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JYVÄSKYLÄ, KEURUU
Ari Mäntylä
Tuomas Heikkilä

Colin McRaelle ja Nicky Gris-
tille tuli tulipalokiire Keuruun
erikoiskokeen maalissa, kun Ford
Focuksen takapää syttyi tuleen
kesken ajon. Kilpailussa kolman-
tena ollut pari hyppäsi äkkiä pois
autosta ja Focusta alettiin sam-
muttaa. – Ajoimme kiven yli ja
jotain hydrauliikkanesteitä pääsi

valumaan (kuumille jarruille).
Auton takapää syttyi tuleen ja
ajoimme varmaan muutaman ki-
lometrin liekit loimuten. 

– Huomasimme palon vasta
kun varoitusvalo alkoi vilkkua
kojelaudassa, kartanlukija Nicky
Grist kertoi. Kun saavuimme AT-
asemalle niin autossa oli niin pal-
jon savua, että meidän oli hypät-
tävä heti pois, Grist jatkoi.

Palo tuhosi Focuksen takapään
pahasti. Vaikka paloa sammutet-

tiin kahdella vaahtosammutti-
mella, liekit eivät talttuneet. Vas-
ta palomiehet saivat auton sam-
mumaan.

Focus paloi
sitkeästi

– Meillä oli hyvää tuuria, että
auto syttyi palamaan Keuruun
erikoiskokeen maalissa ja palo-
kunta oli lähellä. Muuten auto
olisi tuhoutunut täysin, Grist to-

tesi.
McRaen roihuavaa ajopeliä

säntäsi ensimmäisenä sammutta-
maan Keuruun VPK:n sammu-
tusmies Heikki Ronkainen.

– Meitä oli kaksi miestä tässä
maali-AT:lla ja kaksi tuolla kilo-
metrin päässä metsässä. Tuli nii-
hinkin vähän vipinää, kun kuuli-
vat palosta, Ronkainen kertoi.

Lopullisesti tuli saatiin talttu-
maan vasta parinkymmen minuu-
tin sammutustöiden jälkeen, sen

verran sitkeästi Ford paloi.
– Eipä ole tullut aiemmin näin

kallista autoa sammutettua, Ron-
kainen naurahti noin 600 000 eu-
ron arvoista ralliohjusta silmäil-
len.

Ei suurta
räjähdysvaaraa

Ilmiliekeissä roihuava ralliauto
on melkoinen yleisömagneetti,
mutta tästä ei Ronkaisen mukaan

muodostunut ongelmaa Keuruul-
la. – Tosi fiksusti porukka käyt-
täytyi ja kaikki malttoivat pysyä
turva-alueilla, Ronkainen kehui.

McRaen Focuksen tankissa oli
muutamia kymmeniä litroja polt-
toainetta. Kovin suurta räjähdys-
vaara ei tilanteessa silti ollut.

– Räjähdys on aina mahdolli-
nen kun ollaan tekemisissä polt-
toaineiden kanssa, mutta tässä ti-
lanteessa mahdollisuus oli melko
pieni, Ronkainen arvioi.

■ McRaen Ford säästyi täydelliseltä tuholta palokunnan ansiosta.

PETTERI KIVIMÄKI

Colin Mcrae saapui Keuruun maaliin auto roihuten. Skotin onneksi palokunta oli AT-asemalla valmiina ja Ford säästyi täydelliseltä tuholta. 

Hyvää tuuria tulipalossa
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Tommi Mäkisen tuskaillessa
moottorimurheiden kanssa, val-
litsi tallin toisessa autossa huo-
mattavasti iloisempi ilmapiiri.
27-vuotias norjalainen Petter
Solberg kuskasi Subarunsa ko-
konaiskilpailun sijalle kolme.

– Aivan uskomatonta! Olen
hyvin, hyvin onnellinen, vasta
vuonna 1997 ralliautoilun aloitta-
nut Solberg hihkui.

Vuosi sitten Solberg sijoittui
toiseksi Akropolis-rallissa, mutta
Suomen osakilpailun kolmostilan
hän nosti uransa kovimmaksi
suoritukseksi.

– Suomi on vähän eri asia kuin
mikään muu ralli, Solberg sanoi.
– Finland is for guys with big
balls, hän jatkoi, eikä puhunut
mistään palloista.

Hermoilua
päätös-EK:lla

Voittotaistelun ratkettua ennen
aikojaan oli vääntö kolmannesta
tilasta ainoa, joka meni sekunti-
peliksi. 

Solberg nousi kolmanneksi
Colin McRaen Ford Focuksen
roihahdettua Keuruun erikoisko-
keella. 

Toinen Ford-kuski Carlos

Sainz hengitti kuitenkin norjalai-
sen niskaan

– Olen todella hermostunut en-

nen viimeistä pätkää (Kruunun-
perä 2). Teinkin siellä virheen
eräässä mutkassa ja autoni py-

sähtyi hetkeksi, Solberg kertasi.
Kruununperän maalissa Sol-

berg sai kuitenkin huokaista hel-

potuksesta ja hihkaista riemusta.
Kokenut Sainz päihitti nuorem-
pansa päätöstaipaleella vain 1,4
sekunnin erolla ja jäi neljänneksi.
Ero Solbergiin supistui lopulta ai-
noastaan 4,2 sekuntiin.

”Älä riehaannu”,
neuvoi Sainz

40-vuotias espanjalainen ja
häntä kaksitoista vuotta nuorem-
pi norjalainen olivat todellinen
taistelupari läpi rallin. 

Miesten välinen ero ei missään
vaiheessa ollut yli kymmentä se-
kuntia. Ensin haarukassa olivat
sijat 5–6, Harri Rovanperän
keskeytettyä tähyiltiin paikoille
4–5. 

Lopulta käytiin hurja kamppai-
lu pronssista.

– Minulla ei ollut mitään odo-
tuksia tämän rallin suhteen. Tämä
on kuin voitto, Solberg iloitsi.

Petteriä onnittelemaan saapu-
nut Sainz otti tilanteen rauhalli-
semmin.

– Älä vielä riehaannu. Rie-
muitse vasta sitten kun voitat,
vuonna 1990 Suurajot voittanut
”Matadori” murjaisi.

Ensi vuoden 
tavoite on voitto

Pronssiriemun keskellä Sol-
berg malttoi katsoa myös tulevai-
suuteen. Kahden viikon on vuo-
rossa kauden kymmenes MM-
ralli, uutuutena mukaan tuleva
Saksa.

– Mahdollisimman korkealle
sielläkin pyritään. Saksa on as-
valttiralli, mutta se ei haittaa. Mi-
nulle asvaltti sopii siinä missä so-
rakin, Solberg sanoi.

Rallin MM-sarjassa Solberg on
kuudentena 19 pisteellä. Sarjaa
johtava Marcus Grönholm on
karannut jo 28 pisteen päähän,
mutta Colin McRae (2.) on yh-
dentoista ja Carlos Sainz (3.) vain
seitsemän pisteen päässä.

– Maailmanmestaruudesta en
tänä vuonna kamppaile, enkä
varmaan vielä ensi vuonnakaan,
mutta muutaman vuoden sisällä
toivottavasti, Solberg pohti.

– Mutta ensi vuoden Jyväsky-
län MM-ralliin on vain yksi ta-
voite, ja se on voitto, hän uhosi.

■ Iloinen Petter Solberg piti kolmatta sijaansa voittona.

PETTERI KIVIMÄKI

Petter Solberg kävi tiukan taiston Carlos Sainzin kanssa. Se palkittiin kolmannella sijalla.

”Miehille, joilla on isot...”
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Mitsubishin tehdasautolla rallin
ajanut Jani Paasonen ja Skodan
vakiopilotti Toni Gardemeister
lähtivät kilpailuun suurin odotuk-
sin. 
Paasonen tähtäsi pisteille ja Gar-

de vähintään kympin sakkiin.
Molempien puheille antoi katetta
miesten ajokkien uudet evoluu-
tioversiot. Mitsubishi esitteli
evo2-kehitelmän WRC-autos-
taan viime keskiviikkona ja Sko-
dakin oli ensimmäistä kertaa
maailmalla Octavian evo3-mal-
lillaan.

Jani Paasonen ajoi Mitsulla eh-
jän kilpailun ilman ongelmia,
mutta vauhti ei silti riittänyt kah-
deksatta tilaa korkeammalle. Jo-
pa teknisten ongelmien takia rei-
lut kaksi minuuttia aikaa menet-
tänyt Sebastian Lindholm oli
”SM-sarjan” Pösöllään vahvem-
pi. 

Kärjelle Paasonen jäi lähes
kuusi minuuttia.

– Kuuden joukkoon tähtäsin ja
olen hiukan pettynyt, etten pysty-
nyt ajamaan siitä sijasta kilpaa.
Uskon, että tällä ehtii tietyissä
ralleissa kuuden joukkoon, mutta
tarvitsen alle enemmän kilomet-
rejä. 

Kuutosvaihteella
aggressiivisesti

– Tätä on vietävä kuutosvaih-
teellakin aggressiivisesti mut-
kaan ja silloin autoon pitää luot-
taa täydellisesti, Paasonen arvioi
Mitsubishia.

– Kyllä pitää silti olla myös
tyytyväinen. Maaliin päästiin eh-

jällä autolla eikä matkalla sattu-
nut yhtään omaa virhettä. Tie
käytettiin täysin hyväksi, mutta
paikkapaikoin olisi pystynyt lu-
jempaakin tulemaan.

Paasonen ajaa Mitsubishilla
seuraavaksi Australiassa ja syk-
syllä vielä Britannian MM-rallis-
sa.

Gardemeister
odotti parempaa

Toni Gardemeister suoriutui
Skodallaan sijalle 12. yli seitse-
män minuuttia kärjen takana. Yh-
dennentoista paikan hän hävisi
Janne Tuohinolle surkuhu-
paisalla sekunnin kymmenyksel-
lä. 

Gardella oli perjantaina ja lau-
antaina ongelmia auton keskiluk-
kojen sekä polttoainesensorin
kanssa ja venyneistä korjauksista
napsahti minuutti lisäaikaa. Se ei
kuitenkaan selitä pitkäksi venäh-
tänyttä kaulaa kärkeen.

– Odotin kyllä, että kympin
sakkiin olisi päästy. Yritettiin tul-
la niin lujaa kun päästiin aivan
loppuun saakka. En nostellut
edes viimeisellä pätkällä. Auto
on parantunut, mutta muutkin
ovat menneet eteenpäin.

– Ajooni olen tyytyväinen. Ai-
ka vähän olisi ajosuorituksella
pystynyt sijoitusta nostamaan.
Mitään isompaa ohjelmaa ei mat-
kalla ollut. Tuntui, että linjatkin
osuivat nappiin, Toni harmitteli.

■ Autojen uudet evo-versiot eivät
tuoneet odotettua lisävauhtia.

SAMI KERO

Jani Paasonen toi Mitsubishin Jyväskylän MM-rallissa kahdeksan-
neksi.

Paasonen ja
Gardemeister

jäivät tavoitteistaan
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Mikko Hirvosen, 22, uran en-
simmäinen MM-ralli sujui hie-
nosti. Kannonkoskelainen selvisi
ainoana super 1600-luokan edus-
tajana rallin maaliin. Yleiskilpai-
lussa hän ajoi sijalle 21. Eroa
Marcus Grönholmiin kertyi 28
minuuttia. 

– Vauhtiini olen tosi tyytyväi-
nen. Tulin niin kovaa kuin tällä
autolla pääsee. 

– Yllättävän hyvin se menon
kesti, oikeastaan paremmin kuin

olisin uskonut, Hirvonen kehui
Renault Clioaan.

Tulokkaan ralliin mahtui pieniä
vastoinkäymisiä, mutta kokonai-
suutena kisa oli upea kokemus.

– Perjantaina menoa hidasti
kaksi rengasrikkoa. Sunnuntaina
lämmityslaitteen kenno hajosi ja
tunki nesteet auton sisälle, Mikko
luetteli.

– Sen verran tultiin, että vielä
jälkimmäisellä Jukojärven pät-
källä käväisin ojassa, mutta on-
neksi siellä ei ollut kiviä. Viimei-
sen pätkän tulin jo varovasti, Hir-
vonen raportoi.

SAMI KERO

Mikko Hirvonen kaahasi niin lujaa kuin pääsi, muun muassa Kruu-
nunperällä.
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N-ryhmän kilpailu jakautui tällä
kertaa kahteen haaraan. Jyskälä
oli N-ryhmän erillisen MM-sar-
jan kauden viides osakilpailu,
jonka voitti Mitsullaan italialai-
nen veteraani Alessandro Fio-
rio.

– Kilpailun alku oli meille to-
della hankala. Emme päässeet
testaamaan autoa lainkaan ja olin
ajanut Jyväskylän rallin viimeksi

vuonna 1989. En muistanut pät-
kistä yhtään mitään, Fiorio jutte-
li.

– Täällä oli tarjolla kaksi vaih-
toehtoa. Ajaa täysiä riskillä tai
kierrellä kiviä ja yrittää maaliin.
Valitsin jälkimmäisen taktiikan,
joka osoittautui oikeaksi, Ales-
sandro iloitsi. 

Kakkoseksi MM-luokassa ehti
Kristian Sohlberg ja kolman-
neksi sarjaa johtava Malesian
Karamjit Singh.

– Muuten hyvä kilpailu, mutta

kolme rengasrikkoa vei mahdol-
lisuudet. Pätkällä vaihdoin ren-
kaan kahdesti ja kerran tulin yh-
deksän kilometriä vanteella, sel-
västi Fioriota nopeampia pätkäai-
koja ajanut suomalainen totesi.

Miettinen voitti 
”oikean” kilpailun

Ännän nopein kuljettaja ja
luokkavoittaja oli kuitenkin
Jarkko Miettinen. Hän kiirehti
yleiskilpailussa sijalle 16, kun

Fiorio oli 18:s reilut kaksi mi-
nuuttia hitaampana. Heidän vä-
liinsä ehti myös N-ryhmän kalus-
tolla ajanut Ruotsin Oscar Sved-
lund.

Miettinen otti ensimmäisen
yleiskilpailun voittonsa N-ryh-
mässä ja komeasti MM-rallissa.

– Olen voittanut yleiskilpailun
vain A-junnuissa. En olisi tätä
etukäteen uskonut. No, nyt nime-
ni tietää luultavasti joku muukin
kuin lähiomaiset, Mitsu-kuski
iloitsi.

■ Fiorio vei MM-luokan, vaikka Miettinen oli nopein.

SAMI KERO

Alessandro Fiorio kaasutteli Keski-Suomen soraränneissä ensim-
mäistä kertaa sitten vuoden 1989.

N-ryhmässä kaksi voittajaa

Mikko Hirvonen
kepitti sijalle 21. ”Ensi vuoden 

Jyväskylän MM-ralliin 
on vain yksi tavoite,

ja se on voitto.”
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