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Olisi ollut kiva ajaa täysillä loppuun saakka. Sitä
on aika vaikea ajaa turvallisessa johtoasemassa. 

MARCUS GRÖNHOLM

,
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RICHARD BURNS on tällä hetkellä ainoa ulkomaalainen ralli-
kuljettaja maailmassa, joka pystyy kukistamaan suomalaiset Jy-
väskylän MM-rallissa. Burns on osoittanut vaarallisuutensa kol-
mena edellisenä vuonna ja pahasti hän pisti vastaan suoma-
laisille myös tänä vuonna. 

Britti kuitenkin kapsahti Ouninpohjan legendaariseen hyppyyn
ja suomalaisten voittoputki jatkuu myös tänä vuonna. Burns te-
ki ymmärrettävän virheen. Hän suunnitteli ratkaisevaa irtiottoa
Ouninpohjassa kasvatettuaan johtoaan Talviaisissa, mutta ryn-
niminen kostautui.

Marcus Grönholm ja Harri Rovanperä tiesivät, että Ounin kuu-
luisa hyppy ei Peugeotilla kestä vetää täysillä. Nyt sen tietää
myös Burns.

TOMMI MÄKINEN on ollut omituisen vaisu koko kilpailun ajan.
Subaru ei ollut parhaimmillaan perjantaina, mutta Mäkisen vauh-
ti ei parantunut olennaisesti, vaikka auto saatiin kuta kuinkin
kuntoon lauantaiksi. 

Mäkinen ei lauantaina ajamistaan juuri kommentoinut, mutta
jokin miehellä mättää. Ei hän ole Jyskälän pätkillä tavannut aja-
malla jäädä kärjelle 30-40 sekuntia per erikoiskoe. Mäkinen ei
ole syttynyt taisteluun, koska saatavilla on voiton sijasta vain pis-
tesija. Mäkinen luuli pärjäävänsä Peugeoteille Suurajoissa, mut-
ta kun myös Fordit painelevat puuppolalaisen ohi kummaltakin
puolelta, on mies myrtynyt. Voittotaisteluun kerätty lataus on
purkautunut pettymyksenä. 

Mutta luulisi Mäkisen sen verran terästäytyvän, että koettaisi
kukistaa tallikaverinsa. Petter Solberg painelee karkuun minkä
ehtii ja Mäkinen vaan murjottaa. 

EUROPARLAMENTAARIKKO ARI Vatanen keräsi huoltovarikol-
la huomiota ja jakeli nimikirjoituksia. Vatanen on miettinyt liit-
tyvänsä Markku Alenin ja Timo Salosen tavoin niiden tähtikul-
jettajien joukkoon, jotka juhlivat 50-vuotissynttäreitään Jyväsky-
län Suurajojen erikoiskokeilla. 

Vatasella projekti on lähtökuopissa, mutta hän tietää jo auto-
merkin ja kartanlukijan, joiden kanssa uran jäähyväisrallin ko-
kemukset jaetaan. Jäämme odottamaan Peugeotin rallitallin ja
Fabrizia Ponsin suostumuksia. Vatanen on käytettävissä jo ensi
vuodeksi.

ARI MÄNTYLÄ
ari.mantyla@keskisuomalainen.fi
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Nyt sen tietää
myös britti

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Peugeotin pilottien keskinäinen
taistelu loppui Richard Burnsin
virheeseen ja Harri Rovanperän
epäonneen lauantaina aamupäi-
vällä. Marcus Grönholm peri
Jyväskylän MM-rallin johtopai-
kan 1.28 minuutin erolla, eikä
hänen enää tarvinnut huimistella
Suurajojen voiton takia.

– Enää ei ole kiire, mutta en aio
pudottaa vauhtiani kovinkaan
paljon, koska en halua menettää
ajorytmiä. Mutta ei minun tarvit-
se enää riskejä ottaa ja voin vähän
kierrellä pahimpia kiviä, Grön-
holm tuumasi ennen lauantain
kahta viimeistä erikoiskoetta.

Grönholm laski vauhtiaan,
mutta ajoi silti pohja-ajan seuraa-
valle Ouninpohjan pikataipaleel-
le. Hän päätti päivän 1.34,3 mi-
nuutin johtoasemassa ennen
Burnsia.

– Olisi ollut kiva ajaa täysillä
loppuun asti. Sitä on aika vaikea
ajaa turvallisessa johdossa, Grön-
holm uskotteli.

Lähellä
oli, Burns

Burns starttasi lauantain eri-
koiskokeille lupauksensa mukai-
sesti. Hän piti kaasujalan lattias-
sa asti ja ajoi 26 kilometriä pitkän
Talviaisen erikoiskokeen 7,3 se-
kuntia Grönholmia nopeammin.

Harri Rovanperä jäi Talviaisissa
sekunnin lisää, joten Burnsin joh-
to kasvoi 20,3 sekunniksi.

Britillä oli oiva tilaisuus vetää
ratkaiseva ero suomalaisiin Ou-
ninpohjassa. Jos Burns olisi on-
nistunut kasvattamaan eroa kym-
menen sekuntia lisää, olisivat
asetelmat tallin sisällä kääntyneet
britin eduksi.

Rovanperä johti
yhden pätkän verran

Burnsin suunnitelma meni kui-
tenkin pilalle Ouninpohjan kuu-
luisimmassa hypyssä. Burns leis-
kautti yli 40 metriä pitkän ilma-
lennon, mutta Peugeot tuli nokal-
leen alas. Auton turbosta katosi
samalla paras puhti ja Burns jäi
Rovanperän ajamasta pätkän no-
peimmasta ajasta puolitoista mi-
nuuttia.

– En yrittänyt ajaa erityisen ko-
vaa, vaan tulin samanlaista vauh-
tia kuin perjantaina. Olen aina
ajanut sen hypyn täysillä. Jos oli-
sin tiennyt, että sitä ei tällä autol-
la voi ajaa täysillä, olisin tietysti
hiljentänyt. En minä sentään tyh-

mä ole, Burns murisi.
Burns putosi kolmanneksi 1.10

minuutin päähän kärkipaikalle
siirtyneestä Rovanperästä. Grön-
holmia hän oli tuolloin perässä
54,8 sekuntia. Rovanperän ja

Grönholmin ero oli puolestaan
15,2 sekuntia.

Rovanperä sai nauttia johtopai-
kastaan vain yhden erikoisko-
keen verran. Jyväskyläläisen
Peugeotista hajosi ensin rengas ja

lopulta koko etupyörän ripustus.
Rovanperä keskeytti ja taistelu
voitosta loppui saman tien. Burns
oli jäänyt lisää Grönholmille ja
oli jo 1.28 minuutin päässä.

Grönholm olisi halunnut ottaa

kolmannen peräkkäisen suurajo-
voittonsa ajamalla eikä muiden
epäonnen kautta.

– Luovuin hydraulisista kallis-
tuksenvakaajista ekassa huollos-
sa ja palasimme säätöihin, joilla
olen aina ennenkin ajanut. Sanoin
Timolle (kartanlukija Timo Rau-
tiainen) Moksi-Leustussa, että
nyt auto tuntuu ekaa kertaa hy-
vältä. Olisin saanut Harrin aja-
malla kiinni, sillä hän oli väliai-
kapisteessä viisi sekuntia minua
jäljessä, Grönholm huomautti.

Grönholm saa
varmistella

Grönholmille ja Burnsille riit-
tää riskitön normaalisuoritus
Peugeotin kauden viidenteen
kaksoisvoittoon. Burnsin täytyy
pitää 48,6 sekunnin päässä oleva
Colin McRae kolmantena, mut-
ta Grönholmia hän ei saa enää
haastaa, vaikka Peugeotin moot-
toriurheilusta vastaava Corrado
Provera ei tallimääräystä anna-
kaan.

– Olen todella pahoillani Har-
rin puolesta. Hyvän ajon ja epä-
onnisen ajon välinen raja on jos-
kus hyvin häilyvä. Richard näyt-
ti, että hän on oppinut ajamaan
hyvin näillä teillä. Marcus ja
Richard saavat ajaa kovaa lop-
puun asti, mutta molemmat ovat
ammattilaisia ja tietävät minkä-
laisen tuloksen me haluamme täs-
tä rallista, Provera tuumasi.

■ Ahnehtineen britin voitontoiveet murenivat liian pitkään loikkaan. 
■ Marcus Grönholm tavoittamattomalla erolla MM-rallin kärjessä.

PETTERI KIVIMÄKI

Marcus Grönholm huomasi lauantaina päässeensä turvalliseen johtoasemaan.

Burns putosi Ouninpohjaan

Jyväskylän
MM-ralliMM-ralli
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RISTO AALTO

Richard Burns yritti hyökätä vielä Ouninpohjan jälkeen maratonmaisen pitkällä Moksin ek:lla. Pätkän puolivälissä Jean-Claude Lefebre näytti britille väliaikaa formulakisojen tapaan.

RISTO AALTO

Vuoden 2002 Jyväskylän MM-ralli ei ole osoittautunut
suopeaksi Tommi Mäkiselle.

MOKSI
Ari Mäntylä

Moksin koulun alueen lipun-
myynnistä vastaava Erkki Pit-
känen oli pulassa lauantaina puo-
lenpäivän aikaan. Katsojia lappa-
si seurojentalon risteykseen mus-
tanaan, mutta Pitkäseltä olivat
pääsyliput loppuneet.

– Varasimme 1200 lippua ja
nyt kaikki ovat menneet. Nolla-
auto lupasi tuoda 200 lippua li-

sää, Pitkänen kertoi.
Pian paikalle kurvaa Heikki

Westerlund nolla-autollaan. Hän
kepittää Peugeotin vaihdetta pie-
nemmäksi, kääntää keulan Hoi-
kanpohjantielle ja heittää vauh-
dista lippunyssykän tien penkal-
le.

– Eivät nämä kauaa kestä, mut-
ta yritetään nyt saada kaikki irti
mitä saadaan, Pitkänen tuumasi.

Moksi-Leustun pikataival ajet-
tiin myös viime vuonna ja silloin
koko erikoiskokeelle myytiin
4500 lippua lauantaina ja 1200
sunnuntaina. Moksin seurojenta-
lon risteyksen suosio yllätti kui-
tenkin täysin Pitkäsen.

– Tiesin, että paljon on väkeä
tulossa, mutta en uskonut, että
näin paljon. Kyllä tähän on pa-
nostettukin. Nättisen Kari on rai-
vannut monta viikkoa katselu-
alueita ja meillä on paremmat
parkkipaikat kuin viime vuonna,
Pitkänen totesi.

Pitkäsen mukaan lippujen lop-
pumiseen saattoi vaikuttaa myös
koko viikonlopun rallipassin ko-
va hinta.

– Ihmisten pitäisi mennä vii-
delle erikoiskokeelle ennen kuin
rallipassi tulisi yksittäisiä lippuja
halvemmaksi. Harva niin monel-
la käy. Aikaisemmin rallipassien
osuus lipuista on ollut 80-90 pro-
senttia, mutta nyt passillisia on
ollut noin 20 prosenttia katsojis-
ta, Pitkänen kertoi.

RISTO AALTO

Nolla-auto toi Erkki Pitkäselle li-
sää lippuja Moksiin.

Nolla-autolla lisää
lippuja Moksiin


