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Marcus Grönholmin ja
Richard Burnsin vauhti oli mui-
hin kuljettajiin verrattuna kuin
toiselta planeetalta Jyväskylän
MM-rallin ensimmäisenä ajo-
päivänä. Grönholm kirjautti ni-
miinsä kuusi pohja-aikaa, kun
Burns oli nopein neljällä eri-
koiskokeella.

Rajusti ajanut Grönholm pys-
tyi 128 ek-kilometrillä jätättä-
mään Burnsia ainoastaan 4,9 se-
kuntia. 

Koko päivän kilpailun joh-
dossa ajanut Grönholm sai par-
haimmillaankin karattua vain
8,8 sekunnin päähän Burnsista.

Sekä Grönholm että Burns
ajoivat pikataipaleet selvästi
muita rohkeammin ja suurem-
malla riskillä. Muut kuljettajat

siunailivatkin kärkimiesten hui-
mia ajolinjoja.

— Burnsin ja Grönholmin
ajolinjat ovat uskomattomia. He
leikkaavat kurvit suoriksi eivät-
kä jätä tilaa virheille, totesi nel-
jäntenä oleva Colin McRae, jo-
ka ajoi perjantain erikoiskokeet
28,4 sekuntia hitaammin kuin
Grönholm.

Grönholmilla vire
vielä hukassa

Grönholm tunnusti päivän
päätteeksi, että raivokas ajo oli
ollut vähällä kostautua.

— Lähes jokaisella erikoisko-
keella olemme olleet suistua
ulos tieltä. Vaaran hetkiä on ol-
lut todella paljon, Grönholm
myönsi.

Päivän pahin lipeäminen
Grönholmille sattui Muittarin

uudella erikoiskokeella. Peugeot
luisui nyppylän jälkeen aivan
ojan pientareelle, mutta Grön-
holm sai pidettyä auton tiellä.

— Kun erikoiskokeen sai
nuotittaessa ajaa vain kaksi ker-
taa niin kaikkia nyppyjä ja kur-
via ei voi millään muistaa. Tai-
dettiin käydä ojassa kaikilla
uusilla pätkillä, totesi väärällä
ajolinjalla Muittarin nyppylään
tullut Grönholm.

Vaikka Grönholm oli päivän
nopein kuljettaja, ei hän ollut
tyytyväinen ajoonsa.

— En löytänyt hyvää ajoryt-
miä ja fiilistä koko päivänä.
Ajaminen oli sellaista tökkimis-
tä ja hakemista. Yhdenkään eri-
koiskokeen jälkeen en ollut tyy-
tyväinen suoritukseeni, Grön-
holm selvitti.

— Ajaminen pitäisi olla jou-
hevaa ja helppoa. Kun ajaminen

ei suju vaivattomasti niin itse-
luottamuskaan ei ole hyvä,
Grönholm tuumasi.

Burns oli kaataa
autonsa kahdesti

Burns oli kaataa Subarunsa jo
toisella erikoiskokeella Parkko-
lassa. Hän tuli hurjalla vauhdilla

vasemmalle kääntyvään mut-
kaan ja Subaru painui sivului-
sussa ojan penkalle. Burnsin
ulosajo oli muutaman sentin
päässä.

— En tullut mutkaan mieles-
täni liian lujaa, mutta kurvi tiuk-
keni lopussa enemmän kuin
muistin. Se oli kyllä pahin tilan-
ne koko päivänä, Burns tuumasi

kuuden ajetun erikoiskokeen jäl-
keen.

Toisen kerran Burns oli ro-
muttaa autonsa Laukaan erikois-
kokeella.

— Jarrutin liian myöhään ja
auto lähti sivuluisuun. Tulimme
sivuttain yhden nyppylän yli yli
170 kilometrin tuntivauhdilla.
Ulosajo oli todella lähellä. Itse
asiassa auto olikin jo vähän ul-
kona tieltä, Burns paljasti.

Burns tiesi jo ennen rallia, et-
tä jos hän aikoo pysyä Grönhol-
min kintereillä, on hänen ajetta-
va riskejä kaihtamatta. Vaarati-
lanteet eivät siten tulleet hänelle
yllätyksenä.

— Täytyy vaan yrittää kovasti
ja ajaa täysillä. Viisi sekuntia ei
ole iso ero, mutta tietysti olisi
parempi, jos ero olisi minun
edukseni, Burns jatkoi.

Burns hieman ihmetteli, että
Tommi Mäkinen ja Juha Kank-
kunen eivät pystyneet haasta-
maan häntä ja Grönholmia
vauhdissa.

— Ehkä minä ja Marcus
olemme ainoat, jotka ovat tyyty-
väisiä auton säätöihin, Burns
puntaroi.
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Marcus Grönholm esitteli huimia ajolinjoja muun muassa Muittarin erikoiskokeella.
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Richard Burns oli kaataa autonsa ainakin kaksi kertaa.
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Harri Rovanperä ylitti odo-
tukset kurvailemalla Jyväskylän
MM-rallin kymmenen ensim-
mäistä erikoiskoetta kolmannek-
si nopeimmin. Rovanperä ajoi
Valkolan toiseksi nopeimmin ja
viisi kertaa hän paineli erikois-
kokeen kolmanneksi parhaiten.
Rovanperä jatkaa rallia 25,5 se-
kunnin päässä kilpailua johta-
vasta Marcus Grönholmista.

— En tehnyt virheitä ja auto-
kin on toiminut. Hyvät ajat ovat

tulleet yllättävän helposti, Ro-
vanperä tuumasi levollisena.

Kolmas sija on koko lailla pa-
ras saavutus mihin Rovanperä
saattoi eilen yltää riskejä otta-
matta.

— Vähän ollaan mekin roi-
kuttu ojassa, mutta niin ovat
varmaan kaikki tehneet. Riskejä
voisi tietysti ottaa enemmänkin,
mutta sitten sitä voisi olla katto-
kerhossa, Rovanperä järkeili.

Rovanperä oli erityisen tyyty-
väinen siitä, että hän pystyi jät-
tämään taakseen monta tallikus-
kia.

— Olen itsekin yllättynyt, että
olen kerennyt kovien tiimiauto-
jen kyytiin. Mutta ralli on vasta
alussa. Lauantaina on uusi päi-
vä, Rovanperä muistutti.

Rovanperä ei aio lähteä väki-
sin ja hampaat irvessä jahtaa-
maan Grönholmia ja Burnsia.

— Kaksi kärkiukkoa vetää
kyllä uskomattoman kovaa.
Mutta pakko on yrittää mennä
vieläkin kovempaa. Marcus ja
Riku menevät omaa vauhtiaan,
mutta eivät nuo takana olevat
miehetkään hiljaa tule, Rovan-
perä viittasi neljäntenä olevaan

Colin McRaehen, viidentenä jat-
kavaan Juha Kankkuseen ja
kuudentena olevaan Tommi Mä-
kiseen.

— Jos vauhti pysyy tämmöi-
senä niin hyvältä näyttää. Mutta
yksikään mutka ei täällä tule
helpolla, Rovanperä muistutti.

Lindholm
tyytyväinen

Myös seitsemäntenä oleva Se-
bastian Lindholm oli tyytyväi-
nen päiväänsä.

— Hauskaa on ollut. Muuta-

man erikoiskokeen olen vaan
tullut turhan varovasti, Lind-
holm tuumasi.

Lindholm ajoi perjantain eri-
koiskokeet 47,3 sekuntia tallika-
veriaan hiljempaa. Lindholm oli
silti tyytyväinen vauhtiinsa.

— En kuvitellutkaan, että
pystyisin ajamaan samaa vauh-
tia Marcuksen ja Burnsin kans-
sa. Olemme tulleet mahdollisim-
man lujaa, mutta ilman riskiä.
Riskirajaa on mahdollista nos-
taa, jos ajaminen lähtee suju-
maan hyvin lauantaina, Lind-
holm totesi.

■ Toyotalla kurvaileva jyväskyläläinen kukisti monta tallikuskia ja jatkaa rallia kolmantena.

Rovanperä ylitti odotukset

■ Riskillä ajaneet Grönholm ja Burns karkasivat muilta. Molemmat olivat vähällä kaataa autonsa.

Kahdelle ei ollut tie riittää
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Ilme kertoo kaiken: Harri Rovanperän päivä oli erittäin onnistunut.

LEHTIKUVA

Timo Kankkunen (vas.), Subarun insinööri Graham Moore ja
Juha Kankkunen mietteliäinä Tikkakosken huollossa.
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Juha Kankkuselle, Tommi
Mäkiselle ja varsinkin Toni Gar-
demeisterille ensimmäinen ralli-
päivä oli tuskainen. Kankkunen
löytyy perjantain jälkeen viiden-
neltä sijalta, kun Mäkinen on
joutunut taipumaan kuudennek-
si. Gardemeister jatkaa rallia
kymmenenneltä sijalta.

— Pari rengasta on mennyt, ei
muuta. Vähän lujempaa saisi
tietenkin mennä, Kankkunen
tuumasi.

Kankkunen kurvaii päivän
pätkät 3—12 nopeimman kuljet-
tajan porukassa. Kotitiellään
Lankamaalla hän jäi Grönhol-
min pätkäpohjista 1,9 sekuntia.

— Marcus ja Riku ovat ajan-
eet todella kovia aikoja, se täy-
tyy myöntää. En oikein tiedä, et-
tä miksi vauhti ei riitä. Ajat ei-
vät vaan ole tarpeeksi hyviä,
Kankkunen totesi.

Myös Mäkinen ihmetteli vai-
sua vauhtiaan.

— En oikein tajua. Lanka-
maakin meni kerta kaikkiaan
nappiin. Yhtään ei mennyt le-
veäksi ja jarrutuspaikat osuivat
ihan nappiin. Mutta vauhti ei
vaan riitä. En olisi pystynyt aja-
maan yhtään paremmin, Mäki-
nen tuumasi Lankamaan pätkä-
ajasta, joka oli kahdeksan se-
kuntia pätkäpohjia huonompi.

— Auton voimansiirrossa on
jotain hämminkiä. Lankamaassa
auto alkoi luistella viisi kilomet-
riä ennen maalia. Tasauspyöräs-
tö muuttaa toimintaa, kun se
lämpenee. Eikä sille pystytä var-
maan mitään tekemään. Jos vika
on siellä niin sitten ei ole mitään
mahdollisuuksia ajaa voitosta,
Mäkinen tuskaili.

Gardemeister on jäänyt kär-
jestä jo 1.15 minuuttia.

— Auto käyttäytyy ihan kum-
mallisesti. Välillä se menee lati-
kaisessa, välillä hyvin ja välillä
heijaa ihmeellisesti. Täytyy ko-
keilla, jos vika korjaantuisi kes-
kilukkoa muuttamalla, Garde-
meister tuumasi.

Myös Tapio Laukkanen aloitti
kilpailun vaisusti. Hän on pu-
donnut 13:nneksi 1.46 minuutin
päähän kärjestä. Janne Tuohino
löytyy sijalta 12 vain 1,8 sekun-
tia Laukkasen edellä.

Tehdaskuskeista Carlos
Sainzin ralli meni pilalle moot-
torin tietokoneen hajottua Park-
kolassa. Espanjalainen joutui
korjaamaan vian paikan päällä
ja menetti remontissa viisi ja
puoli minuuttia. Sainz on pu-
donnut sijalle 30 ja on jäänyt
Grönholmista 6.18 minuuttia.

Kilpailun hyvin aloittaneen
Norjan Petter Solbergin kilpailu
romuttui Lankamaassa, kun
Ford lipesi tieltä. 

Hurjista volteista huolimatta
Solberg ja kartanlukija Phil
Mills eivät loukkaantuneet. Sol-
berg oli keskeyttäessään viidens.

Mäkisen ja
Kankkusen
ralli alkoi
tuskaisesti
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Jani Paasonen johtaa N-ryh-
mää perjantain kymmenen pika-
taipaleen jälkeen. Ryhmän en-
nakkosuosikki Jouko Puhakka
johti sarjaa vielä seitsemännen
erikoiskokeen jälkeen, mutta
hän putosi kärkipaikalta EK
8:lla Lankamaalla.

— Meidän oli ajettava vaikeat
paikat täysillä, jotta meillä olisi
mahdollisuuksia N-ryhmän joh-

topaikkaan. Jopa EK 8:lla otim-
me riskejä ja painoimme päälle
täysillä, Paasonen kommentoi
ennen Killerin kaupunkierikois-
koetta. Paasonen lähtee lauan-
tain taipaleille kymmenen se-
kunnin etumatkan turvin. Sarjan
kolmatta tilaa pitää itävaltalai-
nen Manfred Stohl. Hän on 28
sekuntia Paasosta jäljessä. 

Yleiskilpailussa Paasonen on
20. Kisaa johtavasta Marcus
Grönholmista hän on neljä ja
puoli minuuttia jäljessä.

Jani Paasonen N-ryhmän
johdossa ennen Puhakkaa
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Tommi Mäkisen otsa oli välillä
kurtussa, syystäkin.


