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JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Jyväskylän MM-rallin huoltoalu-
eella esiintyi sunnuntaina rauhal-
linen rallivoittaja. Vaikka
Marcus Grönholm oli juuri voit-
tanut Suomen MM-rallin kol-
mannen kerran peräkkäin, hän ei
riehaantunut villiin juhlintaan.

– Tunnelma ei ole ihan 110-
prosenttinen, koska viimeisenä
päivänä ei enää tarvinnut taistel-
la voitosta. Sunnuntai meni odot-
teluksi ja se vähän latisti tunnel-
maa, Grönholm totesi.

Grönholm taitaa käsittää odot-
telun eri tavalla kuin maallikko,
sillä hän tuntui painavan täyttä
vauhtia vielä sunnuntain kuudel-
la erikoiskokeella, vaikka lähti-
kin päivän pätkille puolentoista
minuutin johtoasemassa. Grön-
holm ajoi kaiken kukkuraksi poh-
ja-ajan rallin viimeiselle erikois-
kokeelle ja kruunasi uransa kym-
menennen MM-rallin voiton
1.27,3 minuutin erolla ennen
Richard Burnsia.

– Ihan on naurattanut, kun ol-
laan ajeltu kärkiaikoja, vaikka ol-
laan tultu ihan rauhallisesti. Vii-

meinenkin pätkä tultiin vaan tar-
kasti kiviä kierrellen, Grönholm
virnisti.

Kolmoisvoittajien
pieneen kerhoon

Grönholm on viides kuljettaja,
joka on pystynyt valloittamaan
Jyväskylän Suurajot kolme ker-
taa peräkkäin. Häntä ennen hat-
tutemppuun ovat yltäneet Timo
Mäkinen 1965-67, Hannu Mik-
kola 1968-70, Markku Alen
1978-80 ja Tommi Mäkinen, jo-
ka voitti kilpailun viisi kertaa pe-

räkkäin vuosina 1994-98.
– Kolmas kerta ei tunnu sen

kummemmalta kuin toinen kerta.
Se tuntuu yhä parhaimmalta, kun
voitin tämän rallin ensimmäistä
kertaa, Grönholm sanoi.

– Peräkkäisten voittojen määrä
ei ole meille mikään tavoite. Ai-
noa tavoite on se, että meillä on
eniten pisteitä RAC-rallin jäl-
keen, kartanlukija Timo Rautiai-
nen viittasi MM-tilanteeseen.

Grönholm kasvatti MM-johto-
aan kymmenellä pisteellä, sillä
Colin McRae joutui keskeyttä-
mään kolmannelta sijalta Fordin

sytyttyä tuleen Keuruun erikois-
kokeen maalissa.

– Se oli aika paha tulipalo. Me
emme meinanneet päästä ohi,
kun auto paloi keskellä tietä. Kun
menimme ohi niin kuumuus tun-
tui autossa asti, vaikka sivulasi
oli kiinni, Grönholm kertoi.

MM-johto kasvoi
17 pisteeseen

Grönholm johtaa kuljettajien
MM-sarjaa nyt 17 pisteellä. Hän
on kerännyt yhdeksästä osakil-
pailusta 47 pistettä, kun McRae

on toisena 30 pisteellään. Carlos
Sainz on kolmantena 26 ja Burns
neljäntenä 25 pisteellään.

– Hyvältä näyttää. Lähden aja-
maan Saksaan hyvää sijoitusta,
eikä sitä rallia tarvitse välttämät-
tä edes voittaa. Ja tuskin sitä voit-
tavat Forditkaan, Grönholm viit-
tasi pahimpiin kilpakumppanei-
hinsa.

Grönholm on hallinnut MM-
sarjaa ylivoimaiseen tyyliin. Jos
häntä ei olisi hylätty Argentiinan
rallissa, johtaisi hän kuljettajien
tittelijahtia 27 pisteellä.

– Voisin pitää vaikka kunnon

kesäloman, jos mua ei olisi hylät-
ty Argentiinassa, Grönholm tuu-
masi.

Saksan MM-rallin nuotitukset
alkavat viikon kuluttua. Grönhol-
milla ei ollut sunnuntaina aikaa
eikä haluakaan juhlia Jyväskylän
MM-rallin kolmatta peräkkäistä
ykköstilaa. – Olkapää ja lapaluu
ovat aika kipeinä. Ei tässä juhli-
maan tee mieli, mestari virkkoi.

Burnsin naama
ei ollut hapan

Richard Burns ei näyttänyt ha-
panta naamaa, vaikka jäikin toi-
seksi. Burns johti kilpailua 11
erikoiskokeen jälkeen, mutta
hyppäsi liian pitkälle Ouninpoh-
jassa ja putosi kärkipaikalta.

– Olosuhteisiin nähden olen
tyytyväinen toiseen tilaani. Oli-
sin ihan hyvin voinut joutua kes-
keyttämään sen pitkän hypyn jäl-
keen, Burns totesi.

Burns ei yrittänyt enää tavoit-
taa Grönholmia sunnuntaina,
vaan tyytyi varmistelemaan kak-
soisvoittoa Peugeotille.

– En edes yrittänyt saada
Marcusta kiinni, vaan tyydyin pi-
tämään sijoitukseni, Burns sanoi.

Burns oli tyytyväinen Jyväsky-
län reissuunsa, vaikka ulottuvilla
ollut voitto jäi tällä kertaa saa-
matta.

– Johdin rallia lauantaina ja
olin karkaamassa Marcukselta ja
Harrilta. Siihen voin olla tyyty-
väinen, Burns tuumasi.

■ Grönholm otti Jyväskylän MM-rallin voiton normaalina tapauksena.
■ ”Tunnelma ei ole ihan 110-prosenttinen, koska ei tarvinnut taistella.”

PETTERI KIVIMÄKI

Marcus Grönholm antoi nimikirjoituksen myös Antti Rouskulle.

Kolmas kerta. Mitäs tuosta.

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

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI oli tänä vuonna aurinkoinen kilpailu.
Rallin voitti upeasti Marcus Grönholm. Hän on suomalainen maa-
ilmanmestari, joka on voittanut kisan myös kahtena edellisenä
vuonna. Hän ajaa maailman nopeimmalla ralliautolla maailman
parhaassa kilpatallissa. ”Bossen” toinen maailmanmestaruus on
nyt hyvin lähellä. Upeaa. Tosin Grönholmin hieno ajosuoritus ei
ollut kenellekään yllätys. 

RALLIIN KUULUVAT yllätykset. Ilon kiljahdukset ja raavaiden
miesten silmistä pilkottavat kyyneleet. Rallin paras päivä oli juu-
ri siksi lauantai, vaikkakin Harri Rovanperän sijaan olisin suonut
epäonnen jollekin toiselle. Kaipailin sympaattisen jyväskyläläisen
vilpitöntä riemua rallin palkintokorokkeella. Hän olisi ansainnut
sen. Voiton tai edes kakkostilan. Positiivista Harrin keskeytyk-
sessä oli se, että tällä kertaa Grönholmin voiton arvoa ei ehdit-
ty häpäistä tallimääräyksellä.

SUNNUNTAIN KUVIOT näyttivät jo aamulla selviltä. Vain Petter
Solberg ja Carlos Sainz taistelivat nelostilasta. Mutta sitten Ju-
kojärvellä syttyi päivän yllätys. Colin McRaen auto paloi ja kuin
mausteeksi Thomas Rådström sipaisi Sitikkansa petäjikköön.

Rallia oli jäljellä vain 14 kilometriä.     

KILPAILULLISESTI RALLI ei ollut järin mielenkiintoinen. Perjan-
taina kolme Peugeotia kisasi keskenään. Lauantaina määrä pu-
tosi kahteen ja sunnuntaina jo varmisteltiin.

Näin vain Pösöjen kesken.
Millään muulla tallilla ei ollut rallin kärkeen mitään asiaa. Oi-

keastaan Peugeotien ylivoima näytti välillä tylsänkin kovalta. Jo-
pa vanhoilla versioilla ajaneet yksityiskuljettajat Sebastian Lind-
holm ja Juuso Pykälistö pesivät pätkillä suurimman osan muiden
merkkien megatähdistä. Siitä kunnia heille, vaikka menestys koi-
kamaralta kerättiinkin.

EN USKO, että rallimaailma kestää formuloista tuttua yhden
tallin dominointia kovinkaan pitkään. Mitsubishi, Skoda ja Hy-
undai ovat lujilla, puhumattakaan mahdollisista uusista tulok-
kaista. Tallit eivät pysty ajattamaan WRC-autojaan loputtomas-
ti MM-pistetaulukon ulkopuolella, minne tällä hetkellä tuntuvat
ehtivän Pösöjen tuntumassa vain Fordit ja Subarut. Asfaltilla sa-
maan sakkiin tunkevat onneksi myös Citroenit. 

TUHANSIA JÄRVIÄ ympäröivään ralliin starttasi vain 77 autoa.
Maaliin jaksoi 30. Se on turhan vähän, ainakin yleisön ja sun-
nuntain pätkiä järjestävien tahojen mielestä. Päätöspäivänä eri-
koiskokeilla ei näkynyt yleisöä läheskään yhtä paljon kuin lau-
antaina. Nelipäiväinen tapahtuma imee mehut monesta rallifa-
nista. Esimerkiksi Kruununperän pätkän maalissa oltiin asiasta
hieman huolissaan, sillä Petäjäveden maratoonareiden juoksut
Berliinissä lepäsivät vahvasti rallivieraiden makkarannälän va-
rassa.   

JONI MALKAMÄKI
joni.malkamaki@keskisuomalainen.fi
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Ralli kaipaa
aina taistelua

SAMI KERO

Kruununperän erikoiskokeella Ismo Hyvönen (vas.) ja Sai-
ni Virtanen valmistivat rallimakkaraa akkukäyttöisessä ja
pyörivässä grillissä.

Marcus Grönholm

Syntymäaika: 5. helmikuuta 1968
Syntymäpaikka: Kauniainen
Asuinpaikka: Inkoo
Pituus: 193 senttiä
Naimisissa
Saavutukset: 66 MM-rallia/10 
voittoa, maailmanmestari 2000.
Kartanlukija: Timo Rautiainen.
Menestys Suomen MM-rallissa:
1989 Lancia 23:s (N ryhmän 5:s)
1990 Toyota kesk.
1991 Toyota 13:s
1992 Toyota kesk.
1993 Toyota 10:s
1994 Toyota 5:s
1995 Toyota 2.
Kuljettajauran automerkit: Opel, Lancia, Toyota, Peugeot. 

1996 Toyota 4:s.
1997 Toyota kesk.
1998 Toyota 7:s
1999 Peugeot 4:s
2000 Peugeot 1.
2001 Peugeot 1.
2002 Peugeot 1.

SAMI KERO

Marcus Grönholm onnistui hyvin myös samppanjan suihkutuksessa.

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Tommi Mäkinen ja Subarun ral-
litalli ihmetteli kaksi päivää au-
ton numero 10 vaisua vauhtia.
Mäkinen tuskaili ja väänsi väki-
sin, mutta ei saanut piiskattua si-
nistä Subarua yhtä kovaan vauh-
tiin Peugeotien ja Fordien kanssa.
Mäkinen jäi pahimmillaan puoli-
sen minuuttia pätkäpohjista ja
Subarun leirissä päät pyörivät.
Kukaan ei tuntunut tietävän syy-
tä Mäkisen vaisuun vauhtiin.

– Me vaihdettiin autoon osia,
kuten turbo ja bensansyöttö, mut-
ta mikään ei auttanut, Mäkinen
kertoi kahden päivän kurimuk-
sesta.

Mäkinen valitteli Subarun
moottorin tehottomuutta jo per-
jantaiaamun erikoiskokeilla. Au-
to ei vetänyt kunnolla tärkeällä
kierrosalueella 4500–6000 kier-
rosta minuutissa. Vauhti hiipui ja
meno puutui. Subarusta oli moot-
tori rikki.

– Moottori vuoti alusta pitäen
ja sen takia vauhti puutui viitos-
ja kuutosvaihteella ajettavissa
paikoissa. Se ei vaan jaksanut
mennä, Mäkinen kertoi.

Subarun rallitalli koetti paran-
taa vikaa vaihtamalla osia, mutta
mikään ei auttanut. Moottorista
katosi yhä enemmän tehoja kil-

pailun vanhetessa.
– Kone kävi välillä kolmella

pytyllä, koska yksi pytty on aika
huonona. Vika paheni vähän ja
rupesi jo olemaan tiukalla, että
lähteekö se enää käyntiin, Mäki-
nen paljasti.

Subarun rallitalli oli asiasta
hissukseen sunnuntaihin asti ja
Mäkinen joutui pakoilemaan leh-
timiehiä. Moni jo epäili syyn vai-
suun vauhtiin löytyvän ratin ja
penkin välistä. Mäkinen sai lo-
pulta kertoa sunnuntaina, että au-
ton kone oli ollut rikki alusta al-
kaen.

– Autossa oli alusta lähtien ko-
nevika. Me ei tiedetä syytä, että
mikä sen on aiheuttanut. Ehkä
jossain osassa on ollut valmiste-
vika, Mäkinen aprikoi.

Mäkinen sijoittui Jyväskylän
MM-rallissa kuudenneksi eli hän
paikkasi ajohanskalla aika hyvin
yhden sylinterivian. Mäkinen ar-
veli, että hän tuskin olisi pystynyt
haastamaan Marcus Grönhol-
mia ja Richard Burnsia, vaikka
kaikki neljä sylinteriä olisi toimi-
neet.

– Kyllä Peugeotit aika kovaa
menivät. Meidän pitää tehdä vie-
lä paljon töitä. Me tehtiin Jyväs-
kylään liian paljon muutoksia au-
toon, eikä ehditty ajaa riittävästi
testiä. Se löi nyt vähän sormille,
Mäkinen tuumasi.

Mäkisen ajokin
moottori oli susi


