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Rallin rytmit

Tulokset

KORPILAHTI
Joni Malkamäki

Harri Rovanperä oli lauantaina
Jyväskylän MM-rallin surullisen
hahmon ritari. Jyväskyläläinen
Peugeot-kuljettaja joutui kes-
keyttämään kilpailun johtoase-
masta 13. erikoiskokeen maaliin. 

Rovanperä kolhaisi autonsa oi-
kean etupyörän vaarattoman tun-
tuisesti kiveen, kun päivän pisin-
tä yli 40 kilometrin mittaista
Moksi-Leustua oli ajettu noin
kolmannes.

”Sitten rupesi
vemputtamaan”

– Kyllähän se osui johonkin,
mutta noilla teillä se paukkuu ko-
ko ajan isompiin ja vähän pie-
nempiin kiviin, Harri totesi tus-
kaisena Moksi-Leustun jälkeisel-
lä siirtymällä, jonne hän Peugeo-
tin lopulta parkkeerasi. 

– Ei se tavallista kovempaa mi-
hinkään ottanut. Ensin luulin, et-
tä se löi vain renkaan rikki, mut-
ta noin kymmenen kilometrin
ajon jälkeen auto rupesi rupesi
vemputtamaan ja rengas lähti
vanteelta. Sieltä meni luultavasti
iskari poikki tai alatukivarsi irto-
si, en tiedä tarkemmin.

Rovanperän harmiksi kolhu
sattui pikataipaleen alussa ja heti
huollon jälkeen. Lyhyemmältä
pätkältä olisi selvinnyt pois pie-
nemmin vaurioin ja jatkaminen
olisi saattanut olla mahdollista.

– Koitettiin me tulla, mutta sit-
ten loppukivikoissa nokasta sär-
kyi kaikki. Olisi se ehkä tullut
panssarin varassa vielä Ehikin,
mutta huoltoon oli turhan pitkä
matka. Siinä olisi luultavasti puo-
li autoa sulanut nokasta pois. Ei
se olisi ollut kovin terveellistä ja
peli oli jo pelattu.

Onnetar hylännyt
Rovanperän

Rovanperä siirtyi lauantaiaa-
muna Ouninpohjan erikoisko-
keen jälkeen kilpailun johtoon,
kun tallitoveri Richard Burnsin
auto vaurioitui hypyssä ja hän jäi

Harrin pohjista puolitoista mi-
nuuttia. Toisena kisassa majaili
tuolloin Marcus Grönholm.
Eroa ”Bosseen” oli kertynyt 15
sekuntia.  

– Pettymys on todella suuri.
Odotin viikonlopulta niin paljon.
Tässä on ollut muutenkin pari
hankalaa viikkoa, kun kartanluki-
ja Risto Pietiläinen sairastui,
Rovanperä murehti.

Onni on pyllistellyt Harrille Jy-
väskylän MM-rallissa tosissaan.
Viime vuonna lähes varmalta vai-
kuttanut kakkostila muuttui vii-
meisellä erikoiskokeella nelosti-
laksi viallisen iskunvaimentimen
takia. Tälläkään kertaa Rovanpe-
rä tai kartturi Voitto Silander ei-
vät havainneet mitään selvää
kontaktia tai osumaa, mikä johti
keskeytykseen. Kolhua on vaikea

ottaa omaan piikkiin. 

”Joutaa saunan
lämmitykseen”

– Minä en ainakaan huomannut
mitään kosketusta. Tunsin kyllä,
kun nurkasta rupesi kuulumaan
naputusta ja Harri kirosi. Vilkai-
sin trippimittariin, josta näin, et-
tä lähdöstä oltiin tultu 14 kilo-

metriä. Harmi, että kilpailun täy-
tyi päättyä näin, Silander sanoi.

Heti keskeytyksen jälkeen Ro-
vanperän oli vaikea keksiä rallis-
ta mitään mukavaa sanottavaa. 

– Positiivinen seikka tässä oli
se, että olimme taistelemassa voi-
tosta, emmekä olleet sijalla kym-
menen. Kärjestä keskeyttäminen
harmittaa rankasti. Nyt tästä jou-
taa saunan lämmitykseen.

■ Vaarattoman tuntuinen kolhu pysäytti Rovanperän.

SAMI KERO

Harri Rovanperän ja Voitto Silanderin peli on pelattu. Peugeotin nokan alta särkyi Moksin kivikoissa suurin piirtein kaikki.

”Kyllähän se osui
johonkin, mutta....”

SAMI KERO

Harri Rovanperä ”pääsi” sau-
naan jo lauantaina.

ORIVESI
Joni Malkamäki

Juha Kankkusen 22. Jyväskylän
MM-ralli päättyi tällä kertaa mie-
helle harvinaiseen ulosajoon lau-
antain ensimmäisellä erikoisko-
keella Talviaisissa. Laukaalainen
kaatoi Hyundain rajusti katon
kautta ympäri vajaat kaksi kilo-
metriä pätkän startista. Miehet
selvisivät rajusta lipasta naar-
muitta.

– Näitä aika harvoin minulle
sattuu, mutta nyt vähän lipsahti.
Tulin mutkaan liian kovaa ja lin-
ja meni leveäksi. Takapyörä pu-
tosi ojaan, helma nappasi kiinni
ja, perkale, se kaatui siihen,
Kankkunen selitti juupajokelai-
sen maatalon pihassa.

”Pitäisi olla
rautakanki”

Auto jäi tielle katolleen, josta
yleisö käänsi sen takaisin pyöril-
leen. Juha nilkutti savuavalla ral-
liauton hylyllään viereisen maati-
lan pihaan ja totesi nopeasti, ettei
romulla kannata kilpailua jatkaa. 

Kankkunen ja kartturi Juha
Repo etsivät käsiinsä talon sär-
mänä tunnetun isännän, joka ly-
hyen neuvottelun jälkeen siirsi
tientukkeena olleen kaivurin pois
edestä ja miehet jatkoivat metsä-
tien pistoa pois erikoiskokeelta.
Hyundaille löytyi parempi pysä-
köintipaikka läheltä Juupajoen
kirkonkylää.

– Kyllä siinä pyörät pyörivät,

mutta ei tällä Jyväskylään uskal-
la lähteä ajamaan, parivaljakko
totesi nopean tarkastuksen jäl-
keen.

– Ne vielä pysäyttävät meidät
ja sanovat, että valot eivät ole
kunnossa, Jussi vitsaili sikarin lo-
masta.

Todellisuudessa Hyundain no-
kalla tai perässä ei ollut ainutta-
kaan ehjää valonheitintä. Keula
oli ”madaltunut” 30 senttiä ja osa
nesteistä oli suihkunnut mootto-
ritilaan, mistä nousi heti ulosajon
jälkeen paksu savu.

– Pitäisi olla rautakanki, että

tästä saisi pelin, Juha Repo totesi
oikoessaan lihasvoimin WRC-
ohjuksen littaantunutta pakoput-
kea.

– Anna olla, Kankkunen top-
puutteli.

Kankkunen kiihdytti lauantain
pätkille sijalta 11. Jussilla oli kui-

tenkin selvästi mielessä pistesija,
sillä seitsemäntenä ajanut Sebas-
tian Lindholm oli vain 15 se-
kunnin päässä.

– No olihan siinä vähän kisan-
poikastakin, kun Märtin, Fred-
dy ja Tommi olivat muutaman
sekunnin päässä. Ei kai sitä nyt
ilmaiseksi voi antaa periksi. Koi-
tettiin.

”Vanhat luut
kohta särkyvät” 

Juha Kankkusen komeassa
Suurajohistoriassa kaadot ovat
olleet harvinaisia. 

– Edellinen kerta taisi olla ko-
timaisemissa Lankamaalla 1994.
Se olikin nolo juttu, kun velipoi-
ka oli siinä paikalla katsomassa,
nelinkertainen maailmanmestari
muisteli. 

– Kyllä tässä vanhat luut kohta
särkyy. Ei tätä kauan enää taida
jaksaa, Jussi tokaisi, mutta kysyi
heti perään kiinnostuneena miten
muut Talviaisen ajoivat.

Pirjolle karu
herätys 

Juha raportoi kaadosta puhe-
limella kotiin, jossa tilanteesta oli
saatu tieto radion välityksellä.
– Vaimo kertoi, että olipa muka-
va aamuherätys, kun ukko heitti
heti nurin.

Kankkusen ja Revon viikonlo-
pun suunnitelmat selkenivät no-
peasti parin kännykkäsoiton jäl-
keen. Kankkusen ralli jatkuu sau-

nan lauteilla Laukaan Mannilas-
sa ja Repo kehui suuntaavansa
kylpemään Puumalaan.

– Tuolla pääsisi äkkiä Jyväsky-
lään, Jussi tokaisi paikalle saapu-
neelle moottoripyöräilijälle.

– Lainaisitko vielä kypärää,
laukaalainen kyseli, mutta tyytyi
lopulta odottelemaan rauhalli-
sempaa kyytiä kotimaisemiin.

■ ”Perkale, siihen se kaatui”, Kankkunen taivasteli Talviaisissa.

SAMI KERO

Juhat Kankkunen (oik.) ja Repo eivät voineet muuta kuin istahtaa Talviaisen mättäälle.

Jussit istahtivat mättäälle

SAMI KERO

Kankkusen Jussi näki Talviaisis-
sa, että tämän vuoden Jyväskylä
on hänen osaltaa ohi ja pisti sen
kunniaksi sikariksi.

Tilanne 3.
päivän jälkeen

Kärjen tilanne ek:n 16/22 jälkeen:
1) Marcus Grönholm/Timo Rautiainen Suomi,
Peugeot 2.32.27,1, 2) Richard Burns Britannia,
Peugeot jäljessä 1.34,3, 3) Colin McRae Britan-
nia, Ford –2.22,9, 4) Carlos Sainz Espanja, Ford
–2.42,8, 5) Petter Solberg Norja, Subaru –2.51,5,
6) Markko Märtin Viro, Ford –3.18,9, 7) Tommi
Mäkinen/Kaj Lindström Suomi, Subaru –4.07,5,
8) Sebastian Lindholm/Timo Hantunen Suomi,
Peugeot –4.23,8, 9) Jani Paasonen/Arto Kapa-
nen Suomi, Mitsubishi –5.13,2, 10) Freddy Loix
Belgia, Hyundai –5.18,1,
11) Janne Tuohino/Petri Vihavainen Suomi, Ford
–5.21,5, 12) Thomas Rådström Ruotsi/Denis Gi-
raudet Ranska, Citroen -5.26,1, 13) Sebastian Lo-
eb/Daniel Elena Ranska, Citroen -5.40,5,14) To-
ni Gardemeister/Paavo Lukander Suomi, Skoda
–6.15,8, 15) Armin Schwarz/Manfried Hiemer
Saksa, Hyuandai -6.21,4, 16) Timo Salonen/Lau-
no Heinonen Suomi, Peugeot -14.25,0, 17) Jari
Viita/Riku Rousku Suomi, Ford -16.14,5, 18) Jark-
ko Miettinen/Mikko Markkula Suomi, Mitsubishi
-17.24,6, 19) Oscar Svedlund/Björn Nilsson Ruot-
si, Mitsubishi -18.21,1, 20) Alessandro Fiorio/Vit-
torio Brambilla Italia, Mitsubishi -19.39,2,
21) Juha Hellman/Tapio Järvi Suomi, Mitsubishi -
20.53,1, 22) Kristian Sohlberg/Jakke Honkanen
Suomi, Mitsubishi -21.18,5, 23) Teemu Laatu-
nen/Jani Vainikka Suomi, Mitsubishi -22.53,9,
24) Mikko Hirvonen/Miikka Anttila Suomi, Re-
nault -23.07,5, 25) Karmajit Singh/Allen Oh Ma-
lesia, Proton -23.11,4, 26) Alfredo de Domi-
nics/Rudy Pollet Italia, Mitsubishi -25.03,6, 27)
Bernt Kollevold/Ola Floene Norja, Mitsubishi -
25.47,1, 28) Saulius Girdauskas/Zilvinas Saka-
lauskas Latvia, Mitsubishi -26.10,2, 29) Alister
McRae/David Senior Britannia, Mitsubishi -
26.44,8, 30) Juha Sipilä/Juha Lummaa Suomi,
Mitsubishi -29.54,5.

Ek 11
Talviainen (25,74 km)
1) Burns 12.47,3, 2) Grönholm –6,7, 3) Rovan-

perä –8,3, 4) Märtin –24,7, 5) Lindholm –25,4,
6) Solberg –28,7, 7) Sainz –29,6, 8) C. McRae
–30,3, 9) Mäkinen –36,2, 10) Tuohino –37,4.

Ek 12
Ouninpohja I (34,13 km)
1) Rovanperä 15.58,6, 2) Grönholm –6,3, 3) C.
McRae –30,4, 4) Sainz –30,5, 5) Märtin –36,4,
6) Lindholm –36,7, 7) Solberg –41,5, 8) Mäkinen
–44,3, 9) Tuohino –50,4, 10) Schwarz –52,8.
...18) Burns –1.30,3.

Ek 13,
Moksi-Leustu (40,84 km)
1) Grönholm 20.31,9, 2) Burns –13,4, 3) C.
McRae –22,4, 4) Sainz –33,0, 5) Solberg –34,6,
6) Märtin –37,4, 7) Mäkinen –42,0, 8) Lindholm
–43,2, 9) Gardemeister –49,1, 10) Paasonen
–52,0, ...15) Tuohino –58,1, ...20) Rovanperä
–2.11,4.

Ek 14,
Ehikki (14,89 km)
1) Grönholm 6.57,8, 2) Burns –1,4, 3) C. McRae
–2,2, 4) Sainz –3,6, 5) Solberg –4,4, 6) Märtin
–6,8, 7) Loeb –9,4, 8) Mäkinen –9,6, 9) Paaso-
nen –11,1, 10) Alister McRae Britannia, Mitsu-
bishi –11,9.

Ek 15,
Ouninpohja II (25,22 km)
1) Grönholm 11.26,0 2) Solberg –5,6, 3) Burns
–8,6, 4) Märtin –10,3, 5) McRae –10,8, 6) Sainz
–16,1, 7) Mäkinen –17,4, 8) Loeb –18,1, 9) Lind-
holm –18,4, 10) Rådström –23,8.

Ek 16,
Vaheri-Himos (35,83 km)
1) Burns 17.58,0, 2) Grönholm –3,9, 3) McRae
–9,4, 4) Sainz –10,5, 5) Märtin –18,4, 6) Solberg
–23,8, 7) Lindholm ja Loeb –25,5, 9) Rådström
–27,9, 10) Loix –32,9.

JÄMSÄ
Tuomas Heikkilä

Rallin seuraamiseen on monia ta-
poja. Ruuhkissa ryntäilyn sijaan
voi asettua aloilleen kauniiseen
maalaismaisemaan. Ainakin jos
sattuu omistamaan asuntoauton.
Ouninpohjan erikoiskokeen lop-
pupuolella, Kakariston risteyk-
sessä osattiin ottaa rennosti. Laa-
joille peltoaukeille oli parkkee-
rattu kymmeniä asuntoautoja, joi-
den katoilta oli hyvä näkyvyys
rallireitille.

Moni seurue oli saapunut pel-
lolle jo edellisenä iltana.

Viiden miehen ja kolmen nai-
sen oululais-raahelais-tampere-
lainen porukka asettui Kakaris-
toon lauantain vastaisena yönä
yhden aikoihin ja seurasi asunto-
autonsa katolta molemmat Ou-
ninpohjan kiirustaipaleet. Ounin-
pohja 1 starttasi ennen aamuyh-
deksää ja numero 2 puoli kuuden
aikoihin.

– Grillattiin Kasslerin grilli-
possua, syötiin ja mentiin nukku-
maan ja aamulla oltiin jo val-
miiksi pätkällä, Raahesta MM-
rallia seuraamaan saapunut Jou-
ni Heikkinen kertoi.

Ralli
rallina

Joni Harju kehui katselupaik-
kaa hyväksi, mutta miehen olisi
tehnyt mieli kiertää enemmänkin
pätkiä. Mutta:

– Tämä Jämsän lenkki on ny-
kyään sellainen sumppu, että ei
tuonne arvaa lähteä. Jumittuu
pian ruuhkiin koko päiväksi. Ai-
noa huoltoparkki on kaukana Jy-
väskylässä, mutta lauantain pät-
kät ovat tosi lähekkäin, Harju kri-
tisoi.

– Moottoripyörällä pääsisi par-
haiten liikkumaan. Ensi vuoden
reissulle lähdetäänkin prätkillä,
Harju suunnitteli.

Tämä kahdeksikko oli lähtenyt
rallireissulle nimenomaan itse
rallin vuoksi.

– Jyväskylän oheisohjelmat ei-
vät kauheasti vedä puoleensa.
Ralli on pääasia, Harju totesi.
– Tämä on viides peräkkäinen
vuosi Suurajoissa, mutta en ole
vielä kertaakaan käynyt rallin ai-
kana Jyväskylässä.

– Niin... Siinä käy helposti
niin, että jos eksyy illalla Janina
Frostellia ihmettelemään, niin ei
ehdi seuraavana päivänä reitille
ollenkaan, Juha Virolainen ar-
veli.

– Tai voisihan sitä ehtiäkin,
mutta pitäisi olla pätevä kuski
mukana, hän lisäsi.

Muutaman Kakaristoon park-
keeratun asuntoauton asujaimisto
oli sen verran riehakkaassa mie-
lentilassa, että matka ei ihan heti
jatkunut. Harju ja kumppanit ei-
vät lähteneet kaljaralliin mukaan.

– Ryypätä voi Oulussakin. Ral-
li pidetään rallina, Harju tuuma-
si.

Tommilla jo
muki täynnä?

Tommi Mäkisen vaisu ajo la-
tisti aavistuksen porukan rallifii-
listä.

– Kivahan noiden Pösöjen me-
noa on katsella, mutta olen van-
noutunut Tommi-fani, Harju vir-
nisti.

Harjulla ja Virolaisella oli omat
aavistuksensa viisinkertaisen
suurajovoittajan vaisuuden syis-
tä.

– Ettei vain olisi tullut ”häkki-
siä”. Tommi on saavuttanut kai-
ken mahdollisen. Ehkä muki al-
kaa olla jo täynnä. Ja lisäksi mies
on viimeisen vuoden aikana tä-
räyttänyt muutaman kerran aika
pahasti ulos. Ehkä se on tuonut
jonkinlaista varovaisuutta Tom-
min ajamiseen, Virolainen pyö-
ritteli.

■ Kakariston kahdeksikko
nautti kaikessa rauhassa.

PETTERI KIVIMÄKI

Puolet porukasta. Juha Virolainen (vas.), Jouni Heikkinen, Ale viro-
lainen ja Jenny Virolainen viihtyivät Ouninpohjan erikoiskokeilla.

Pellolle, pois
ralliruuhkista

JYVÄSKYLÄ
Joni Malkamäki

Järjestäjien näyttämät keltaiset li-
put herättivät hämmennystä lau-
antain viimeisellä erikoiskokeel-
la Vaheri-Himoksessa. Alister
McRaen Mitsubishi syttyi pät-
källä lievästi palamaan. 

Talli teki nopean tilannearvion
ja pyysi järjestäjiltä apua palon
sammuttamiseen. Erikoiskokeen
järjestysmiehet keskeyttivät tai-
paleen ja varoittivat pätkälle eh-
tineitä autoja vaarasta keltaisin li-
puin. Paikalle hälytettiin myös
paloauto.

Osa pätkällä olleista kilpaili-
joista joutui pysähtymään tai hi-

dastamaan vauhtiaan ja osa au-
toista ei ehtinyt startata reitille
lainkaan. He ajoivat reitin siirty-
mänä. Neuvottelujen jälkeen vain
16 kilpailijan EK-ajat jäivät voi-
maan ja muille merkattiin sama
aika. 

McRaelle tuli
pitkä remontti

McRaen auton takaripustus
vaurioitui hypyssä ja kuumille
jarrulevyille roiskunut jarruneste
aiheutti pienen palon, joka saatiin
nopeasti sammumaan. McRae sai
itse autonsa kuntoon ja jatkoi 20
minuutin remontin jälkeen pät-
kän maaliin.

Keltaiset liput
hämmensivät

päivän päätteeksi

RISTO AALTO

Monentenakohan minä olen, Co-
lin McRae kurkkii.


