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JYVÄSKYLÄ
Sami Simola

Rallikansa pisti poliisin heti en-
simmäisenä yönä kiireiseksi. Eni-
ten tehtäviä kirjattiin aamuyöllä
yhden ja kuuden välillä. 

Perjantain iltaseitsemän ja lau-
antain aamuseitsemän välisenä
aikana poliisi joutui hoitamaan
yli 80 tehtävää. Ralliviikonlopun
ensimmäinen yö oli siten poliisil-
le yhtä kiireinen kuin uudenvuo-
den aatto. 

Poliisi korjasi talteen 42 juopu-
nutta, kaikki Jyväskylän keskus-
tan alueelta. 

Yksi on edelleen kiinniotettuna
rikoksesta epäiltynä. Pieniä var-
kauksia sattui neljä ja ajoneuvoi-
hin kohdistuvia rikoksia kahdek-
san.

Aamuyöllä asema-aukiolla vie-
ras mies tunkeutui väkisin kuo-
piolaispariskunnan asuntoau-
toon. Sisällä mies särki paikkoja
ja pahoinpiteli pariskuntaa lie-
västi.

Kolme venäläismiestä murtau-
tui saksalaisen isän ja pojan hen-
kilöautoon Minna Canthin kadul-

la puolenyön jälkeen. Yksi venä-
läisistä pahoinpiteli paikalle saa-
punutta saksalaispoikaa ja varas-
ti tältä kännykän. Venäläiset vei-
vät autosta cd-soittimen.

Nelostiellä Toivakan Orava-
saaressa parikymppinen jyväsky-
läläismies ajoi 126 kilometriä
tunnissa 80:n rajoitusalueella
perjantaina alkuillasta. Lisäksi
mies ylitti useita kertoja tien kel-
taisen sulkuviivan.

Pahoinpitelyjä sattui illan ja aa-
mun välillä kaikkiaan kymme-
nen. Kukaan ei loukkaantunut
niissä vakavasti. 

Siisteydestä
ei piitata

Aamuinen näky jyväskylän kä-
velykadulla ihmetytti poliisia eri-
tyisesti. Ralliyleisö näyttää piit-
taavaan entistä vähemmän siis-
teydestä. 

Suurissa yleisötapahtumissa
roskataan yleensä aina, mutta nyt
varsinkin Jyväskylän keskustan
aluetta sotkettiin poliisin mukaan
niin ylettömästi, että näky muis-
tutti lähinnä kaatopaikkaa.

Rallikansa piti
poliisin kiireisenä 
ensimmäisenä yönä
■ Yön aikana sotkettiin ylettömästi.
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Rallin vastainen protestointi jat-
kui lauantaina Jyväskylässä
Maan ystävien ja Maltillisen ää-
rivasemmiston järjestämällä mie-
lenosoituskulkueella.

Perjantaiaamuna Jyväskylän
Maan ystävät kävi kävelykadulla
julistamassa rallista oman mieli-
piteensä lakanoille kirjoitettuna.
”Rallit – kestämättömän kehityk-
sen mallit” -lakana ja toinen, ve-
restä ja saasteista huomattava la-

kana levähtivät auki ralliautojen
yläpuolella samaan aikaan, kun
kisa käynnistyi.

Lauantaina samat iskulauseet
keikkuivat mukana, kun noin pa-
risataa mielenosoittajaa marssi
Kirkkopuistoon ”suurajojen”
vastustuksena järjestettyihin Jy-
väskylän Pienajoihin. 

– Toki me kritisoimme sellai-
sia rallin suoria vaikutuksia vas-
taan niin kuin melua, mutta huo-
lestuttavampi on silti se mieliku-
va, jonka ralli välittää, sanoo Mii-
ra Lähteenmäki Jyväskylän

Maan ystävistä.
– Ralli antaa yksipuolisen

myönteisen kuvan autoilusta. Pi-
täisi ennemmin miettiä sitä, mil-
lä tavalla autoa on järkevää käyt-
tää, hän jatkaa.

Lähteenmäki ei tahdo tuomita
kokonaan yksityisautoilua, sen
sijaan hän sanoo käyttävänsä sel-
laista silloin tällöin itsekin.

– Eihän kaikki autoilu ole tur-
haa, mutta meidän viestimme on,
että yksityisautoilua järkevämpää
on suosia joukkoliikennettä.

Maan ystävien kanta on se, et-

tä yksityisautoilu saastuttaa, tuh-
laa energiaa ja edistää kasvihuo-
neilmiön voimistumista. 

Maan ystävät protestoivat
myös Laajavuoreen suunniteltua
rallirataa vastaan. Kortepohjan
asukasyhdistyksen vastustus kai-
kui aikoinaan kuuroille, ja kau-
punki myönsi luvan radan raken-
tamiseen. Valitusprosessi on kes-
ken korkeimmassa hallinto-oi-
keudessa.

Kaikki eivät tahtoneet sulattaa
rallia vastustavaa kulkuetta. Kes-
ken protestikulkueen kaksi mies-

tä järjesti oman vastamielenosoi-
tuksensa ja kävi käsiksi rallia vas-
tustaviin mielenosoittajiin. Mie-
het näyttivät näille myös taka-
puoltaan.

Maan ystävät on protestoinut
Jyväskylän MM-rallia vastaan jo
monena vuotena. Siksi  neppiau-
toilla ajettavista Jyväskylän Pien-
ajoista on ehtinyt muodostua jon-
kin sortin perinne.

Vuoden 2001 voittajaksi ne-
pannut Jussi Hermaja kiersi
haastavaksi väitetyn radan 19
neppauksella.

Rallin malli ei saanut
kehuja mielenosoittajilta

MATTI SALMI

Rallia vastustavat mielenosoittajat sonnustautuivat banderollein marssia varten.

JÄMSÄ
Hannu Karjalainen

Rallilauantaina liikenne ruuhkau-
tui odotetusti Jämsän seudulla.
Valtatie 9:lle kertyi jonoja Orive-
den–Längelmäen tienoilla jo aa-
musta ja liikenne hyytyi mateluk-
si päivällä.

Ralliliikenteen joukossa oli aa-
musta suunnistajia, jotka olivat
tulossa Jämsään Nuorten Jukola -
viestiin. Osan tulo viivästyi lii-
kenneruuhkissa, mutta suunnis-
tusväen opastus Olkkolan kautta
kisapaikalle Kaipolaan sujui hy-
vin.

Illansuussa ysitiellä koettiin
uusia tukoksia, kun muutaman
kilometrin autojonot matelivat
Jämsän ohi.

Hassintien risteyksessä oli lii-
kenteenohjaus kello 16-19 välil-
lä.

Autojonoja pysäytellyt Esa
Kaarenpää kertoi ajokielto-
merkkiä toteltavan hyvin, mutta
moottoripyöriä oli hankala havai-
ta autojonon takaa.

Jämsä–Halli -tie pysyi suhteel-
lisen hyvin auki ralliautojen vilk-
kaasta huoltoliikenteestä huoli-
matta.

Jämsänkosken Koskenpään

keskusta tukkeutui illalla kello 16
aikoihin. 

Poliisin mukaan ennakoitua pa-
hempaa tilannetta ei päivän aika-
na kuitenkaan koettu.

Useita peltikolareita kirjattiin.
Jämsän Paljakantiellä paikkakun-
talainen nuori mies innostui
omasta pikataipaleesta niin, että
ajoi autonsa tieltä lunastuskun-

toon. 
Kuski ja apukuski selvisivät

ulosajosta vähin vammoin, mut-
ta vakuutusyhtiö saattanee poh-
tia kaahailun tuottamuksellisuut-

ta.
Keuruun Häkkisissä nuori nai-

nen ajoi autonsa kattokerhoon
tuoreelta murskeelta lauantaina
päivällä.

Autojonot
matelivat 
Jämsän
seudulla

RISTO AALTO

Autojono mateli ysitiellä kohti Jämsää lauantai-iltana.
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Ensimmäiset kaksi pikaoikeu-
denkäynnin tuomiota annettiin
Jyväskylässä lauantaina. Oikeu-
dessa tuomittiin rattijuopumuk-
sista yksi ranskalaismies ja yksi
englantilainen mies.

Ranskalainen mies jäi Jyväsky-
län Rantaväylällä poliisin ratsi-
aan lauantaiaamuna kello 5.45.
Hän kuljetti rekka-autolla Miche-
linin rallirenkaita. Mies puhalsi
1,9 promillen lukemat.

Pikaoikeudenkäynti antoi tuo-
mionsa heti lauantaina noin tun-

nin istunnon jälkeen kello 14.
Ranskalaismies sai törkeästä rat-
tijuopumuksesta sakkoa 3360
markkaa ja ajokieltoa vuoden
loppuun asti.

Toisen pikatuomion sai eng-
lantilainen rallituristi. Hän ajoi
humalassa Keuruulla lauantaiaa-
muna. 

Hänet tuomittiin myös sakkoi-
hin ja ajokieltoon marraskuun
loppuun asti.

Pikaoikeudenkäynti järjestet-
tiin nyt kolmannen kerran MM-
rallin yhteydessä. Annetut tuo-
miot olivat sen historiassa ensim-
mäiset.

Ensimmäiset
pikatuomiot
annettiin lauantaina

JYVÄSKYLÄ
Olli Sulopuisto

Jyväskylän MM-rallin tiedotus
rallijärjestelyjen vaikutuksista
asukkaiden elämään ei ole toimi-
nut parhaalla mahdollisella taval-
la. 

Kypärämäen, Köhniön ja Kor-
temäen alueen asukkaille jaettiin
kulkulupana toimiva kirje perjan-
tain ja lauantain järjestelyistä.
Osalle ihmisistä kirje saapui
myöhään. Lisäksi kirjeen teksti
on varsin sekavaa.

– Siinä olisi voinut hyvin olla
yksinkertainen kartta, ehdottaa
Lauri Koskela.

Koskeloiden liikennöinti sujui
perjantaina ongelmitta, tosin he
olivat liikenteessä ennen kello
neljää iltapäivällä, jolloin tiet var-
sinaisesti suljettiin.

Pertti Reinikaisella sen sijaan
oli ongelmia liikennejärjestelyjen
kanssa. Lupa- ja selvityskirje saa-
pui vasta perjantaina. Iltapäivällä

työautolla kotoaan liikkeelle läh-
tynyt Reinikainen pysäytettiin
hänen palatessaan kotiin.

– Mies pysäytti minut ja sanoi,
että ”sä et nyt mee mihinkään täs-
tä”. Selitin hänelle, että lupa oli
minulla kotona ja olin liikkeellä
työautolla, Reinikainen sanoo.

Liikenteenohjaaja ei kuiten-
kaan uskonut Reinikaisen va-
kuutteluja, vaikka hän kertoi ni-
mensä ja osoitteensa. Lopulta
Reinikainen ajoi auton kotiin, ja
lähdettyään uudestaan kaupun-
gille, hän otti lupapaperin  mu-
kaansa. 

Toisella kerralla hän pääsi kul-
kemaan ongelmitta.

– Jokin yksinkertaisempi lap-
pu, joka olisi toiminut kulkulupa-
na, olisi ollut parempi ratkaisu,
Reinikainen tuumaa.

Tämänvuotiset ongelmat ovat
ensimmäiset Reinikaiselle, sillä
aikaisempina vuosina liikenne-
järjestelyt ovat toimineet ongel-
mitta.

Rallin asukas-
tiedotuksessa
ongelmia

JYVÄSKYLÄ
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Sony voisi tuoda ensi vuonna
MM-ralliin jopa tuhat vierasta
emoyhtiöstään. Vieraat lennä-
tettäisiin jumbojetillä suoraan
Jyväskylään. 

Sony Finlandin toimitusjoh-
taja Jouko Paananen kertoo
kuulleensa puheita suunnitel-
masta.

– Sonyllahan on ollut ralli-
toimintaa esimerkiksi Englan-
nissa, Paananen myötäilee.

Hänen mukaansa on mah-
dollista, että kyseessä olisi
”joulupukkimatkailu”, eli vie-
raat tuotaisiin ralliin aamulla
ja lennätettäisiin illansuussa
takaisin.

Paananen ei kuitenkaan
vahvista huhua täysin.

– Luulen että tietäisimme
Sony Finlandissa kyllä, var-
sinkin jos vieraat oltaisiin tuo-
massa Japanista, toimitusjoh-
taja Paananen arvelee.

Kapasiteettia
vieraille on

Jumbojetillä voisi hyvin las-
keutua Jyväskylän lentoken-
tälle, kertoo kenttäpäällikkö
Markku Linna.

– Kenttä kestäisi jumbon
painon, ja kiitorataakin on riit-
tävästi, Linna sanoo.

Lähinnä ongelmia voisi
muodostua siitä, jos kone on
kuormattu ja tankattu aivan
täyteen. Suurin osa nykyään
lentokentälle tulevista MM-
rallivieraista tulee joko char-
ter-vuoroilla tai omilla pien-
koneilla, mutta periaatteellisia
estoja suuren koneen Jyväsky-
län-visiitille ei olisi.

Matkailupäällikkö Tuula
Poutanen Jyväskylään-yh-
tiöstä uskoo Keski-Suomesta
löytyvän tilaa tuhannelle yli-
määräiselle vieraalle myös
MM-rallin aikaan.

– Jos saisimme tietää hyvis-
sä ajoin – ja tämän suuruiset
ryhmät yleensä varaavat pai-
kat ajoissa – pystyisimme jär-
jestämään majoituksen, Pou-
tanen vakuuttaa.

– Ongelmia tulee lähinnä
liikkumisen suhteen, ja pyrim-
mekin hoitamaan mahdolli-
simman suuren osan erikoisju-
nilla, joilla kuljetetaan ryhmät
erikoiskokeelle, hän kertoo.

Sony tuomassa
tuhat vierasta
tulevaan
MM-ralliin?

JYVÄSKYLÄ
Tuomas Kokko

Lauantaina poliisi antoi liiken-
teessä yhteensä 146 sakkoa. Val-
taosa sakoista annettiin ylino-
peuksista.

Kahdeltatoista autoilijalta otet-
tiin ajokortti kokonaan pois. 

Lauantaiaamuna poliisi puhal-
lutti 600 autoilijaa ja kiinni jäi
kolme rattijuoppoa, joista yksi
syyllistyi törkeään rattijuopu-
mukseen.

Lisäksi Jyväskylässä Gumme-
ruksenkadulla rattijuoppo törmä-
si pysäköityyn autoon ja kimposi
siitä talon seinään. Kolari tapah-
tui lauantaina iltapäivällä noin
kello 15.35.

Rattijuoppo saapui Gumme-
ruksenkadulle Yliopistonkadun
suunnasta ja törmäys tapahtui
Keskustien kohdalla. Vuonna
1928 syntynyt mies puhalsi 1,8
promillea. Törmäyksessä vältyt-
tiin henkilövahingoilta.

Poliisi 
kirjoitti
ralliväelle
146 sakkoa

MATTI SALMI

Rattijuopon ohjaama henkilöauto päätyi talon seinään Gummeruk-
senkadulla Jyväskylässä lauantaina iltapäivällä.

HOLLOLA
STT

Noin 600 neliön peltihalli pa-
loi Hollolan Soramäessä myö-
hään perjantai-iltana. Palo-
kunnan mukaan ennen auto-
purkaamona toiminut halli oli
nyt todennäköisesti tyhjillään.

Ohikulkija hälytti palokun-
nan paikalle hiukan kymme-
nen jälkeen illalla. Palokun-
nan saapuessa paikalle halli oli
ilmiliekeissä.

Palo saatiin kuitenkin pian
rajattua, ja sen leviäminen vie-
reisiin varastorakennuksiin es-
tettiin. Jälkisammutustöitä jat-
kettiin useiden tuntien ajan.

Palon syttymissyystä ei tois-
taiseksi ole tietoa. Hallin si-
sällä sattuneista räjähdyksistä
päätellen hallissa oli todennä-
köisesti vanhoja kaasupulloja.

Teollisuus-
halli
paloi
Hollolassa

HELSINKI
STT

Kolme eläinaktivistia kahliu-
tui toisiinsa Marimekon myy-
mälässä Helsingin keskustassa
lauantaina. Oikeutta elämille -
yhdistyksen jäsenet kahliutui-
vat myymälässä, jotta Mari-
mekko lopettaisi ostamansa
Grünstein Product Oy:n tur-
kistuotannon.

Oikeutta eläimille katsoo
Marimekon luvanneen lopet-
taa omistamansa Grünsteinin
turkistuotannon. Järjestö il-
moittaa järjestävänsä säännöl-
lisesti mielenosoituksia, kun-
nes turkistuotanto loppuu.

Mielenosoittajat kritisoivat
poliisin toimintaa siitä, että
liikkeestä ulos kantaminen
tuntui putkilla ja teräsketjuilla
yhteen kahliutuneista kivu-
liaalta. Poliisin mukaan kahlit-
tujen kantaminen oli ainoa
vaihtoehto.

Eläinaktivistit
kahliutuivat
myymälään
Helsingissä


