N-ryhmäläisen. Li-
säksi kilpailussa on mukana
puolen tusinaa ns. N+ -virit-
teistä Mitsubishi Lanceria,
joilla kilpaillaan isossa A-
ryhmässä.

Kilpailukykyinen ison N-
ryhmän ralliauto maksaa
400 000 markkaa. Ison ännä-
läisen varaosat ovat olennai-
sesti halvempia WRC-autoon
verrattuna. Esimerkiksi Mit-
subishi Lanceriin moottori
maksaa 91 000 mk, vaihde-
laatikko 17 325 mk, turbo
10 232 mk, kardaaniakseli
6 813 mk ja vetoakseli 3 518
mk.

Jyväskylän MM-ralliin N-
ryhmäläisen pystyy vuokraa-
maan 150 000 markalla. Kun
mukaan laskee rengaskulut,
huoltokulut ja majoittumiset,
kipuaa budjetti 180 000 —
200 000 markkaan.

Edullisimmin MM-ralliin
pystyy osallistumaan
pienen N-ryhmän
ralliautolla. Kil-
pailukykyi-
nen alle

kaksilitrainen ja kaksivetoi-
nen n-ryhmän ralliauto mak-
saa 150 000 — 300 000
markkaa. Pienen n-ryhmäläi-
sen kisakuluihin täytyy varata
50 000 — 70 000 markkaa.

Lievestuorelaisella Eero
Räikkösellä on kaksi n-ryh-
män Opel Astraa, joita hän
vuokraa rallikäyttöön. SM-
ralliin auton vuokra on 1000
mk / erikoiskoe. Kuljettaja
kustantaa lisäksi renkaat,
bensat ja vakuutukset. Auton
vuokra kattaa ns. normaalin
kulumisen. Jokainen rusi-
koitu tai hajotettu osa täytyy
korvata erikseen.

Vuokrapeli
50 000 markalla

Jyväskylän MM-ralliin
Räikkönen vuokraa pienen n-
ryhmän Astran 50 000 mar-
kan pakettihintaan. Hintaan
sisältyy huolto, 12 rengasta ja
polttoaineet.

— Annamme toimintata-
kuun, jos asiakas ottaa meiltä
myös huollon. Silloin asiak-
kaalle palautetaan vuokrasta
20 000 markkaa, jos hän jou-
tuu keskeyttämään tekniseen
vikaan ensimmäisenä kilpai-

lupäivä-
nä.

■ Pienen n-ryhmäläisen kisakulut ovat alle
70 000 markkaa.

Ison N-ryhmän autolla
Suurajot koluaa alle

200 000 markalla

JORMA PÄRSSINEN

Rallin SM-sarjaa johtava Juha
Kangas ei saanut rahoitusta
kuntoon kauden pääkilpailuun.

RISTO AALTO

Pasi Hagström osallistuu Suur-
ajoihin Grifonen rallitallin Toy-
ota Corolla WRC:llä

MATTI SALMI

Eero Räikkösen Opel Astra on saatavilla Jyväskylä MM-ral-
liin 50 000 markalla.


