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Maailman parhaat ralliautot
pestään tänäkin vuonna

Maailman parhaat ralliautot
pestään tänäkin vuonna

-PAINEPESUREILLA-PAINEPESUREILLA
ALTO KUUMAVESIPESURIT

10.950,- 15.000,-

ALTO
KYLMÄVESIPESURIT

2.095,-
6.450,-

ALTO KUUMAVESIPESURIT

ALTO
KYLMÄVESIPESURIT

40 HA Master
• 195 bar • +150 ˚C
40 HA Master
• 195 bar • +150 ˚C

30 HA Master
• 160 bar • +150 ˚C
30 HA Master
• 160 bar • +150 ˚C

Dynamic 7100
• 140 bar
Dynamic 7100
• 140 bar

Triton 1000
• 195 bar
Triton 1000
• 195 bar

Nyt ajat 5 vuotta täydellä takuulla.
Nyt poikkeuksellisesti 5 vuoden takuu/150.000 km.
Ajattele: jos vaihdat taas 5 vuoden
kuluttua uuteen Mitsubishiin, niin
ajat koko ajan 100% turvalla!

Kuusisen Auto Ky
Saarijärvi

p. 439 602, 0400 645 692

VAIHTOAUTOJA

Mitsubishi Carisma-mallistoMitsubishi Carisma-mallisto
alk. 127.900,- + toim.kulutalk. 127.900,- + toim.kulut

Mitsubishi Carisma-mallisto
alk. 127.900,- + toim.kulut

* Esimerkkilaskelma: 1.6 Classic Sedan,
Myyntihinta 127.900 mk + toim. kulut, Käsiraha 30% + toim.kulut,

Aika 48 kk. Viimeinen erä 39.589 mk, Luottohinta 143.794 mk + toim.kulut,
Korko 5,25%, Kokonaiskorko 6,24%

MITSUBISHI Carisma 1,6 GLX ...........-96 89.000

MITSUBISHI Pajero STW 2.5 D..........-88 44.500

SKODA Felicia 1.3 GLXi .....................-95 36.500

SKODA Felicia 1.3 LXI ......................-97 59.500

SKODA Felicia 1.6 HB .......................-98 78.000

HONDA Civic 1.4 GL.............................. 16.000

HYUNDAI Pony 1.5 GLS AT ...............-91 22.000

MERCEDES-BENZ Vito 110 Turbo D...-97 124.000

NISSAN Almera 2.0 Dies GX ..............-96 86.500

NISSAN Almera 1.6 SI.......................-97 79.000

NISSAN Bluebird 2.0 ............................. 14.500

OPEL Omega 2.0 GL.........................-91 59.000

RENAULT 19 1.8 ..............................-93 51.000

RENAULT 19 GTS.............................-91 39.000

AUDI 80 2.0 E ................................. -93 73.500

Ainutlaatuiset kesäedut:Ainutlaatuiset kesäedut:
Ilmastointi 3.000,-
Mukava rahoitusratkaisu: vain 1.400,-/kk

Kauhkialantie 116, puh. 715 391
Shell-Jämsä 24 h

Äänekoski, Suonenjoentie 9, puh. 548 6631
Shell-Hirvaskangas 24 h

Putaanportti, Valtatie 4, puh. 562 244
Shell-Pihtipudas 24 h

Muuramentie, puh. 338 5622
Shell-Muurame 24 hKeski-Suomen

maistuvimmat
taukopaikat!

Keski-Suomen
maistuvimmat
taukopaikat!

Honkalehdontie, puh. 471 220
Shell-Kyyjärvi 24 h

Liepeentie 2, puh. 861018.
Av. ark. 6–24, la-su 8–24

Shell-Lievestuore

Ari Mäntylä

Monelta ulkomaalaiselta kul-
jettajalta pystyy pelottelemaan
parhaan puhdin pois, kun ottaa
puheeksi Ouninpohjan hyppyrit,
Mökkiperän mutkat tai Kontti-
mäen kurvit. Mutta Richard
Burns, 29, on toista maata. Brit-
tiläinen Subaru-kuljettaja kertoo
levollisella ilmeellä pitävänsä
Jyväskylän MM-rallin erikois-
kokeista.

— Suurajot on minun suosik-
kini, koska tämä ralli on kaik-
kein jännittävin nopeuksien ta-
kia. Tässä rallissa tarvitaan roh-
keutta ja sydäntä. Täällä on niin
monta paikkaa, joiden kohdalla
ajattelee, että voihan hemmetti,
mutta kaasujalka on vain pakko
pitää suorana, Burns tiivisti suo-
sikkirallinsa luonteen.

Burns rakastaa haasteita ja
vaikeita erikoiskokeita. Hän
viihtyy Ruotsin lumisilla pika-
taipaleilla ja nauttii Uuden-See-
lannin jouhevista erikoiskokeis-
ta, mutta vasta Suurajojen pätkät
saavat hänen vereensä vauhtia.

— Suurajot on mukavan vai-
kea ralli, koska tiukan kilpailun
takia täällä ei ole koskaan help-
po ajaa. Jos tässä rallissa aikoo
kamppailla voitosta, täytyy jo-
kainen erikoiskoe ja jokainen
mutka ajaa 105-prosentin vauh-
dilla.

Burnsilla on pakko olla veres-
sään suomalaisia geenejä, sillä
kaikista erikoiskokeista hän ni-
meää suosikikseen Ouninpoh-
jan.

— Ouninpohja on ehdotto-
masti suosikkini erikoiskokeista.
Ouninpohjassa oikein tuntee ad-
renaliinin lisääntyvän. Viime
vuonna jäin Ouninpohjassa Ju-
halle (Kankkunen) viisi sekun-
tia, mutta meiltä hajosi rengas
kolme kilometriä ennen maalia
ja hävisin siinä muutamia se-
kunteja, Burns kertasi.

Itseluottamusta
ja nöyryyttä

Vielä viime vuonna ennen ral-
lia Burns ilmoitti olevansa tyy-
tyväinen, jos hän pystyisi lyö-
mään tallikaverinsa parilla eri-
koiskokeella. Burns oli lopulta
Kankkusta nopeampi kymme-
nellä erikoiskokeella ja sijoittui
tallikaverinsa jälkeen toiseksi
yleiskilpailussa.

— Olin vähän yllättynyt
vauhdistani viime vuonna. Jos
tänä vuonna pystyn kukistamaan
Juhan yleiskilpailussa niin olen
varmaan aika hyvissä asemissa
rallin voittoa ajatellen, Burns
järkeili.

Hurja ja peloton Burns on ta-
vallista hankalampi vastus suo-
malaisille rallikuskeille. Hän ei
lähde lyötynä Suurajoihin, mutta
ei myöskään henkseleitä pauku-
tellen. Miehellä on terveesti it-
seluottamusta, mutta myös sopi-
vasti nöyryyttä.

— Joudun lähtemään reitille
ensimmäisenä autona. Jos keli
pysyy kuivana niin siitä on var-
masti minulle haittaa, Burns
puntaroi.

— Perjantain uusien erikois-
kokeiden takia tuskin jään muil-
le, koska ne tuntuvat olevan
uusia kaikille kuljettajille, Burns
laski.

Burns lähtee
ajamaan voitosta

Burns osallistuu Jyväskylän
MM-ralliin kolmatta kertaa. Hän

hämmästytti asiantuntevan suo-
malaisyleisön kaksi vuotta sitten
ajamalla pohja-ajan Ruuhimäen
erikoiskokeelle. Burns toi Mit-
subishinsa maaliin viidentenä,
joka oli brittiläisen kuljettajan
paras suurajosijoitus kautta ai-
kojen.

Vuosi sitten Burns arveli tar-
vitsevansa neljä, viisi vuotta en-
nen kuin hän oppii tuntemaan
Suurajojen erikoiskokeet yhtä
hyvin kuin suomalaiset huippu-
kuljettajat. Mutta viime vuoden
hyvän menestyksen rohkaisema-
na Burns on valmis tappelemaan
tänä vuonna voitosta.

— En voi lähteä ajamaan kak-
kos- tai kolmossijasta. Jokaista
rallia täytyy lähteä voittamaan.
Muuten huomaa, että joku muu
voittaa ralleja ja sitä joutuu puo-
lustamaan asemaansa MM-sar-
jassa. Mielestäni hyökkäys on
paras tapa puolustaa asemaansa
MM-sarjassa.

Argentiinan rallin jälkeen
Burns johti MM-sarjaa 14 pis-
teellä, mutta nyt ero Marcus
Grönholmiin on kaventunut nel-
jään pisteeseen. Burnsia tiuken-
tunut tilanne ei huoleta.

— Minä en voinut sille mi-
tään, että meillä oli teknisiä pul-
mia Kreikassa ja Uudessa-See-
lannissa. Minä voin vain yrittää

parhaani. En usko, että kahdessa
edellisessä rallissa olleet ongel-

mat enää toistuvat. Mutta paljon
voi vielä tapahtua, kun ajamatta

on kuusi osakilpailua.
Taistelussa maailmanmesta-

ruudesta Burns nimeää päävas-
tustajakseen Colin McRaen, jo-
ka on kahdeksan pisteen päässä.
Arvostuksen taustalla on ajatus,
jonka mukaan McRae on Grön-
holmia parempi kuljettaja Korsi-
kan ja San Remon asvalttiral-
leissa.

— Mutta ei Marcusta voi mis-
sään nimessä sulkea pois MM-
taistelusta. Hän oli todella nopea
viime vuonna Australiassa ja
RAC-rallissa. Eikä hän ajanut
huonosti Kataloniassa ja San
Remossa, vaikka osallistui nii-
hin asvalttiralleihin ensimmäistä
kertaa. Ei minulla ole mitään
syytä uskoa, etteikö Marcus oli-
si vahvoilla MM-sarjassa, Burns
huomautti.

Burns arveli Grönholmin ole-
van vaikeasti lyötävissä Jyväs-
kylässä, joten britti on jo varau-
tunut MM-johtonsa menetyk-
seen.

— Minulle se ei ole kauhea
asia, jos Marcus johtaa MM-sar-
jaa Suurajojen jälkeen. Itse
asiassa se voisi auttaa minua,
koska siinä tapauksessa Marcus
joutuisi starttaamaan ensimmäi-
senä Kyproksen ralliin. Marcus
on vahvoilla Kyproksessa, kos-
ka Peugeot on hyvä auto hitailla
ja kiemuraisilla teillä, Burns ar-
veli.

■ MM-sarjaa johtava britti nimeää suosikikseen Suurajot ja Ouninpohjan parhaaksi pätkäksi.

Peloton Burns nauttii hurjista hypyistä

RISTO AALTO

Richard Burns rakastaa haasteita ja vaikeita erikoiskokeita. Britti pitää Suurajoista, koska kilpailun voittamiseen vaaditaan rohkeutta ja sydäntä pitää kaasu pohjas-
sa pahoissakin paikoissa.

Monte Carlo: Richard Burns aloitti
mainiosti kauden avausrallin. Hän oli en-
simmäisen rallipäivän jälkeen toisena 12,3
sekuntia kilpailua johtaneen Tommi Mäki-
sen takana. Mutta seuraavana aamuna
Burns koki Peugeot-pilottien kohtalon. Su-

baru ei suostu käynnistymään pakkasyön jälkeen ja britti joutui
keskeyttämään.

Ruotsi: Subarut jäivät kärjen vauhdista,
koska Pirellin renkaat eivät pureutuneet
tiehen kunnolla. ”On mukavaa olla paras
italialaisilla renkailla ajava kuljettaja,
mutta se ei ole ihan riittävän hyvä saavu-
tus”, Burns totesi viidennestä sijastaan.

Safari: Pirelli iski takaisin Ruotsin nöy-
ryytyksen jälkeen. Kun Michelinit pamah-
telivat rikki Afrikan kuumuudessa, pääste-
li Burns ehjilllä kumeilla voittoon 4.37
minuutin erolla tallikaveriinsa Juha Kank-
kuseen. Burns ajoi viisi pohja-aikaa ja joh-

ti kilpailua toiselta erikoiskokeelta lähtien.

Portugali: Britti karkasi seitsemällä en-
simmäisellä erikoiskokeella 41,2 sekunnin
johtoon, mutta sitten Subarusta hajosi oh-
jaustehostin ja Burns putosi kolmanneksi.
Burns kipusi takaisin kärkipaikalle, mutta
putosi toiseksi, koska joutui ajamaan kaksi

viimeistä erikoiskoetta hämärässä ja pölyssä. Burns lähti viimei-

senä rallipäivänä ajamaan takaa 14,6 sekunnin päässä olevaa
Marcus Grönholmia. Burns ohitti Grönholmin toiseksi viimeisel-
lä erikoiskokeella ja voitti kilpailun 6,5 sekunnilla. Burns ajoi
kaikkiaan 12 pohja-aikaa.

Katalonia: Burns kävi kovan kamppai-
lun kilpailun voitosta Colin McRaen kans-
sa. Burns johti rallia ensimmäisen päivän
jälkeen kahdeksalla sekunnilla, mutta
McRae runnoi lopun paremmin ja kukisti
Burnsin 5,9 sekunnilla. Burns pystyi sen-

tään pitämään Carlos Sainzin kolmantena 5,8 sekunnin turvin.
Burnsille kirjattiin kolme pohja-aikaa.

Argentiina: Burns ampaisi heti johto-
paikalle, mutta moottorin kuumeneminen
pudotti hänet kuudenneksi. Burns nousi
rallin johtoon jälleen 15:nnellä erikoisko-
keella ja piti piikkipaikkansa maaliin saak-
ka. Burns voitti rallin lopulta 1.08 minuu-

tin erolla.

Kreikka: Britti joutui putsaamaan tietä
muille ensimmäisenä rallipäivänä ja putosi
kahden minuutin päähän kärjestä. Kreikan
kuumuudessa kuljettajien ja kartanlukijoi-
den oli käytettävä kolmikerroksista ajopu-
kua ja Burnsin kartanlukija Robert Reid

pyörtyi viidennen erikoiskokeen maalissa. Toinen päivä Burnsil-
ta meni piloille iskunvaimentimien takia, kun keskilaakerointi ei
kestänyt Akropoliksen kuritusta. Burns joutui lopulta keskeyttä-

mään turbovikaan 13 erikoiskokeen jälkeen. Burns ajoi kilpai-
lussa neljä pohja-aikaa. Hän oli noussut kolmanneksi ennen kes-
keytystään.

Uusi-Seelanti: MM-sarjaa johtava
Burns joutui jälleen luuta-autoksi ja jäi
ensimmäisenä rallipäivänä kärjelle 1.06
minuuttia. Burns nousi toisen päivän pät-
killä kolmanneksi 37 sekunnin päähän
kärjestä. Burns yritti vimmatusti tavoittaa

rallin kärkimiestä Marcus Grönholmia, mutta Subarusta hajosi
vauhtipyörä viidenneksi viimeisellä erikoiskokeella ja britti jou-
tui keskeyttämään.

BURNSIN RALLIVUOSI

5.

LEHTIKUVA

Richard Burnes ajoi uransa seitsemännen MM-voittonsa Portu-
galissa maaliskuussa.

RISTO AALTO

Richard Burnsin ja Juha Kankkusen yhteistyö on toiminut hyvin Subarun rallitallissa. Subarulla
voitettiin jokainen soraralli viime vuoden Argentiinan rallista tämän vuoden Argentiinan ralliin.


