
Ari Mäntylä

Harri Rovanperä on tänä ke-
sänä ehtinyt rakentaa mökkipro-
jektinsa lähes valmiiksi. Pihatöi-
tä on toki vielä tekemättä, mutta
itse rakennukset alkavat olla
maalia vaille valmiita.

— Tänne tulee lähdettyä tal-
vellakin melkein joka viikonlop-
pu. Täällä pääsee niin irti kai-
kesta, Rovanperä toteaa.

Leppoisampi kesä
tieten tahtoen

Rovanperällä on aikaisempiin
vuosiin verrattuna ollut aikaa ra-
kennuspuuhiin, sillä maaliskui-
sen Portugalin rallin jälkeen hän
on kilpaillut vain kesäkuun lo-
pussa Azoreilla ja elokuun alus-
sa Mäntässä. Niiden lisäksi ke-
säloman vieton katkaisivat Toy-
otan kehitystestit Portugalin Ar-
ganilissa.

Rovanperä on itse valinnut
leppoisamman ohjelman tälle
suvelle. Hän olisi saanut tehtaan
nelivetoisen WRC-auton Krei-
kan Akropolis-ralliin, mutta jy-
väskyläläinen kieltäytyi tarjouk-
sesta.

Moisen käytöksen perusteluja
täytyy kysyä heti miten ennen
kuin Rovanperä heittää toisen
kuupallisen vettä sihisevälle
saunan kiukaalle.

Ruotsissa lyötiin
lapiolla naamaan

Rovanperä olisi mielellään
lähtenyt ajamaan Seatin nelive-
toista ralliautoa kaudelle 2000
vielä viime vuoden joulukuussa.
Hän oli juuri sijoittunut kauden
päättäneessä Britannian MM-
rallissa yleiskilpailun kolman-
neksi, mutta Seat valitsi kuljet-
tajikseen Didier Auriolin ja Toni
Gardemeisterin.

Rovanperää tilanne harmitti.

Hän oli ollut Seatin tehdaskul-
jettajana kolme vuotta ja ollut
mukana kehittämässä nelivetoi-
sesta WRC-Cordobasta palkin-
topalliautoa. Seatilla miehen
heivaamista pidettiin niin ikään
tylynä ratkaisuna. Rovanperälle
luvattiin tehtaan Seat ainakin
Ruotsin, Portugalin, Kreikan ja
Suomen MM-ralleihin.

Rovanperä odotti innokkaana
Ruotsin rallia sen jälkeen, kun
Gardemeister oli ajanut Seatilla
Monte Carlon rallissa neljän-
neksi. Seatin voimansiirto oli

pistetty uusiin puihin ja auto
vaikutti kilpailukykyiseltä. Haa-
veet hyvästä Ruotsin rallin sijoi-
tuksesta vaihtuivat kuitenkin
karvaaseen 12:nteen sijaan.

— Shake downissa (mutteri-
testissä) vasta paljastui, että au-
tossa ei olekaan uusia voiman-
siirron osia. Ruotsin rallin jäl-
keen tuntui kuin olisi lyöty la-
piolla naamaan. Tuntuu kuin ju-
na olisi ajanut yli, Rovanperä
vertaa.

Mökin rantasauna on remon-
tissa, koska kosteus on päässyt

luikertelemaan kulmasta sisään.
Mutta tynnyrisaunasta lähtee ki-
pakat löylyt.

Kiitos ei Seatille,
Toyota tuli alle

— Muistatko Rise (Rovanpe-
rän kartanlukija Risto Pietiläi-
nen), kun tynnyrisauna kolme
vuotta sitten taljoilla kiskottiin
tähän rantaan. Se oli heti Uu-
den-Seelannin rallin jälkeen. Si-
tä oli vielä ihan pökkyrässä ai-
kaerosta, Rovanperä muistelee.

Rovanperä ja Pietiläinen ovat
kokeneet monta miellyttävää,
mutta myös katkeraa hetkeä
Seatin rallitallissa. Toistaiseksi
heidän taipaleensa Seatin ral-
liautossa päättyi Ruotsin ralliin
helmikuussa.

— Portugalin ralli oli jo sovit-
tu Seatin kanssa, mutta me valit-
tiin Toyota. Kreikka pyyhittiin
suosiolla pois kisakalenterista.
Jyväskyläänkin olisin saanut au-
ton, mutta kiitos ei. Seatilla on
ollut niin paljon vaikeuksia tänä
vuonna. Palataan asiaan sitten,

kun ne alkavat voittaa kilpailuja,
Rovanperä selvittää.

Makkaraa mökkinsä verannal-
la paistava Rovanperä on siis
Toyotan miehiä. Yhteistyö ita-
lialaisen Grifonen rallitallin
kanssa Portugalin rallissa tuotti
erinomaisen neljännen sijan.
Rovanperän mukaan ainekset
parempaankin tulokseen olivat
olemassa.

— Toyotan miehet rupesivat
toppuuttelemaan. Heidän mie-
lestään neljäs sija riitti heille oi-
kein hyvin.

Mainiosti sujuneen Portugalin
rallin jälkeen Rovanperän mana-
geri Timo Jouhki alkoi neuvo-
tella Toyota Corolla WRC:tä Jy-
väskylän MM-ralliin.

— Me ajettiin Portugalissa
yksi pohja-aika erikoiskokeelle,
joka oli kuin Jyväskylän pätkä.
Siitä tuli ajatus, että tämä auto
voisi olla aika hyvä Suurajoissa,
Rovanperä kertoo.

— Corolla on luotettava auto
ja se on hyvä Jyväskylässä. Jos
auto toimii niin on varma, että
sillä on korkealla tuloksissa, Ro-

vanperä arvelee.

Vauhtia voi alussa
joutua hakemaan

Portugalin rallista on kulunut
viisi kuukautta. Vaikka Corollan
voimansiirto on kehittynyt as-
keleen, ovat Peugeot, Subaru ja
Ford kehittyneet kokonaisuutena
valtavan harppauksen.

— Joustavuudessa Toyota on
jäänyt jälkeen Subarua, Fordia
ja Peugeotia. Niiden kehitys
kyllä huolettaa tosi paljon. Mut-
ta jos ei ole mahdollista saada
jotain noista kolmesta, on Toy-
ota silloin ainoa vaihtoehto, Ro-
vanperä järkeilee.

Rovanperä myöntää, että nel-
jäs sija on Jyväskylässä paljon
kovemman työn takana kuin
Portugalissa.

— Jyväskylässä kun pyöräh-
tää tiellä niin tietää, että kisa on
siinä. Silloin ei enää olla kym-
menen parhaan joukossa.

Rovanperä starttaa Jyskälän
erikoiskokeille 14:ntenä autona.
Rovanperän mukaan lähtönume-
rosta saattaa olla haittaa perjan-
tain erikoiskokeilla.

— Jos ero ensimmäisenä päi-
vänä kärkeen pysyy 20 sekun-
nissa niin ei vielä tarvitse huo-
lestua. Mulle on varmasti haittaa
siitä, että mulla ei ole takana
paljon ek-kilometrejä. Voi olla,
että vauhdin kanssa voi aluksi
olla sellaista hakemista.

Hyvä tulos auttaisi
tallineuvotteluissa

Rovanperän mukaan hänen
ralliuransa jatko ei riipu Jyväs-
kylän MM-rallin tuloksesta.

— Jouhki sanoi, että kyllä mi-
nut tunnetaan, että ei Jyväsky-
lässä tarvitse hampaat irvessä
lähteä ajamaan työpaikan takia.

Tallipäälliköt pähkäilevät par-
haillaan kuljettajien nimilistojen
kanssa. Jotta nimi pysyisi mah-
dollisimman pitkään ruksaamat-
ta, täytyy sen keikkua korkealla
sekä erikoiskoetuloksissa että
yleiskilpailun kunniataulukossa.

— Totta kai hyvä sijoitus Jy-
väskylästä auttaa asiaa, Rovan-
perä tuumasi ensi vuoden mah-
dollisesta tallipestistä.

❒

Tynnyrisaunan piskuisesta
kiukaasta on tiristetty viimeiset-
kin löylyt. Tulipesässä kekäleet
ovat pikku hiljaa hiipumassa
sammuksiin.

Toivottavasti mökin isännän
ralliuralle piisaa vielä kipinää.
Kyllä Rovanperä burnseille,
sainzeille ja mcraeille vielä
muutamat löylytykset järjestäisi.
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■ Harri Rovanperä aikoo järjestää tehdaskuljettajille hikiset oltavat Jyskälän erikoiskokeille.

Kiululle kyytiä ja selkäsaunaa antamaan

RISTO AALTO

Harri Rovanperä (oik.) ja Risto Pietiläinen ovat virittäytyneet kauden tärkeimpään kilpailuun perinteisessä tynnyrisaunassa, josta irtoaa kipakat löylyt.

RISTO AALTO

Henkisten akkujen latauspaikka.

Ari Mäntylä

Viron Markko Märtinin, 24,
nimi on yhdistetty monen ralli-
tallin ensi vuoden suunnitelmiin.
Märtinin on huhuttu menevän
ainakin Subarulle, Mitsubishille
ja Skodalle.

— Toimittajat keksivät kai-
kenlaista. Minun on kerrottu
menevän talleihin, joiden kanssa
en ole edes keskustellut, Märtin
toppuuttelee.

Toyota Corolla WRC:llä Jy-
väskylän MM-ralliin osallistuva
Märtin on yksi MM-sarjan lu-
paavimmista nuorista kuljettajis-
ta. Hän kuuluu taidoiltaan ja ta-
voitteiltaan samaan kastiin kuin
Norjan Petter Solberg, Skotlan-
nin Alister McRae ja Suomen
Toni Gardemeister. Tämä kol-
mikko kulkee eturintamassa,
kun ralliautoilussa nähdään suu-
ri sukupolvenvaihdos parin vuo-
den aikana.

— Minun täytyy vielä odottaa
mitä isot nimet tekevät. Vasta
sitten minä pääsen neuvottele-
maan tallipaikoista, Märtin tie-
tää.

Muutosten
vuosi

Märtinin nimi on noussut tal-
lipäälliköiden listoille muuta-
man hyvän sijoituksen siivittä-
mänä. Hän sijoittui viime vuon-
na Kreikan Akropolis-rallissa
viidenneksi ja nappasi Viron ral-
liautoilun historian ensimmäiset
MM-pisteet. RAC-rallissa hän
puristi yleiskilpailun kahdeksan-

neksi.
Tällä kaudella hän on yltänyt

seitsemänneksi Portugalissa, yh-
deksänneksi Ruotsissa ja kym-
menenneksi Kataloniassa.

— Olen tänä vuonna muutta-
nut nuottisysteemin ja vaihtanut
kieleksi englannin, Märtin selit-
telee sijoituksiaan.

Myös Märtinin kartanlukija
on vaihtunut. Tänä vuonna hä-
nelle on lukenut nuotteja britti
Michael Park.

— Markkolla oli pieniä on-
gelmia Ruotsin rallissa tehdä
nuotteja nopeille jaksoille. Kata-
loniassa vaihdoimme nuotti-
kieleksi englannin. Asiaa on hie-
man auttanut, että osaan kääntää
nuotit virosta englanniksi, sel-
vitti Park, joka viime vuonna is-
tui Abdullah Bakhashabin vie-
rellä.

— Markko on hyvä kuljettaja.
Hän olisi vielä parempi, jos hä-
nen ei koko ajan tarvitsisi ajatel-
la mistä saa rahaa seuraavaan
ralliin, Park pamautti.

Matkassa
ollut onnea

Vielä viime vuonna Märtin
ajoi monikansallisen tupakkayh-
tiön tuella. Tänä vuonna virolai-
sen pääsponsorina on ollut venä-
läinen öljyjätti.

— Virosta on todella hankala
nousta MM-ralleihin, koska se
on niin pieni maa. Minulla on
ollut onnea saada hyviä sponso-
reita. Olen ollut oikeassa paikas-
sa oikeaan aikaan, Märtin huo-
kaisi.

— Minä pystyn saamaan
sponsoreita, mutta sekään ei tah-
do riittää. Virossa kaikki on
puolta halvempaa kuin Suomes-
sa, joten vastaavasti ralliauto
maksaa minulle kaksi kertaa
enemmän kuin suomalaiselle,
Märtin vertaa.

Märtin tuskin olisi päässyt
kiertämään MM-ralleja ellei hä-
nellä olisi ollut hyviä suhteita
Toyotan rallitallin päällikköön
Ove Anderssoniin.

— Olen pitänyt autosta ja tal-
lista. Minua todella harmitti, että
Toyota lopetti rallitoiminnan,
Märtin valitti.

Autoa ei ole
varaa kaataa

Märtin osallistuu Jyväskylän
MM-ralliin samanlaisella Toy-
ota Corollalla kuin Harri Rovan-
perä. Myös Pasi Hagström kil-
pailee Grifonen rallitallin avus-
tuksella.

— Tietysti haluaisin kukistaa
Harrin, mutta sen eteen minun
pitäisi ottaa isoja riskejä. Minun
pitää ajaa täällä varovasti, koska
osallistun samalla autolla Kyp-
roksen ralliin, Märtin selvittää.

Märtin on ollut mukana Suur-
ajoissa kolme kertaa. Hän sijoit-
tui kaksi vuotta sitten 12:nneksi,
mutta joutui keskeyttämään
vaihdelaatikkovikaan 1997 ja
turbopulmiin 1999.

— Valitettavasti keskeytin
molemmilla kerroilla ennen tär-
keimpiä erikoiskokeita, kuten
Ouninpohjaa ja Vaheria. Ne
ovat varmasti hankalia minulle,

koska olen ajanut ne kilpailu-
vauhdilla vain kerran.

Myös ”tallikaveri” Rovanpe-
rän mielestä Märtin voi olla vai-
keuksissa vaikeissa Ouninpoh-
jassa ja Vaherissa.

— Tänä vuonna niiden merki-
tys vaan korostuu, kun ne aje-
taan kahteen kertaan. Markko
ajaa tasaisesti ja hyvin, mutta ei
varmaan yllä Jyväskylässä ihan
kuumimpaan kärkeen, Rovanpe-
rä arveli.

Kavalat hypyt
huolestuttavat

Märtin on ollut omaa luok-
kaansa Viron mestaruussarjan
ralleissa. Viimeksi hän voitti
paikallisen arvorallin kahden ja
puolen minuutin erolla. Märtinin
mukaan Jyväskylän erikoisko-
keet muistuttavat paljon virolai-
sia pätkiä.

— Mutta Jyväskylässä nypyt
ovat terävämpiä. Minun täytyy
olla todella varovainen hypyis-
sä, koska en saa tuhota autoani.

Märtin tietää, että näyttöjen
kannalta hänen pitäisi ajaa hyviä
erikoiskoeaikoja ja tuoda auto
ehjänä maaliin. Märtin arvelee,
että hänen näyttönsä saattavat
riittää tallipaikkaan jo tänä
vuonna.

— En ole epätoivoinen ensi
vuoden suhteen. Tiedän, että mi-
nulla on pienet mahdollisuudet
saada tallipaikka. Minun täytyy
vain yrittää ajaa nopeammin
kuin tehtaan nimikuljettajat. Se
on minun seuraava tavoitteeni,
Märtin paljasti.

■ Markko Märtinin nimi on monen tallipäällikön pestuulistalla.
■ Virolainen hakee Jyväskylän MM-rallista viimeisiä kannuksia.

Varovasti kiiruhtaen,
tallipaikkaa tavoitellen

RISTO AALTO

Sekä Harri Rovanperä (oik.) että Markko Märtin taistelevat samoista vapaista tallipaikoista. Vaikka Grifonen Toyota-kuskit toisiaan
auttavatkin, ajavat he myös toisiaan vastaan.

Ari Mäntylä

Markko Märtin Märtin on
kasvanut maaseudulla ja saanut
rallikärpäsen pureman isältään.
Hänen isänsä kilpaili 1980-lu-
vulla takavetoisella Ladalla.

— Olen aina halunnut ajaa

rallia. Kokeilin isän ralliautoa
viiden, kuuden vanhana.

Märtin alkoi rakentaa omaa
ralliautoa, etuvetoista Lada Sa-
maraa, yhdeksän kuukautta en-
nen kuin hän oli riittävän vanha
hankkimaan ajokortin. Ensim-
mäiseen ralliautoon häneltä me-

ni kaikki rahat, jotka olivat kol-
melta vuodelta jääneet säästöön.

— Osallistuin ensimmäiseen
ralliini kaksi kuukautta sen jäl-
keen, kun olin saanut ajokortin.
Voitin luokkani, Märtin muiste-
lee kautta 1994.

Kaksi vuotta myöhemmin

Märtin hankki N-ryhmän Ford
Escortin. Seuraavana vuonna al-
le vaihtui A-ryhmän Toyota Ce-
lica. — Ralliautoilu ei ole ollut
kovin suosittua Virossa. Meidän
menestyksen ansiosta ihmiset
ovat oppineet tuntemaan lajia
paremmin, Märtin toteaa.

Märtin oppi ajamaan rallia isän Ladalla


