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JYVÄSKYLÄ
Sanna Hämäläinen

Jyväskylän MM-rallin tuhannet
katsojat vaativat edellisten vuo-
sien tapaan erityisjärjestelyjä.
Yleisömassat liikkuvat paitsi
omin autoin myös busseilla, ju-
nilla, lentokoneilla ja helikopte-
reilla.

VR tuo rallikansaa Jyväskylään
neljällä ylimääräisellä junalla.
Perjantaina tulee Helsingistä kak-
si junaa, joista toinen jää Jyväs-
kylään, mutta toinen jatkaa mat-
kaa Lievestuoreelle, josta ralli-
vieraat kuljetetaan busseilla eri-
koiskokeelle. Molemmat junat
palaavat illalla Helsinkiin.

Lauantaina ylimääräisiä tilaus-
junia tulee myös kaksi. Molem-
mat pysähtyvät ensin Korpilah-
den Saakoskella, josta matkusta-
jat viedään busseilla erikoisko-
keille. Erikoiskokeen jälkeen ju-
nat tulevat Jyväskylään, josta ne
palaavat illalla Helsinkiin. Yli-
määräisillä junilla ralliin saapuu
muutama tuhat yritysten vierasta.

Kolme vuotta sitten VR ma-
joitti junamatkustajat ratapihalla
makuuvaunuihin, mutta tänä
vuonna matkakeskuksen rakenta-
misen vuoksi pihalla ei ole tilaa
vaunuille. Toinen syy asemapääl-
likkö Mikko Näkkilän mukaan
on se, ettei makuuvaunuja ole ir-
rottaa pitkänmatkan liikenteestä. 

Koptereita
pörrää 35

Helikoptereita Jyvässeudulla
pörrää rallien ajan 35. Niistä jär-
jestäjien on viisi.

Käytössä ovat lähes kaikki
Suomen ilmailukelpoiset kopterit
sekä muutamia ulkomailta.  En-
simmäistä kertaa myös poliisilla
on kopteri. Maavoimilta Utista
tuleva kopteri otettiin liikkuvan
poliisin ylikomisarion Veikko
Stoltin mukaan kokeiluluontoi-
sesti käyttöön.

Taajama-alueella liikkuvat
kopterit tarvitsevat poliisilta eri-
tyisluvan, koska kaupungin jär-
jestyssääntö kieltää ilma-aluksen
laskeutumisen. Järjestäjä on ano-
nut poliisilta laskeutumisluvan
Lutakon hiekkakentälle Paviljon-
gin viereen. Kaupunkitapahtu-
mien järjestäjän Jouko Havun
mukaan kentälle voivat hakea ja
tuoda matkustajia kaikki kopterit,
mutta yösäilytykseen on tilat vain
järjestäjien koptereille.

Lisäksi joillakin yrityksillä on
laskeutumislupia Seppälän auto-
liikkeiden pihoihin. 

Kaupungin ulkopuolella kopte-
reille riittää maanomistajan lupa.
Jokaisella reitillä on 2–4 laskeu-
tumispaikkaa, jotka ovat pelloil-
la tai muuten aukeilla paikoilla.

Yksityiskoneita
aiempaa enemmän

Jyväskylän lentoaseman ase-
mapäällikön Markku Linnan
mukaan helikoptereiden luku-
määrä on viime vuosina pysynyt
suunnilleen samoissa lukemissa.
Yksityislentokoneita sen sijaan

Tikkakoskelle laskeutuu enem-
män kuin aikaisemmin.

Finnairilta on etukäteen tilan-
nut palveluja kahdeksan konetta.
Koneita ovat laidasta laitaan: pie-
nistä nelipaikkaisista potkuriko-
neista suihkukoneisiin. Osa ko-
neista käy vain päiväseltään,
mutta jotkut viipyvät koko rallin
ajan. 

Linnan mukaan etukäteen on
mahdoton sanoa, montako yksi-
tyiskonetta rallin aikana Tikka-
koskelle saapuu, koska muut kuin
Finnairin huolinnassa olevat ei-
vät ole vielä lentosuunnitelmiaan
tehneet. Yksityiskoneita on rallin
aikana kentällä kuitenkin selväs-

ti eniten koko vuonna.
Finnairilla on rallien aikaan

vielä voimassa kesäsupistukset,
joten Helsingistä Jyväskylään ja
takaisin Helsinkiin lennetään vii-
desti päivässä. Päällikkövirkaili-
ja Johanna Saharisen mukaan
vuorot riittävät, koska kolmella
vuorolla potkurikone on vaihdet-
tu suihkukoneeseen.

Ainoa ylimääräinen vuoro len-
netään rallien päätyttyä maanan-
taina kello 13.

Lisäksi Finnair lentää Jyväsky-
lään rallin aikana muutaman, yri-
tysten tilaaman matkustajalen-
non, joille kullekin sopii satakun-
ta matkustajaa. Tilauslentoja to-

sin lennetään tasaisesti ympäri
vuoden niin pienillä kuin isoilla-
kin koneilla.

Tilausbusseilla
kiirettä

Paikallisvuoroliikenteessä ralli
ei näy. Jyväskylän Liikenteen
toimitusjohtaja Jaakko Raunion
mukaan aikataulu- ja reittimuu-
toksia ei tule, koska keskustassa,
Harjulla tai Hippoksella, ei tänä
vuonna ajeta. Myös kaukoliiken-
ne kulkee Matkahuollon mukaan
normaalisti.

Tilausbusseille ralli tuo muka-
vasti lisää töitä.

Viitasaaren Tilausliikenne
Oy:ltä on rallin aikana menossa
Jenny Paanasen mukaan enem-
mänkin kuin vain omat autot.
Seitsemän oman auton lisäksi yri-
tys kuljettaa muiden yrittäjien
kanssa yhteistyössä ralliväkeä
kymmenellä autolla.

Paanasen mukaan autoja on
yritykseltä ollut menossa 10 vii-
me vuotta joka vuosi suunnilleen
saman verran.

Töysän Linjat Oy:ltä on ajo-
mestari Juhani Tyrväisen mu-
kaan kaikki pienet, 10–30 hengen
bussit jo varattuja. Lisäksi ralli-
väkeä kuljetaan myös muutamal-
la isolla autolla.

■ Jyväskylän MM-rallien katsojamassojen sujuva liikuttelu vaatii erityisjärjestelyjä.

OUTI TORVINEN

Rallivieraita Jyväskylään saapuu muun muassa lentäen pitkin viikkoa. Jyväskylän lentoasemalle rallit piirtävät mukavan piikin kesätilastoihin.

Liikkeellä junia, koneita ja koptereita
JYVÄSKYLÄ
Pihla Tiihonen

Jyväskylän suurajojen kulku-
luvat loppuivat keskiviikkona
kesken. Posti jakoi Köhniön ja
Kypärämäen alueelle 3 000
lupaa, mutta määrä ei ollut riit-
tävä. Ilman kulkulupaa ralli-
alueella asuva ei pääse autolla
kotiinsa.

Rallitoimikunta toimitti Sa-
velan postiin kello 15.30 sata
lupaa lisää asukkaiden kak-
kosautoja varten. Kulkulupia
oli jäljellä neljä, kun posti kak-
si tuntia myöhemmin sulki
ovensa.

– Olemme ihmetelleet,
kuinka paljon autoja Köhniön
ja Kypärämäen alueella oikein
on, palvelumyyjä Eila Pasa-
nen Savelan postista sanoi.

Suurajojen kaupunkijärjes-
telyistä vastaavan Jouko Ha-
vun mukaan lupia jaettiin vii-
me vuonna samalla alueelle
2 300 ja ne riittivät hyvin.

– Systeemi ei toimi. Kulku-
lupia ovat ottaneet ilmeisesti
muutkin kuin asukkaat.

– Ilmeisesti tässä ollaan liik-
keellä hyvien parkkipaikkojen
perässä, sillä kilpa-autoja alu-
eelta ei näe. Jos alue ruuhkau-
tuu, niin asukkaat eivät siitä
pidä, Havu totesi.

Suurajojen
kulkuluvat
loppuivat
täysin kesken

JYVÄSKYLÄ
Tuula Puranen

Jyväskylän käräjäoikeudessa
ei järjestetä tänä vuonna MM-
rallin aikana pikaoikeuden-
käyntejä, kuten viime vuosina
on tehty. Käräjäoikeuden laa-
mannin Eero Huotarin mu-
kaan syyttäjänvirasto on niin
kiireinen, ettei sieltä ollut
mahdollista irrottaa voimia
rallia varten.

Pikaoikeudenkäynneissä
kiireelliset rikosjutut käsitel-
tiin nopeasti, jolloin esimer-
kiksi ulkomaalaiset välttyivät
käräjämatkalta myöhemmin.

Viime vuonna Jyväskylässä
pidettiin kolme pikaoikeuden-
käyntiä.

Ralleissa
ei jaeta
tänä vuonna
pikaoikeutta

JYVÄSKYLÄ
Tuomas Kokko

Ralliviikonloppu näkyy hotel-
lien huonevarauksissa myös
Jyväskylän ulkopuolella. Esi-
merkiksi Jämsän Himos-Ho-
telli on viikonloppuna aivan
täynnä.

– Varauksia on tehty jo al-
kuvuodesta, paljasti keskiviik-
kona Jukka Tenhunen Hi-
mos-Hotellista.

Myös Keuruun Hotelli Keu-
russelkä on tupaten täynnä.
Päivi Ilmarisen mukaan mö-
kit on varattu jo puoli vuotta
sitten.

Laukaan hotelli Peurunka
on lähes täynnä lauantain ja
sunnuntain välistä yötä lukuun
ottamatta. Hotellin myyntitoi-
mistossa työskentelevän Päi-
vi Matilaisen mukaan huonei-
ta on kyselty jatkuvasti.

Hankasalmella sijaitsevasta
hotelli Revontulesta löytyi
kuitenkin vapaita huoneita
vielä keskiviikkona asiaa ky-
syttäessä.

– Tämä on vilkas viikonlop-
pu ja uskon, että kaikki huo-
neet täyttyvät, hotellissa työs-
kentelevä Mirva Manninen
arveli.

Saarijärven kuntokylpylä
Summassaaressa erityisesti
perjantain ja lauantain välinen
yö on kysytty yöpymisajan-
kohta.

– Meille on tullut viime het-
ken peruutuksia, mutta toivot-
tavasti kaikki huoneet vielä
täyttyvät, Summassaaressa
työskentelevä Maarit Pauno-
nen sanoi.

Katsoja-
joukot
täyttävät
hotellit

JYVÄSKYLÄ,
VAAJAKOSKI
Sanna Pulkkinen

Vaajakosken ja Jyväskylän
väliä kulkevat ovat kesän ai-
kana huomanneet moottori-
tiellä korjaustöiden vuoksi
alennetut nopeusrajoitukset.  

– Alennetut nopeusrajoituk-
set poistetaan rallien ajaksi.
Keskeneräisiin kohtiin asete-
taan suojakartioita, jotta autoi-
lijat voivat huomioida tietyön,
Keski-Suomen tiepiirin tie-
mestari Heikki Parviainen
kertoi keskiviikkona.

Ensi viikolla aloitetaan kui-
tenkin moottoritien päällys-
tystyöt, ja alennetut nopeudet
palaavat tieosuudelle.

Monet autoilijat ovat ihme-
telleet, miksi normaalia alem-
mat nopeusrajoitukset ovat ol-
leet koko kesän voimassa,
vaikkei tietöitä ole tehty jat-
kuvasti koko pätkällä. 

Parviaisen mukaan rajoituk-
sia ei ole pidetty tieosuudella
turhaan.

Koko ajan on töissä hänen
mukaansa ollut muun muassa
mittamiehiä. Myös autoilijoi-
den turvallisuutta on ajateltu,
sillä työ on ollut keskeneräi-
nen ja paikoitellen on tiestä
puuttunut esimerkiksi reuna-
kiviä. 

Moottoritien
nopeudet
normaaleiksi
rallien ajaksi

HELSINKI
STT 

Hallituksen perinteisestä budjet-
tiriihestä on tulossa tänäkin vuon-
na jos ei mahdoton, niin ainakin
tavanomaisen vaikea vääntö.

Keskiviikkona alkaneiden val-
tiovarain- ja muiden ministeriöi-
den välisten budjettineuvottelu-
jen ensimmäisen päivän jäljiltä
riiheen lastattiin jo säkkikaupalla
puitavaa. Joukossa olivat muun
muassa kuntarahat, poliisirahat ja
aikuiskoulutus.

Opetusministeriöllä on valtio-
varainministeriön kanssa lähes
80 miljoonan euron näkemysero

koulutuksen ja kulttuurin rahoit-
tamisesta. Opetusministeri Maija
Raskin (sd.) mukaan joistakin
pienemmistä summista päästiin
sopuun, mutta suurimmat kysy-
mykset eli aikuiskoulutus ja kou-
lujen korjaaminen jäävät koko
hallituksen budjettiriiheen.

Poliisin määrärahat siirtyvät
kokonaisuudessaan budjettirii-
heen. Sisäministeriön ja VM:n
neuvottelussa sovittiin, että sisä-
ministeriö toimittaa valmistele-
mastaan poliisihallintouudistuk-
sesta valtiovarainministeriölle
yksityiskohtaisemman ehdotuk-
sen vielä ennen budjettiriihtä.

Ulkomaalaisviraston määrära-

hoissa sisäministeriö tyytyi val-
tiovarainministeriön tarjoamaan
750 000 euron määrärahalisäyk-
seen. Itse sisäministeriö peräsi ul-
komaalaisvirastolle kahden mil-
joonan euron lisäystä.

Kuntien rahoja koskeva kiista
jäi kokonaisuudessaan riiheen.
Valtiovarainministeriön ehdotta-
ma veronkevennysmalli rokottai-
si kuntia. Kuntaministeri Martti
Korhonen (vas.) hakee korvauk-
seksi valtionosuuksien indeksi-
korotusten maksamista täysimää-
räisenä eikä puolitettuina, kuten
jälleen on ehdotettu.

Joukkoliikenteen tuesta vallit-
see 10 miljoonan euron erimieli-

syys liikenne- ja viestintäminis-
teriön ja valtiovarainministeriön
välillä vielä keskiviikon jälkeen-
kin. Summa ei ole suuri, mutta
sen vaikutus on merkittävä. 

Liikenne- ja viestintäministe-
riössä arvioidaan, että valtiova-
rainministeriön kannan toteutu-
minen merkitsisi noin 800 pai-
kallisbussilinjan lopettamista
maaseudulla.

Myös liikenne- ja viestintämi-
nisteriön ehdottamat kolme uutta
tiehanketta, mm. Tampereen län-
tinen kehätie ja Joroisten sekä
Varkauden välinen tieosuus, siir-
tyivät budjettiriiheen.

Jos dieselveron korotus toteu-

tuu, myös VR:n matkalippujen
hinnat noussevat. VR:n ratahal-
lintokeskukselle ratojen käytöstä
maksamaa summaa nostetaan
niin, että juna- ja tieliikenteen
kustannukset pysyvät entisinä.

Budjettiriihessä arvioidaan sil-
ti vielä, voitaisiinko ehdotettu
dieselveron korotus välttää.
Kauppa- ja teollisuusministeriö
selvittää, olisiko vastaava veron-
lisäys kerättävissä ilmansuojelun
kannalta järkevämmällä tavalla.

Kauppa- ja teollisuusministe-
riön omista määrärahoista kiis-
tanalainen on edelleen vain vain
yritysten kansainvälistymiseen
annettava tuki, jota ulkomaan-

kauppaministeri Jari Vilén
(kok.) yrittää saada korotetuksi.

Puolustusministeri Jan-Erik
Enestam (r.) joutuu viemään rau-
hanturvatoiminnan menot budjet-
tiriiheen. Valtiovarainministe-
riön ja puolustusministeriön vä-
lillä on 5,3 miljoonan euron riita
EU-kriisinhallintajoukkojen ke-
hittämisrahoista.

Enestamin mukaan asia ei ole
yksin puolustusministeriön ja
VM:n välinen, vaan kyse on
EU:n kriisinhallintavelvoitteen
täyttämisestä, josta ei voida tin-
kiä. Ellei lisärahaa tule, supistus-
kohteita on etsittävä nykyisistä
rauhanturvaoperaatioista.

Budjettiriiheen kuskattu jo säkeittäin neuvoteltavaa

JYVÄSKYLÄ
Tuomas Kokko

Jyväskylän seudulla on ylitarjon-
taa yksityisten ihmisten rallivii-
konlopun ajaksi vuokralle tarjoa-
mista asunnoista.

– Asuntoja on tarjottu mielin
määrin ja ihmiset soittelevat edel-
leen, että haluavat tarjota asunto-
jaan vuokralle rallien ajaksi.
Olemme jo jonkin aikaa joutu-
neet sanomaan, ettemme ota enää
listoillemme uusia asuntoja, ker-
toi myyntisihteeri Hanna Huovi-
nen ralleihin saapuvien majoi-
tuksesta huolehtivasta Jyväsky-
lään-matkatoimistosta.

Huovisen mukaan yksityisten
vuokralle tarjoamia asuntoja hyö-
dynnetään enemmän kuin viime
vuonna.

– Meillä on asuntoja katsottuna
tavallaan varastoon, eli saa näh-
dä, kuinka paljon niitä menee.
Ylitämme viime vuoden luvut
huimasti, hän arvioi.

Majoitustuloja
vaikea arvioida

Huovinen ei voinut määritellä,
paljonko asuntonsa vuokrannut
tienaa ralliviikonlopun aikana.
Hänen mukaansa jokainen majoi-
tuskohde hinnoitellaan erikseen.

– Vuokraan vaikuttaa sijainti,
vuodepaikat ja muu varusteluta-
so. Kaikki vuokrattavat kohteet

käydään katsomassa etukäteen.
Joidenkin vuokraajien odotukset
ovat suorastaan tähtitieteellisiä,
sillä hinnoista liikkuu huimia jut-
tuja. Yksityismajoitus ei kuiten-
kaan vastaa hotellitasoista majoi-
tusta, hän painotti.

Huovisen mukaan asuntojen
vuokraamisessa ralliväelle ei ole

ilmennyt ongelmia.
– Asuntoja on vuokrattu jo

vuosia ja tahallista ilkivaltaa ei
ole ollut. Jos asunnossa tapahtuu
jotain, niin majoittuja on velvol-
linen korvaamaan vahingon.
Asunnon vuokrannut ei jää sel-
vittämään asiaa yksin, vaan me
olemme välittäjänä siinä mukana,

hän vakuutti.
Huovinen arveli, että erityises-

ti opiskelijat ovat laittaneet asun-
tojaan vuokralle rallien ajaksi.

– Jyväskyläläisenä haluaisin
ajatella, että ihmiset olivat huo-
lestuneita rallin kohtalosta ja ha-
lusivat tarjota majoitusta. Osa
vuokraajista on tietenkin mukana

rahan vuoksi, kuten esimerkiksi
opiskelijat, jotka ovat kesän muu-
alla, mutta maksavat vuokraa
täällä olevasta asunnosta.

560 euroa
neljästä yöstä

Arja Kautto toivotti keski-
viikkoiltana säynätsalolaisen ri-
vitaloasuntonsa pihalla rallivie-
raat tervetulleiksi. Hän lähti jo
neljättä kertaa äitinsä luokse
evakkoon ralliviikonlopuksi.
Neljästä yöstä tienaa mukavat
560 euroa.

– On kivaa päästä mummo-
laan, Inkeri-tytär kommentoi.

Kuuden miehen porukka ajoi
Tampereelta Jyväskylän ralleihin
vuosien kokemuksella. Aktiiviset
moottoriharrastajat ovat katsasta-
neet suurajot jo parikymmentä
kertaa. Hotellia ja matkailuauto-
akin on kokeiltu, mutta viime
vuosina miehet ovat yöpyneet ih-
misten kodeissa.

– Missä muualla sitä olisi kuin
kotihoidossa? Arvostamme, että
sauna on käytössä juuri silloin
kun me tulemme ralleista. Hotel-
lissa sitä on hankala järjestää,
Pekka Siuko selitti.

Seppo Vuorion mukaan hyvä
saatavuus oli pääsyy kotimajoi-
tukseen päätymiseen.

– Hotelli oli listallani ykkös-
vaihtoehto, mutta huonetta ei ir-
ronnut minkäänlaisilla suhteilla.

PETTERI KIVIMÄKI

Arja Kautto lähti neljäksi yöksi kodistaan Pekka Siukon ja hänen kaveriensa tieltä. Seppo Vuorio ja Isto
Penttilä katsovat, ettei kämpällä niin väliä, kunhan muutamaksi tunniksi yössä pääsee katon alle.

Asuntoja yli rallikansan tarpeiden

JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Ralli ei rajoitu pikataipaleille ja
erikoiskokeille. Rallikansa val-
loittaa Jyväskylän ja lähiympä-
ristön viikonlopun ajaksi, eikä
oheisohjelmasta ole puutetta. 

Rallien järjestäjien puolesta
kansaa houkutellaan Sataman
Party Zoneen ja Messukadun
huoltoparkkiin. 

Party Zone kokoaa juhlivaa ral-
likansaa viettämään aikaansa ja
vaikkapa samalla kuuntelemaan
suomalaisia muusikoita. Alueelle
vaaditaan pääsylippu, kalliim-
man hinnan maksanut pääsee jo-
pa vip-alueelle, mistä löytyy
muun muassa oma terassi ja
enemmän ”huoltotiloja”. 

Huoltoparkki Messukadulla
taas tarjoaa yleisön ihmeteltäväk-
si kaikkien tallien huoltotiimit
työnsä touhussa.

– Näyttävä juttu, kehuu
AKK:n markkinointijohtaja Tei-
jo Lahti ensimmäistä kertaa ko-
ko rallien ajan Paviljongin lähei-
syydessä toteutettavaa huolto-
parkkia.

Alueelle on ihmettelijöille va-
paa pääsy ja paikalla on lähes jat-
kuvasti toimintaa.

Killerille on sijoitettu rallien
varsinainen vip-alue. Kylään on
pääsy ainoastaan yritysten pai-
kalle kutsumilla vierailla. Julk-
kiksiakin joukossa näkyy, iso osa
kutsutuista on Lahden mukaan
kuitenkin kutsujayritysten hyviä
asiakkaita.

– Alueella liikkuu autourhei-
lusta kiinnostuneita julkisuuden
henkilöitä, esimerkiksi Teemu
Selänne on usein nähty ralleissa.
Meillä on myös itse organisaa-
tiossa julkkiksiksi laskettavia
henkilöitä, kuten vip-alueella
juontajina toimivat Janina Fros-
tell ja Oskari Palomäki, kertoo
Lahti.

Häkkisen tulosta
liikkeellä huhuja

Huhuihin Mika Häkkisen
mahdollisesta rallivierailusta ei
Lahti osannut sanoa mitään. 

– Perusasia yrityskylässäkin on
itse autourheilu, vakuuttaa Lahti.

Yhteensä Killerin vip-alueelle
mahtuu arviolta 2 000–2 500 vie-
rasta. AKK:n organisoiman vip-
kylän lisäksi monet yritykset jär-
jestävät kutsuvierailleen erilaista
ralleihin liittyvää ohjelmaa vaik-
kapa helikopterilennätyksineen.

Rallikansan joukosta 
voi mainiosti
bongata julkkiksen

JYVÄSKYLÄ
Pihla Tiihonen

Nuoren pojan ohjastama ke-
vytmoottoripyörä törmäsi Jy-
väskylän Nenäinniemessä
kahteen autoon keskiviikkoil-
tana. Pyörän selässä istuneet
pojat loukkaantuivat, ja ajok-
ki rutistui lunastuskuntoon.

Sekä 1985 syntynyt kuski
että 1987 syntynyt kyytiläinen
toimitettiin Keski-Suomen
keskussairaalaan.

Nuoret
motoristit
törmäsivät
päin autoja


