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Katsotaan mikä on tilanne lauantai-iltana. Vielä
on paljon pätkiä jäljellä. Ei Riku karussa ole 

HARRI ROVANPERÄ

,
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JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Peugeotin rallitallin kuljettajat
hallitsivat Jyväskylän MM-rallin
ensimmäistä ajopäivää pelotta-
van suvereenisesti. 

Peugeotin piloteille merkittiin
pohja-aika jokaiselta metsäeri-
koiskokeelta. Parhaimmillaan
leijonamerkin kuljettajat rohmu-
sivat nimiinsä pikataipaleen viisi
nopeinta kellotusta.

Richard Burns, Harri Ro-
vanperä ja Marcus Grönholm
karkasivat pahimmillaan lähes
minuutin päähän muiden tallien
kuljettajilta. Grönholmin kärsimä
iskunvaimentimen vaurio tasoitti
tilannetta hieman neljäntenä ole-
van Subarun Petter Solbergin
eduksi, joka on jäänyt kolmante-
na olevasta Grönholmista 50,4
sekuntia.

Jos ranskalaistallin kuljettajat
jatkavat yhtä vauhdikkaasti lau-
antaina ja sunnuntaina, tulee Suo-
men MM-rallin voitosta Peugeo-
tin tallin sisäinen taistelu.

”Aiomme jatkaa
samalla vauhdilla”

Burns lähti päivän pätkille kär-
kipaikalla, mutta Grönholm kuit-
tasi britin ohi heti aamun ensim-
mäisellä erikoiskokeella. Inkoo-
lainen sai nauttia johtopaikasta
vain kahden erikoiskokeen ver-
ran. Burns ajoi pohja-ajan kol-
mannelle pätkälle ja toisti saman
erikoiskokeilla viisi, kuusi, seit-
semän ja yhdeksän. Burns vetäy-
tyi yötauolle 12 sekuntia Rovan-
perää paremmalla kokonaisajal-
la.

– Ajoimme kovaa ja aiomme
jatkaa samalla vauhdilla lauantai-
na. Mutta Marcus yrittää varmas-
ti kovaa lauantaina, eikä Harri-
kaan ole kaukana, Burns totesi.

Burns johti rallia vaivaisella
7,6 sekunnilla ennen päivän toi-
seksi viimeistä erikoiskoetta.
Grönholmin autosta hajosi kui-
tenkin iskunvaimentaja kahdek-
sannella pikataipaleella ja hän
joutui ajamaan 23 kilometriä pit-
kän Lankamaan pätkän rikkinäi-
sellä etuiskarilla.

– Ajourassa oli kivi ja iskari
napsahti poikki neljä kilometriä
ennen Laukaan pätkän maalia. En
olisi uskonut, että se olisi hajon-
nut niin pienestä. Ehkä siinä oli
joku vika, Grönholm ihmetteli.

Grönholm hävisi Lankamaassa
Burnsille 14,8 sekuntia ja putosi
kolmanneksi 22,4 sekunnin pää-
hän tallikaveristaan. Yleisöeri-
koiskokeen jälkeen eroksi jäi
21,9 sekuntia.

– Mutta ei 20 sekuntia ole iso
ero. Kyllä mä saan sen kiinni,

Grönholm lupasi.

Pöly peitti
näkökentän

Grönholm hävisi perjantaina
aikaa, koska joutui ajamaan päi-
vän pätkät ensimmäisenä autona.

– Pito hävisi jo aamun toisella
pätkällä ja linjat alkoivat mennä
leveäksi. Ajaminen oli vähän tus-
kaista, mutta päivä meni parem-
min kuin luulin. Ilman iskarijut-
tua tämä olisi ollut mulle hyvä
päivä, Grönholm tuumasi.

Grönholm tietää ajavansa lau-
antaina paljon paremmin, kun
hän pääsee lähtemään erikoisko-
keille 13:ntena autona.

– Richard on ajanut ihan hyvin.
Yllättävää, että Harrikin on jää-

nyt hänelle. Mutta vähän olen
pettynyt, koska ihan turhaan hä-
vittiin se 15 sekuntia, Grönholm
harmitteli.

Rovanperän kilpailu sujui mur-
heitta Laukaan erikoiskokeelle
asti.

– Laukaan pätkällä oli niin pal-
jon pölyä, että pyörät putosivat jo
parissa mutkassa ojaan, kun en
nähnyt mitään. Lankamaassa ta-
kavanne hajosi ja alkoi kuulua
sellainen naputus, että luulin
meiltäkin iskarin hajonneen.
Kiertelin vähän kiviä ja pudotin
vauhtia, Rovanperä kertasi.

Rovanperä oli niin ikään häm-
mästynyt Burnsin vauhdista.

– Hyvin Riku on ajanut. Hän
ajoi hyvin nämä perjantain pätkät
myös viime vuonna. Mutta kat-

sotaan, mikä on tilanne lauantai-
iltana. Vielä on paljon pätkiä jäl-
jellä. Ei Riku karussa ole, kun
eroa on vain 12 sekuntia, Rovan-
perä vihjaisi.

”Pidän
tämän eron”

Burns aikoo kepittää suomalai-
set tallikaverinsa myös lauantain
kuudella erikoiskokeella, joilla
on yhteensä mittaa 176 kilomet-
riä.

– Yritän pitää ainakin tämän
eron heihin. Olen kukistanut hei-
dät muualla, enkä tiedä mitään
syytä miksi en voisi tehdä sitä
Suomessa. On vain ajan kysy-
mys, että voitan heidät heidän ko-
tirallissaan, Burns uhosi.

■ ”En tiedä yhtään syytä, miksi en voisi voittaa suomalaisia täälläkin.”
■ Yksi talli perjantaina ylitse muiden. Peugeotin piloteilla kolmoisjohto.

RISTO AALTO

Richard Burns heitti perjantaina haasteen suomalaiskuljettajille. Britti nostatti komean pölypilven myös Ruuhimäen erikoiskokeella.

Jyväskylän
MM-ralliMM-ralli
2002
8. – 11.8.

ERINÄISISTÄ SYISTÄ lähtöfiilis tähän ralliin ei ollut paras mah-
dollinen. Pitkään piti jännätä koko tapahtuman kohtaloa. Mur-
jovatko markkinavoimat lopullisesti koko tapahtuman olemuk-
sen ja sielun? Siirtyykö pääkallonpaikka Tampereelle tai Lah-
teen?

Ei siirtynyt, mutta vekslaamisesta tuli monelle paha mieli. Jo-
tenkin jäi sellainen kuva, että ralli pidettiin Jyväskylässä väkisin.
Se talkooporukka, joka Jyväskylän Suurajot todellisuudessa jär-
jestää, uhkasi lyödä lapaset naulaan. Ilman heitä näillä leveyk-
sillä ei MM-rallia ajeta.

En ole ole rallipiireissä vapautuneesti sukkuloiva ”pärinäesa”,
joten saatan olla väittämässäni väärässä. Silti väitän, että lopul-
ta Jyväskylän ohella ei muita realistisia vaihtoehtoja Suomen
MM-rallin järjestäjäkaupungiksi ollut.

RALLIPERJANTAI VALKENI jotenkin vaisuna. Se kuuluisa suuren
urheilujuhlan tuntu pysyi piilossa. Yhden huoltoparkin järjestel-
mälle on omat vankat perusteensa. Nykyralli pitää mahtua tiet-
tyyn TV-formaattiin ja tätä ”visuaalista koneistoa” yksi huolto-
parkki palvelee ennen muuta. 

Mutta jotain se myös vie. Kun karavaani ajaa pätkän siellä, toi-
sen täällä ja palaa parin tunnin välein takaisin Paviljongin her-
mokeskukseen, niin tuntuu kuin kyseessä olisi jonkin sortin mi-
niralli, ei yli kolmipäiväinen MM-koitos.

Ennen sentään rymyttiin koko päivä ties missä ja tultiin vasta
yöksi kotiin.

Jos tultiin.

SUURI DRAAMA loisti poissaolollaan Jyväskylän MM-rallin
avauspäivänä. Aivan terävimmästä kärjestä kukaan ei joutunut
keskeyttämään. Peugeotien hämmentävä ylivoima oli päivän pu-
heenaihe.

Harmillisin takaisku oli vastikään Peugeotille pestatun Juuso
Pykälistön keskeyttäminen vaihdelaatikon hajottua EK 6:lla Pal-
sankylässä. Pykälistön uran edistämiseen aktiivisesti osallistu-
neen Marcus Grönholmin harmi oli ehtaa tavaraa, kun mies kuu-
li ”suojattinsa” murheista.

”Mitä? Juuso keskeyttänyt? Voi paska!”, ”Bosse” noitui päi-
vän toisessa huollossa. 

ILTAA KOHTI Paviljonkiin vaelsi lisää väkeä. Illan toiseksi vii-
meisen huollon alkaessa porukkaa oli jo pilvin pimein. Päivällä
vaivannut tukahduttava kuumuuskin hellitti. Taivas ripotteli ral-
likansan niskaan niin sanotun VIP-sateen.

Vettä tuli juuri sopivasti, eikä se ollut liian kylmää. Aurinkokin
paistoi samalla. Sateen tauottua Paviljonki ja sataman juhla-alue
lepäsivät kauniin sateenkaaren alla. Kuin tilauksesta.

Huoltopaikkojen väliin levityllä sinisellä matolla käyskenteli hy-
väntuulisen näköisiä ihmisiä. Osa hyväntuulisista oli ihan taval-
lisen rallipassin ostaneita, ei mitään VIP-vieraita. Ainakin alkuil-
lasta olut oli vielä maistunut melko sopivasti. Riippumatta siitä,
oliko se itse ostettua vai jonkun muun kustantamaa.

Sade viilensi niitäkin, jotka olivat juomansa itse maksaneet.
”Mukava tässä on seisoskella ja jutella ihmisten kanssa”,

kommentoi järjestysmiehenä toiminut tuttu jääkiekkohahmo.
”Ei ole räyhääjiä näkynyt.”

JOTAIN ERIKOISTA tässä rallissa taitaa kaikesta huolimatta yhä
olla. Se vie väkisin mukanaan. Vaikka kuinka keskittyisi ja yrit-
täisi olla kriittinen. Yrittäisi nostaa esille epäkohtia. Marmattaa
siitä, kuinka kymmenen euron metsä-EK-pääsylippu on kiskon-
taa. Puhumattakaan viidentoista euron super-EK-pääsylipusta,
joka on jo sikamaista kiskontaa.

Voisi myös jankuttaa siitä, kuinka koko touhu on pahimmil-
laan oksettavaa ökypröystäilyä. Sellaista ”meillä on mania ja po-
weria” -henkistä touhua.

Mutta mitäpä suotta? Murehditaan murheita sitten maanan-
taina.

TUOMAS HEIKKILÄ
tuomas.heikkila@keskisuomalainen.fi
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Pölystä loikkasi Burns Sateenkaaren
alapuolella

RISTO AALTO

Neuvokas katsoja löysi Ruuhimä-
essä paikkansa massan yläpuo-
lelta.

JYVÄSKYLÄ
Joni Malkamäki

Kun Tommi Mäkinen pujahti
perjantaiaamuna kilpailukeskuk-
sen pihalla Subarunsa istuimeen
oli kaikki vielä hyvin. Heti aa-
mun ensimmäisen pätkän jälkeen
kaikki oli kuitenkin jo huonosti.
Tällä kertaa syyllinen ei ollut
Valkolan kanto, vaan auto, jonka
moottori tuntui heti aamulla ”to-
della tahmealta”. Tommi hiipui
rallipäivän avauksessa sijalle 17.
Pienet ongelmat häiritsivät me-
noa pitkin päivää ja Mäkisen ilme
pätkien jälkeen oli harvinaisen
surullinen.

Potkua tarvitaan
hurjasti lisää

Viisinkertainen Jyväskylän
voittaja on avauspäivän jälkeen
rallissa vasta kahdeksantena
1.42,1  kärjen perässä. Tallitove-
ri Petter Solbergkin on karannut
neljänneksi puolen minuutin pää-
hän.

– En tiedä olisiko syy vaisuun
vauhtiin muutoksissa, joita teim-
me voimansiirtoon aivan viime
hetkellä. En nyt osaa sanoa olisi-
ko se mennyt oikein vai väärin.
Syitä ei ole vielä tarkemmin eh-
ditty analysoida, Tommi mureh-

ti.
Yleensä tarkoin ajokkinsa tun-

teva puuppolalainen ei osannut
nimetä tiettyä syytä tai ongelmaa,
mikä pudotti Tommin kärkitais-
tosta. Autosta ei päivän mittaan
löytynyt mitään erityistä vikaa.
Tosin viimeisellä metsäpätkällä,
10 kilometriä ennen Lankamaan
maalia, Tommi kertoi osuneensa
uralle nousseeseen  kiveen, joka
vaurioitti eturipustusta. Eroa kär-
keen kertyi peräti 22 sekuntia li-
sää.  

– Jotain sieltä vasemmasta etu-
kulmasta meni rikki. Se rupesi
ulisemaan kesken pätkän ja jou-
duin ottamaan vauhdin pois. Ai-
kaisemmin päivällä pellin alta
puski savuakin, mutta se johtui
jostakin nestevuodosta. 

Viidettä maailmanmestaruutta
ajatellen tilanne on kääntymässä
mahdottomaksi. Peugeotien mel-
lastaessa kärjessä, alkavat jaossa
olevat pisteet loppua. Saako
Tommi hyvästellä loputkin titte-
litoiveet?

– Todella pahalta näyttää. Kyl-
lä se erittäin vaikeaa taitaa tänä
vuonna olla, pettynyt Mäkinen
arvioi.

– Potkua pitäisi saada jostain
kovasti lisää, ei meillä ole Peuge-
oteille muuten mitään jakoja.
Yritetään keksiä jotakin.

SAMI KERO

Kärjen karkaaminen veti Tommi Mäkisen apeaksi.

Tommin Subaruun
iski kumma ”virus”


