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Jyväskylän MM-ralli 2001

Pelejä koko rallikansalle.

Plussaa ostoksista

Huippuunsa hiottu rallipeli runsailla mahdollisuuksilla.
Rallisport Challenge on saatavilla ainosataan Xboxiin.

327,02

Tämän lähemmäksi sodan todellisuutta
ei peli voi päästä. Halossa on kaikki tarpeellinen
sotilaalle. Halo on peli, joka on arvostettu yhdeksi
maailman parhaista.

386,47

Maailma

Ahjokatu 8, Seppälä 014-337 1600
Aukioloajat: Ma - Pe....................10-19 Lauantaina...............9-16

xbox on pelikonsoli, josta olet tähän asti vain uneksinut.
Se tuo ulottuvillesi kokonaan uuden pelimaailman.

NYT HUIPPUEDULLISEEN RALLIHINTAAN.

1539,95

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuote-eriä riittää,
ei kuitenkaan pidempään kuin 11.8.02 asti.

RALLI SPORT CHALLENGE

55 XBOX-PELIREKKA MUSTA PÖRSSI
MAAILMAN PARKKIPAIKALLA
TORSTAINA 8.8.02 KLO 11-17.
TULE PELAAMAAN, OSALLISTU
KILPAILUUN, PARHAAT
PALKITAAN.

HALO

65

XBOX PELIKONSOLI

259

TIINA MUTILA
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Katso lisätietoja www.mazda.fi

Mikä auto voitti
  Tuulilasin vertailutestin?

Jyväskylä, Palokankaantie 20, puh. 696 611.

Autoja heti toimitukseen.

Ilkka Kulmala

LÄHESTYTÄÄNKÖ ihmettä?
Onko niin, että Keski-Suomen irralliset ihmiset alkavat uskoa it-

seensä, toisiinsa ja tekemiseensä? Onko keskisuomalaisuus vihdoin
muuttumassa välinpitämättömästä nyhjäämisestä omaksi positiivi-
seksi kapinaliikkeekseen?

Ainakin kun näiltä ihmisiltä oltiin naruttamassa MM-rallia muille
sorateille, tapahtuman tekijät, kaupunki ja maakunta tukenaan, mu-
rahtivat, että ei käy.

Eikä muuten käynytkään.

MAAILMA MENEE, minne menee. Ihmiset on pinottu eri kerroksiin.
Heinäkuussa Italian Veronassa. Olen jonottanut puolipökerryksis-

sä puolitoista tuntia, päästäkseni puuduttamaan takapuoltani viideksi
tunniksi ikiaikaisen amfiteatterin kiviselle istuimelle.

On kuuma, suorastaan helvetillinen paahde. Hyvästi ruskettunut
amerikkalainen pariskunta edessäni kaivaa kinkkusiivut kolmannesta
suuresta, keskiluokkaisuudesta kielivästä, muovisesta eväspussistaan.
Jossain kaukana kasvottomiksi kutistuneet hahmot huutavat Aidaan-
sa. Katselen pimenevää taivasta, että välttyisin katsomasta alas.

Ne ihmiset, kaiketi eri rotua, olivat saapuneet paikalle viimeisen
kongin kumahdettua. Punaista mattoa pitkin he olivat seilanneet si-
sään, sijoittautuneet siististi heille varatuille punasamettisille istui-
mille, juuri ennen kuin kopeakatseiset ja tummuuttaan hohkaavat ita-
lialaistytöt olivat kiiruhtaneet samppanjakärryjensä kanssa liki.

He siellä alhaalla, me täällä ylhäällä. Maailma siellä jossain viida-
koissa ja vuorilla, jossa ei merkitä oopperajuhlia tai ralliajoja kalen-
tereihin, koska ei ole olemassa mitään kalentereita.

Veronassa heinäkuussa. Huomaan ajattelevani Suurajoja.

TÄÄLLÄ KUTEN sielläkin.
Rallitapahtuma, aivan kuin ooppera, rakennetaan maksukyvyn mu-

kaan. Ihmiset luokitellaan ja sitten karsinoidaan. 
Yleinen ja hyväksytty ajattelutapa on, ettei siinä ole mitään pahaa.

Liiketoimintaa pitää tukea, koska liiketoiminta tuo meille hyvinvoin-
tia. Minä, jolle taloudellinen hyvinvointi ja hyvä olo ovat kaksi eri kä-
sitettä, en tiedä tai osaa sanoa.

En kuitenkaan voi olla innostumatta ja rohkaistumatta nyt, kun nä-
en, että suuren tapahtuman pienillä tekijöillä ja heidän identiteetillään,
jopa syvälle vaeltavalla saapaskansalla, on sittenkin painoarvoa.

Heissä lepää rallin sielu. Heillä on osaaminen. Eikä heidänlaisiaan
voi vedättää.

Riskit ovat liian suuret.

JYVÄSKYLÄN SUURAJOT järjestävää AKK Sports Oy:tä ei sovi
sättiä. Yhteisö on kiinni ajan hengessä paremmin kuin moni muu suo-
malainen urheilujärjestö.

Kaupankäynti on huippu-urheilun edellytys, koska ilman valtavaa
rahaliikennettä ei luoda yhä valtavampia urheilutapahtumia, joita il-
man ihmisten ei uskota selviytyvän ja jotka enemmän tai vähemmän
maksavine ihmisineen kaikkineen polkevat taas kasan uutta rahaa.

Kisaisännyyksistä kiistellään, kauppaa käydään suorin tavoin ja
mutkien kautta. Suurissa pyöräilyn klassikoissa, ympäriajoissa, jär-
jestäjät eivät enää piirrä reittiä sen mukaan, missä ovat urheilullisesti
parhaat nousut ja laskut vaan sen mukaan, miten paljon mikin vuo-
ristokylä on valmis aina vain nopeammasta ohiajosta maksamaan.

AKK Sports Oy on toiminut kuten liikeyrityksen pitää. Isäntäkau-
punkia etsiessään se on selvittänyt, mikä ratkaisu on sille ja rallin
MM-sarjaa markkinoivalle ISC-yhtiölle kaikkein tuottoisin ja miten
raha on nyhdettävissä, vaikka sitten tarkoitushakuisten ja epävar-
muudella pelottelevien huutokauppojen kautta.

Olisi hölmöä vetää AKK hirteen sen takia, että järjestö osaa mo-
dernit, joskin kalvakkaat pelisäännöt.

Vedätystä ehkä. Kyseenalaista tai ei. Jokainen sisään saatu euro on
voitettu euro.

JÄÄTÄVYYS JA laaja näkemys AKK Sportsilta vielä puuttuu. Sik-
si se joutui tällä kertaa peräytymään paniikkinappulaa painaen.

AKK:n ja ISC:n väki huomasivat, että kaikkea ei voi laskea kalku-
laattorilla. Urheilussa, jopa huippu-urheilussa, on vielä toisenlaisia-
kin elementtejä. Sellaisia kuten tunne ja intohimo.

AKK ei arvannut, että keskisuomalaiset ovat rallinsa suhteen niin
tosissaan ja herkkiä.

Vasta kun ihmiset kävivät valottamassa käsityksiään ja suhdettaan
tähän tapahtumaan, rallipäättäjät säikähtivät ja ymmärsivät, että ra-
halla ei sittenkään voi pelata ylenmäärin ja ostaa ihan kaikkea.

Ei esimerkiksi ihmisten vilpittömyyttä, uhrautumista ja innostusta.

KESKUSTELU ON käyty. Ilman oikeita kysymyksiä.
Kaikki on kaiken aikaa suhteutettu rahaan ja taloudelliseen hyötyyn.

Mitä Jyväskylä menettää tai voittaa taloudellisesti? Mitä ralli voittaa
tai menettää taloudellisesti?

En ole huomannut kenenkään esittävän kysymystä, mikä arvolataus
piilee siinä, että ylinopeiksi rakennetut autot säntäilevät yhden vii-
konlopun ajan edestakaisin keskisuomalaisissa metsissä.

Kuka saa siitä jotakin. Kuka ei mitään.

Enkä näe kenenkään pohtineen rallin markkinoiksi muuttunutta ole-
musta ja sen viehätyksen jatkumoa.

En miettineen sitä, mikä on tapahtumalle hyväksi. Kukaan ei kysy,
haluavatko rallin todelliset, alkukantaiset, ystävät saada sen tarjotti-
mella valmiina paloina vaan onko perimmäinen ja houkuttava ydin se,
että tapahtuma pitää hakea, jostain savisten peltojen takaa.

Tämänkaltaisista asioista on vaikea keskustella, koska sitä keskus-
telua ei käydä laskukonein eikä tekstiviestein.

OOPPERAJUHLAT KUULUVAT Veronaan.

Rallijuhlat kuuluvat Jyväskylään.
Me voimme rakastaa molempia tai jompaa kumpaa, mutta kum-

paakaan tai mitään spektaakkelia ei pidä päästää helpolla. Kysymyk-
set on esitettävä, vaikka olisimme lopulta kuinka nöyrinä valmiit pu-
toamaan tapahtumien syliin.

Kiitelty elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki on sanonut rakastavansa
Suomen maata niin paljon, että suhtautuu siihen ylikriittisesti.

Hyvin sanottu.
Keskisuomalaiset rakastavat ralliaan aivan samalla tavalla.
Siksi sitä ei nypitä täältä kuin puolukkaa.

PIIRROS: MARTTI LEINO

Se ei käy, sanoi Keski-Suomi
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Edulliset varaosat amerikkalaisiin.
Suoraan maahantuojalta!

Yritystie 2, 40320 Jyväskylä
Puh. (014) 283060, Fax (014) 283393
Avoinna ma–pe klo 9.00–17.00

AVOINNA 22–04

Yliopistonkatu 40Yliopistonkatu 40Yliopistonkatu 40

Ihmetuoli
Tule koeistumaan ja ihastumaan

(014) 633 641, 0400 482 838.  Kirrinkuja 1, 40270 Palokka,  Ma-to 10-17, pe 10-14

Ruotsalainen maailmanuutuus: Ergositter® työtuoli, joka
vähentää yli 100% selän kuormitusta istumatilanteessa.

Ergositter® työtuolin nerokas oivallus perustuu alaspäin las-
keutuvaan istuimen takaosaan, alaselkä venyy ja rentoutuu.

Istuinosa koostuu kiinteästä etuosasta ja säädettävästä ta-
kaosasta, joka alas laskettuna poistaa kehonpainon aiheut-
taman kuormituksen selästä.

Stepsit-satulatuoli 278€

KESÄRENKAIDEN
 JA ALUMIINIVANTEIDEN
POISTOMYYNTI

-50%
SÄYNÄTSALO. P. (014) 374 1435.

Palv. ma–pe 8–17 tai sop. mukaan.

RENGASLIIKE

jopa

Av. ma–pe 8–17, la 9–13. Muuna aikana puhelinsoitto!

Laukaantie 16,
40320 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 284 250,
faxi (014) 284 054
tarvikehaussi@kolumbus.fi

tiedäthän...!?tiedäthän...!?
että meiltä saat EDULLISEEN hintaan:

laturit, startit, akut, virranjakajanosat, hehku- ja sytytys-
tulpat, hihnat, jarrupalat, pakoputket, öljyn- polttoaineen-

 ja ilmansuodattimet tuulilasinpesunesteet ym. ym.
Jos matkaasi tulee paussi, niin
avun antaa TARVIKEHAUSSI!!!

Hyvä rallihenkinen kansalainenHyvä rallihenkinen kansalainenHyvä rallihenkinen kansalainen

Puh. (014) 3381 600
Pykälistöntie 1, 40320 JYVÄSKYLÄ

PALVELEMME KLO 7–16.30VELEMME KLO 7–16.30PALVELEMME KLO 7–16.30
• Kuljetuskaluston

koneistukset
• Moottorikorjaukset
• Varaosat
• Kardaanien ja

kampiakselien
tasapainoitukset

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Kun Harri Rovanperä voitti en-
simmäisen Peugeotilla ajamansa
MM-rallin Ruotsissa vuonna
2001, uumoiltiin jyväskyläläisen
ajavan tuota pikaa lisää voittoja.
Voitot ovat kuitenkin antaneet
odotuttaa itseään. Rovanperä on
sen jälkeen yltänyt neljä kertaa
toiseksi (Kreikka ja RAC 2001
sekä Ruotsi ja Safari 2002), mut-
ta ykköspaikalle asti eivät paukut
ole riittäneet.

– Jos pieni tuurintynkä kään-
tyisi niin asiat olisivat erilailla
minullakin, Rovanperä huomaut-
ti.

Rovanperä ajaa toista kautta
Marcus Grönholmin tallikave-
rina. Vuoden 2000 maailman-
mestari oli kova vauhtimittari vii-
me kaudella, eikä Rovanperän ti-
lannetta ole helpottanut vuoden
2001 maailmanmestarin Richard
Burnsin ilmaantuminen samaan
talliin. Rovanperälle suurimmat
kannot menestyksen tiellä löyty-
vät  omasta tallista.

– Aina pitää yrittää olla no-
peampi tai yhtä hyvä kuin oma
tallikaveri. Marcuksen ja Rikun
oleminen samassa tallissa pistää
minullekin vaan yritystä lisää aja-
miseen, Rovanperä korosti.

Burns nousi hallitsevana maa-
ilmanmestarina tallin hierarkias-
sa Rovanperä ohi, vaikka Peu-
geotilla ei virallisesti kuljettajia

luokitellakaan. Rovanperällä ei
ole kuitenkaan tilanteesta mitään
valittamista.

– Rikun tuleminen talliin ei ole
muuttanut työskentelyä millään
tavalla. Oikeastaan se on helpot-
tanut. Rikun mukana tuli kaveri,
joka huolehtii meidän kaikkien
ajopuvuista. Ja Riku on ollut ihan
reilu minua kohtaan, Rovanperä
selvitti.

Peugeot odottaa
kolmoisvoittoa

Kun rallitallissa on kaksi maa-
ilmanmestaria, jää kolmas kuljet-
taja väistämättä vähemmälle jul-
kisuudelle. Rovanperälle käy val-
lan mainiosti, että toimittajat
kiusaavat enemmän Grönholmia
ja Burnsia. Maailmanmestarit
ovat joutuneet myös käymään
kaiken maailman kokkareilla ja
kissanristiäisissä Rovanperää
useammin.

Mutta maailmanmestarien tal-
likaverina olemisessa on myös
urheilulliset paineensa. Jokaisen
MM-sarjan kuljettajan vauhtia
verrataan ensin tallikaverien kyy-
tiin ja se on Peugeotilla kylmää.
Talli lähtee tosissaan tavoittele-
maan kolmoisvoittoa Jyväskylän
MM-rallista.

– Olen erittäin pettynyt, jos
emme voita Suomen MM-rallia.
Kolmen kuljettajamme pitäisi
saavuttaa enemmän kuin vain
voitto. Kolmoisvoitto on täysin

mahdollinen, Peugeotin mootto-
riurheilusta vastaava Corrado
Provera ilmoitti.

Iskunvaimentajat
pettivät viime vuonna

Rovanperä voi keskittyä Jyväs-
kylän MM-rallin voittamiseen
paineetta, sillä Provera lastaa
suurimmat odotukset Grönhol-
min harteille. Kahtena edellisenä
vuonna Jyväskylässä voittanut
Grönholm on tänä vuonna val-
loittanut kaksi MM-rallia lisää ja
hän johtaa kuljettajien MM-sar-
jaa. Proveran mukaan kukaan ei
pysty ajamalla lyömään Grönhol-

mia Jyväskylässä.
– Marcus on lyötävissä Jyväs-

kylässä, mutta se ei ole helppo
juttu. Viime vuonna me hävittiin
perjantaina aikaa iskarimurhei-
den takia, mutta lauantain eri-
koiskokeet me ajettiin 25 sekun-
tia nopeammin kuin Marcus,
mutta sitten Corrado antoi sen
määräyksen, Rovanperä viittasi
tallikäskyyn, joka pakotti luopu-
maan voittotaistelusta.

Rovanperä uskoo, että hän saa
tänä vuonna ajaa voitosta ilman
tallimääräyksiä.

– Mä toivon, että meillä on reh-
ti ja rehellinen kilpailu tallin si-
sällä, Rovanperä sanoi.

Rovanperän toinen MM-voitto
voi tulla mistä tahansa MM-sar-
jan sorarallista, mutta vahvim-
millaan jyväskyläläinen on Kes-
ki-Suomen sorateillä ja Ruotsin
lumilla. Rovanperä olisi parem-
malla tuurilla sijoittunut kaksi
kertaa toiseksi Jyväskylän MM-
rallissa. Kaksi vuotta sitten type-
rä sekoilu aikakortin kanssa pu-
dotti hänet kolmanneksi. Viime
vuonna hän oli ajamassa varmas-
ti kakkossijalle, kunnes Peugeo-
tista hajosivat iskunvaimentajat.
Rovanperä joutui taipumaan lo-
pulta neljänneksi.

– Toivottavasti iskareissa py-
syvät tänä vuonna mehut sisällä,

Rovanperä murjaisi.
Rovanperä on kuljettajien

MM-sarjassa kuudentena 18 pis-
teellään. Hän on vain pisteen pe-
rässä Burnsia, mutta ero Grön-
holmiin on 19 pistettä. Mutta
maailmanmestaruus ei ole Ro-
vanperän suunnitelmissa vielä tä-
nä vuonna, vaan se tavoite on ase-
tettu kaudelle 2003, jolloin jy-
väskyläläinen saa toivon mukaan
tehdasauton jokaiseen MM-sar-
jan osakilpailuun. Tänä vuonna
hän on joutunut ajamaan asvaltti-
rallit Bozianin Peugeotilla, joka
ei ole yhtä edistyksellinen kuin
tehtaan autot.

– Onhan se ollut vähän epärei-
lua mestaruuskamppailun suh-
teen. Kaikista ralleista pitäisi saa-
da pisteitä, jos meinaa olla muka-
na MM-taistelussa. Se on vaikea
tilanne ja negatiivinen asia moti-
vaatiolle, että en ole saanut teh-
taan autoa asvalttikisoihin. Mut-
ta ne on nyt lusittu, eikä asialle
näin jälkeen päin voi mitään,
kuittasi Rovanperä, joka toi Bo-
zianin auton Korsikassa sijalle 11
ja Kataloniassa seitsemänneksi.

Rovanperän tilanne tiedoste-
taan Peugeotilla ja hän saa teh-
taan rallitykin San Remon asvalt-
tipoluille syyskuussa. Mutta Sak-
san asvalttiralliin hän lähtee  Bo-
zianin autolla.

– Mulle on asiaa selvitetty ja
tehdasauton saaminen näyttää
Saksaan hankalalta. Niitä on täl-
lä hetkellä rajallinen määrä, eikä
niitä taida mulle riittää Saksaan.

■ Rovanperällä on maailman kovimmat tallikaverit. Heidät jyväskyläläinen aikoo kukistaa Suurajoissa.

RISTO AALTO

Harri Rovanperä on huipputallissa huippukuljettajien tallikaverina. Taso on tallissa kova ja tallikaverien keskinäinen kilpailu sen mukaista.

Kahden maailmanmestarin varjossa

Kilpailunumero 3
Syntynyt: 8.4.1966 Jyväskylässä
Ensimmäinen ralli: 1989 Sunbeam Avenger
Ensimmäinen MM-ralli: 1993 Jyväskylän
Suurajot, Opel Manta
MM-startteja: 65
MM-voittoja: 1
Maailmanmestaruuksia: 0

1993: kesk.
1994: 12.
1995: kesk.

Menestys Jyväskylän MM-rallissa:
1996: kesk.
1997: 10.
1998: 11.

1999: 5.
2000: 3.
2001: 4.

Harri
Rovanperä

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Ammattimies on valmis lähte-
mään taisteluun sekunnin varoi-
tusajalla. Voitto Silander ei
miettinyt juurikaan kauempaa,
kun Harri Rovanperä pyysi
häntä kartanlukijakseen Jyväsky-
län MM-ralliin. Rovanperä tar-
vitsi kakkoskuskin sairaslomalla
olevan Risto Pietiläisen tilalle.

– En voinut kieltäytyä. Riston
sairastuminen ei ollut iloinen uu-

tinen. Toivottavasti hän kuntou-
tuu nopeasti,  Voitto Silander to-
tesi.

Silander on lukenut nuotteja
Rovanperälle puolitoista vuotta
kausilla 1997 ja 1998. Viimeksi
he ajoivat yhdessä Safari-rallissa
maaliskuussa 1998.

– Harrin nuottikieli on muuttu-
nut yllättävän vähän, Silander
huomautti.

Silander on viime vuodet ollut
kartanlukijana Toni Gardemeis-
terin etuautossa.

– Mun oli helppo luvata, että
lähden, kun tuntuma nuotinlu-
kuun on säilynyt koko ajan, Si-
lander kertoi.

Silander on vuosien aikana lu-
kenut nuotteja mm. Timo Salo-
selle, Mikael Sundströmille,
Marcus Grönholmille, Jarmo
Kytölehdolle, Ari Mökköselle
ja Antero Laineelle. Kovan luo-
kan ammattimies ottaa Jyskälän
keikan tyynesti.

– Jyväskylä ei ole erilainen tai
muita vaikeampi ralli. Vauhti

vaan on tällä kertaa erilainen kuin
etuautossa, joten nuotit pitää lu-
kea nopeammin. Yritän tehdä
työni niin hyvin kuin suinkin.
Harrilla on mahdollisuus voittaa
ralli enkä haluaisi säheltää mil-
lään tavalla, Silander sanoi.

Silander tuuraa Pietiläistä niin
pitkään kuin tarvitaan. Pietiläinen
on sairaslomalla ainakin parisen
kuukautta eli Silander istuu Ro-
vanperän kartanlukijana myös
Saksan ja San Remon MM-ral-
leissa.

■ Voitto Silander on istunut Rovanperän kartanlukijana vuosina 1997 ja 1998.

PETTERI KIVIMÄKI

Voitto Silander on yksi Suomen
kokeneimpia kartanlukijoita.

Tuttu mies tuuraa Pietiläistä

RISTO AALTO

Harri Rovanperä lupaa ajaa tänä vuonna Voiton kotiin Jyväskylän MM-rallista.
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JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Tommi Mäkinen voitti uransa
neljännen ralliautoilun maail-
manmestaruutensa vuonna 1999.
Mäkinen valloitti tuolloin neljä
MM-rallia ja varmisti mestaruu-
tensa jo ennen kauden päättävää
Britannian rallia. Puuppolan hur-
japää oli elämänsä vireessä, mut-
ta myös onnettaren suosiossa.
Hän joutui keskeyttämään tekni-
seen vikaan vain kerran, Jyväs-
kylän MM-rallissa.

Skotti Colin McRae ei ollut
vuonna 1999 yhtä onnekas.
McRae keskeytti kauden aikana
kymmenen kertaa 14 osakilpai-
lussa. Keskeytyksistä viisi johtui
teknisestä viasta. Kun laskee mu-
kaan kauden 2000 Monte Carlon
rallin, keskeytti McRae yhdeksän
kertaa peräkkäin MM-rallissa.
Mäkinen ei tuolloin uskonut kuu-
na päivänä joutuvansa yhtä jul-
maan kurimukseen. Kunnes koit-
ti kausi 2002.

Tallipäällikkö
ei moiti Tommia

Mäkisen rallikausi 2002 ei vie-
lä ihan vedä vertoja McRaen tus-
kaiselle vuodelle, mutta lohduton
on tämäkin lista: Ruotsi, Korsika,
Katalonia, Argentiina, Kreikka ja
Safari ovat tänä vuonna päätty-
neet Mäkiseltä kesken kaiken.
Viimeisen vuoden aikana Mäki-
nen on keskeyttänyt kymmenen
kertaa.

– Näköjään sitä sattui tällai-
nenkin vaihe uralle, Mäkinen
tuumasi.

Tämän vuoden keskeytyksistä
Mäkinen voi ottaa omaan piik-
kiinsä Ruotsin, Korsikan, Katalo-
nian ja Argentiinan. Kreikassa ja
Safarissa Subarusta hajosi pyörän
ripustukset, mutta ne johtuivat lä-
hinnä huonosta tuurista.

– Kreikan keskeytys johtui
ihan olemattomasta jutusta.
Ajoimme pienen kiven yli ja se
rikkoi yllättäen pyöränlaakerin.

Sellaisen kiven yli ajetaan satoja
kertoja rallin aikana, eikä niistä
yleensä ole mitään harmia, Mäki-
nen ihmetteli.

Ruotsin rallissa Mäkinen ah-
nehti risteyksen lumipenkan
kautta ja Subarun moottori kuu-

meni liikaa, koska lumi oli tukki-
nut aukon, josta jäähdyttäjä saa
viilentävää ilmaa.

Korsikassa kohtaloksi tuli vesi-
liirtoon joutuminen ja Katalonia
jäi kesken kallioon päättyneen
spinnauksen takia. Argentiinassa

Mäkinen ajoi rajusti ulos tieltä
jahdatessaan kilpailun johdossa
paahtanutta Marcus Grönhol-
mia.

– Argentiina oli tyypillinen ki-
sakaato, joka tulee, kun ajetaan
todella lujaa riskirajalla. Ruotsin

ja Kreikan keskeytykset johtuivat
huonosta tuurista, mutta Korsika
ja Katalonia johtuivat Tommin
omista virheistä, Subarun rallital-
lin päällikkö David Lapworth
ruoti tähtikuljettajansa kautta.

Vaikka Subarun rallitallin autot

ovat kokeneet kovia Mäkisen kä-
sittelyssä, on Lapworth ollut tyy-
tyväinen miehen työhön.

– Tommi on osoittanut, että
meidän autolla pystyy voitta-
maan ralleja, ylisti Lapworth, jo-
ka pääsi nauttimaan ykköspaikan

ihanuudesta kauden avanneessa
Monte Carlon rallissa.

Mäkinen ei ole
huolestunut

Tallin tuki on yksi todiste siitä,
että Mäkisen ei tarvitse olla huo-
lestunut maineensa puolesta,
vaikka hän on kuljettajien MM-
sarjassa vasta kahdeksantena.
Tuuri on kiertävää sorttia ja sen
tietää myös Grönholm, joka vii-
me vuonna keskeytti kahdeksan
MM-rallia.

– Viime vuonna tähän aikaan
Grönholmilla oli ainaostaan nel-
jä pistettä ja silti hän taisteli kau-
den lopussa maailmanmestaruu-
desta. Uskon, että Tommin onni
kääntyy samalla tavalla Jyväsky-
län MM-rallissa kuin Grönhol-
milla, Lapworth huomautti.

Eniten tuurin kääntymistä
odottaa Mäkinen itse. Vaikka 121
MM-rallin Mäkinen osaa suhtau-
tua keskeytyksiin ammatti-
miehen tavoin, kalvavat ne silti
mieltä.

– Ei tämä älyttömän huolestut-
tava tilanne ole, vaikka tietysti
keskeytykset harmittavat. Tässä
on oppinut elämään v….uksen
kanssa. Ojasta noustaan vielä,
kun hommelit saadaan natsaa-
maan, Mäkinen lupasi.

Mäkinen on tehnyt hyvää työtä
Subarulla. Hän tarttui ponnek-
kaasti toimeen heti vuoden vaih-
tuessa ja tiivis testaaminen pal-

kittiin Monte Carlon rallin voi-
tolla. Testaamisen vähemmälle
jättänyt Richard Burns sijoittui
samassa rallissa kahdeksanneksi.

– Se on varmaa, että töitä teke-
mällä saadaan tuloksia aikaan.
Kun on uusi tiimi, uusi auto ja
uudet renkaat niin kestäähän se
aikansa, että pääsee sisään kuvi-
oon ja saa auton mieleiseksi, Mä-
kinen myönsi.

Tärkeintä, että
auto on nopea

Vaikka Mäkisen käteen on tu-
loksellisesti jäänyt tänä vuonna
vain yksi voitto ja yksi kolmas si-
ja, on hän tyytyväinen kehitys-
työhönsä.

– Olemme saaneet auton no-
peaksi suhteellisen lyhyessä ajas-
sa. Eteenpäin ollaan menty aika
tavalla, Mäkinen luonnehti.

Mäkinen pestattiin Subarulle
voittamaan MM-ralleja. Subarun
tähtäimessä ei ole automerkkien
maailmanmestaruus, vaan mah-
dollisimman monta MM-rallin
voittoa. Jos sen taktiikan tulokse-
na Mäkinen voittaa maailman-
mestaruuden, niin vuosi on ollut
onnistunut.

– Vaikka keskeytyksiä on tul-
lut monta niin ei se aiheuta pai-
neita. Tarkoituksena on ollut ko-
ettaa voittaa muutama kisa tänä
vuonna, kertoi Mäkinen, joka vii-
konloppuna jahtaa uransa kuu-
detta Jyskälän ykköstilaa.

■ Kuudesti keskeyttänyt Tommi Mäkinen on ollut tänä vuonna onnen hylkäämä.

Kilpailunumero 10
Syntynyt: 26.6.1964 Puuppolassa
Ensimmäinen ralli: 1985 Ford Escort RS 2000
Ensimmäinen MM-ralli: 1987 Jyväskylän
Suurajot, Lancia Delta HF
MM-startteja: 119
MM-voittoja: 24
Maailmanmestaruuksia: 4
Menestys Jyväskylän MM-rallissa:
1987: kesk.
1988: kesk.
1989: kesk.
1990: 11.
1991: 6.

1992: kesk.
1993: 4.
1994: 1.
1995: 1.
1996: 1.

1997: 1.
1998: 1.
1999: kesk.
2000: 4.
2001: kesk.

Tommi
Mäkinen

ARI MÄNTYLÄ

Tommi Mäkinen on saanut piiskattua Subarun hyvään vauhtiin Monte Carlossa, Korsikassa, Kyproksessa ja Argentiinassa.

Tuuri olisi taas tervetullut

TIINA MUTILA

Tommi Mäkisellä on ollut tänä vuonna aikamoinen urakka opetella uuden tallin tavat, uuden auton metkut ja uuden rengasmerkin salat.

Jyväskylän MM-ral l i   
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KORPILAHTI
Joni Malkamäki

Hienostunut ranskankielinen pu-
heensorina ympäröi Citroen Xsa-
ra T4 WRC -ralliautoa, Evian-
pullot kiertävät mieheltä toiselle
ja lehmät laiduntavat kauniissa
maalaismaisemassa Korpilahden
Moksissa. Äkkiä peltomiljöötä
hallitsevat kuitenkin muut äänet.
Sulava ranskalaiskaunotar, Cit-
roen, herää eloon Sebastian Lo-
ebin käskystä ja paljastaa todel-
lisen luonteensa, tosin ei ilman
äkkäilyä, sillä vaihde ei suostu
menemään päälle ilman insinöö-
rien pikaista puuhastelua kone-
peiton alla.

Tuore ranskalaistalli on uudes-
sa ympäristössä ja uusissa sää-
döissä. Autossa on lisäksi alla ou-
dot tassut, sillä slikseihin ja kivi-
tiehen tottunut tiimi hakee koke-
musta vieraalta kilpailualustalta
eli suomalaiselta soralta.

– Meillä on paljon töitä. Auton
saaminen kilpailijoiden tasolle
soralla on haastava tehtävä. Cit-
roen on rakennettu alunperin as-
faltille, joten muutoksia on tehtä-
vä, hikinen Loeb sanoo testilen-
kin päätteeksi.

– Autossamme on monta pien-
tä korjattavaa asiaa. Ajettavuus ja
käsiteltävyys tulisi saada parem-
maksi eli auton pitäisi tehdä hel-
pommin se, mitä kuljettaja halu-
aa, ranskalainen lupaus esittää.     

Vain 15 kisaa
asfaltin ulkopuolella

Sebastian Loeb, 28, aloitti au-
tourheilu-uransa vuonna 1995
Ranskan rallisarjassa ja on ke-
rännyt ansioluetteloonsa massii-
visen määrän asfalttikokemusta.
Citroen havaitsi jo varttuneem-
man ”aloittelijan” lahjat ja antoi
tälle etuvetoisista saatujen näyt-
töjen perusteella tehtaan työka-
lun viime vuoden San Remo-ral-
liin. Loeb kiitti, kumarsi ja suih-
kutti shamppanjaa kilpailun kak-
kostilan kunniaksi. Kakun kuor-
rutti vielä samalla kaudella yli-
voimainen 1600-luokan maail-
manmestaruus.

Kaudelle 2002 Citroen pestasi
miehen tallinsa vakiomiehistöön.
Loebin tehtävä on haalia tallille
mahdollisimman paljon pisteitä
ja kokemusta seitsemästä osakil-

pailusta, joihin tiimi osallistuu.
Samalla ranskalaiselle tarjoutui
oiva tilaisuus kokeilla siipiään
kaikilla MM-rallin alustoilla. As-
faltilla, lumella, soralla ja Safari-
rallin mutaisilla savanneilla.

Kausi alkoi loistavasti Monte
Carlon ”voitolla”, joka kuitenkin
muuttui rengassotkujen jälkeen
kakkostilaksi. Ruotsin lumella si-
joitus oli 17.

Soralla ajaminen
on hauskempaa

Soralla ranskalainen myöntää
olevansa aloittelija. Asfalttivelho
on ajanut urallaan 15 kilpailua
asfaltin ulkopuolella, pääosin
Ranskan karkeilla maalaisteillä.
Nelivetoista Loeb on käskyttänyt
asfaltin ulkopuolella vain Ruot-
sissa, Kreikassa ja Safari-rallis-
sa.

Tosin heti ensimmäisessä
WRC-sorakilpailussaan Akropo-
lis-rallissa kesäkuussa Loeb ku-
kisti ruotsalaisen  kokeneen talli-
toverinsa Thomas Rådströmin.
Erilaisia säätöjä kokeillut pari-
valjakko sijoittui Citroenin hiek-
kadebyytissä sijoille seitsemän ja
kahdeksan. Loebin oltua runsaan
minuutin tallitoveriaan nopeam-
pi.

Safarissa Citroenista paljastui
yksi tärkeä ominaisuus. Auto on
luotettava ja erittäin kestävä.
Rådström ajoi savanneilla kol-
manneksi ja Loeb säesti komeal-

la viitostilallaan.
– Pidän sorasta enemmän kuin

asfaltista. Ajaminen on hauskem-
paa. Auto on koko ajan luisuissa,
mikä on todella nautinnollista.
Mutta täällä olemme opettele-
massa. Suomen erittäin nopeat
tiet ja hyppyjen ylitykset vaativat
tiukkaa päätä, rohkeutta ja taitoa.

– Fiilis on kuitenkin hyvä.
Kreikan rallissa aikani olivat hy-
viä ja Thomas jäi taakse, mikä te-
ki hyvää itseluottamukselle ja an-
taa uskoa tulevaan.

Jyväskylän MM-rallin Loeb on
ajanut kaksi kertaa etuvetoisella
autolla. Viime vuonna hän voitti
1600-luokan ja oli yleiskilpailun
28:s. Vaikka vauhti ja tempo on
WRC-autolla huomattavasti ra-
jumpi, Loeb ja hänen kartturinsa
Daniel Elena aikovat hyödyntää
vanhoja nuotteja, mikä ainakin
suomalaisten huippukarttureiden
mielestä kuulostaa hurjalta.

– Nuottini kuvailevat tietä,
etäisyyksiä ja mutkia. Voin ajaa
samoilla nuoteilla etuvetoisella ja
WRC-autolla, Loeb vakuuttaa.

Harjoitus
tekee mestarin

Nouseva tähti ja suurlupaus
ovat sanoja, joilla Sebastian Lo-
ebia usein kuvaillaan. Mieheen
kohdistetaan suuria odotuksia,
jotka tuovat tullessaan menestys-
paineita. 

– Minulla on nyt kaksi vuotta
aikaa todistaa, että pystyn aja-
maan kovaa ilman virheitä. Suu-
rin huoli on tietysti se, että rikon
auton ja kilpailu ja kokemuksen
hankkiminen päättyy siihen,
mutta samat paineet on kaikilla
MM-sarjan kuljettajilla.

– Kulunut kausi on ollut kohta-
lainen. Monte Carlossa auto oli
erinomainen, mutta Ruotsissa
kokemattoman oli vaikea menes-
tyä. Kataloniassa tein virheen.
Tiimille kaikki on uutta ja suori-
tuskykymme paranee jatkuvasti.

Jyväskylän MM-ralliin Loeb
lähtee realistisin tavoittein. Tär-
keintä on tuoda auto maaliin il-
man suuria riskejä, sijoitus on
toissijaista. – Tai niin ainakin tal-
lipäällikkö ehdottaa, Loeb nau-
rahtaa.    

– Suomessa emme ole Peugeo-
tin, Fordin tai Subarun tasolla,
vielä. Suomalaiskuljettajien li-
säksi ainakin Sainzilla, McRael-
la ja Burnsilla on Suomesta sel-
lainen kokemus, että heitä on ää-
rettömän vaikea voittaa, Loeb
tietää.

Sijoitustavoitteessaan ranska-
laispari on vaatimattoman toivei-
kas.

– Viiden joukkoon on liian vai-
kea päästä, mutta kympin sak-
kiin, Loeb ehdottaa.

Kartturi Daniel Elena on vielä-
kin varovaisempi. 

– Tärkeintä on oppia, hän
summaa.

■ Sebastian Loeb on rallin musta hevonen.

TIINA MUTILA

Kuinkahan tässä käy, Sebastian Loeb miettii. Miehelle ja autolle nopeatempoinen Jyväskylän soraralli on melkoinen haaste.

Sebastian Loeb taitaa asfaltin
mutta viihtyy paremmin soralla.

Suomen soralla
asfalttispesialisti

nöyrtyy oppilaaksi

Kilpailunumero 21
Syntynyt 26.2.1974 Haguenaussa Ranskassa
Ensimmäinen ralli: 1995 Peugeot 106
Ensimmäinen MM-ralli: 1999 Katalonian ralli,
Citroen Saxo
MM-startteja: 19
MM-voittoja: 0
Maailmanmestaruuksia: 0

Menestys Jyväskylän MM-rallissa:
2001: 28.

Sebastien
Loeb

Ari Mäntylä

Ruotsin Thomas Rådström on
kimurantin paikan edessä Jyväs-
kylän MM-rallissa. Hänen pitäi-
si sijoittua palkintopallille var-
mistaakseen ensi kaudeksi ajo-
pesti Citroenin tehdastallissa.
Mutta Citroen on mukana Suo-
men MM-rallissa ensimmäistä
kertaa, eivätkä ensikertalaiset
ole tunnetusti Jyskälässä juhli-
neet.

– Jos saamme pisteenkin niin
meidän pitäisi olla erittäin tyyty-
väisiä, Rådström tuumasi tallin-
sa puolesta.

Pistesija ei kuitenkaan riitä
Rådströmille. Citroenin tehdas-
talli etsii ensi kaudeksi eliittiluo-
kan tähtikuljettajaa ja on valmis
maksamaan mestarin palveluk-
sista. Ranskalaistallin hankinta-
listan kärjessä komeilevat Car-
los Sainzin ja Colin McRaen ni-
met. 

Talli on lähestynyt melkein
kaikkia huippukuskeja Tommi
Mäkisestä lähtien. Sebastien
Loeb jatkaa Citroenin puikoissa,
mutta toisen kuljettajan nimi sel-
viää syksyn aikana.

Rådström tietää, että hänen
mahdollisuutensa Citroenin toi-
seksi tehdaskuljettajaksi ovat
ohuet.

– Minulla on optio kaudeksi
2003. Jos talli ajattaa kolmea au-
toa ensi vuonna niin yritän saada

sopimuksen ns. kolmanneksi
kuljettajaksi. Jakaisin tällöin
kolmannen auton jonkun asvalt-
tikuljettajan kanssa ja ajaisin so-
rarallit, Rådström arvioi realisti-
sesti.

Kolmantena
miehenä Fordilla

Kolmannen miehen rooli on
tuttu Rådströmille, joka ajoi
MM-sarjan sorarallit Fordilla
vuonna 1999. Kaudesta jäi kä-
teen Ruotsin rallin kolmas sija ja
kaksi kuudetta tilaa. Ford ei
uusinut Rådströmin sopimusta
seuraavalle kaudelle.

Rådström ajoi vuonna 2000
kaksi MM-rallia yksityisellä
Toyota Corollalla. Hän sijoittui
Ruotsin rallissa neljänneksi, kun
Portugalin ralli päättyi keskey-
tykseen sijalta 31. 

Citroen kuitenkin pestasi ruot-
salaisen testikuljettajakseen
vuodeksi 2001, koska saatavilla
ei ollut muita MM-tason sora-
kuljettajia. Rådström osallistui
vuoden aikana yhteen MM-ral-
liin nelivetoisella Citroen Xsa-
ralla: Akropolis-rallin päättyi
keskeytykseen seitsemänneltä
sijalta kuudennella erikoisko-
keella.

Citroen jatkoi Rådströmin so-
pimusta tälle kaudelle, koska tal-
lin haaviin ei tälläkään kertaa
jäänyt isoja kaloja. Mäkinen har-

kitsi pitkään Citroenin tarjousta,
mutta seitsemän MM-rallin oh-
jelma ei mestaria houkuttanut.
Rådström sai ylimääräisen tilai-
suuden näyttää kyntensä.

Kausi alkoi
surkeasti

Rådströmin näyttövuosi alkoi
surkeasti. Hän joutui keskeyttä-
mään Monte Carlon rallissa en-
nen ensimmäistäkään erikoisko-
etta Citroenin moottorin hajot-
tua. Ruotsin rallissa hän tuuppa-
si Citroenin hankeen kahdesti
ensimmäisenä ajopäivänä ja pu-
tosi kärjestä minuuttitolkulla.
Rådströmin uran jatkuminen
Citroenilla näytti huonolta hel-
mikuussa.

Katalonian rallissa koko Citro-
enin talli oli hukassa. Edellisenä
vuonna Katalonian ja Korsikan
asvalttiralleja hallinneet Sitikat
eivät pysyneet Peugeotien vauh-
dissa. 

Philippe Bugalski toi Citro-
eninsa kolmanneksi, mutta Råd-
ström sipaisi jälleen autonsa ulos
tieltä. Seurauksena keskeytys si-
jalta 15.

Rådström ei ollut ymmärrettä-
västi optimistinen tulevaisuuten-
sa suhteen toukokuun lopussa,
kun Citroen ensimmäisenä ker-
ran testasi autojaan Keski-Suo-
messa.

– Odotan kovasti Suurajoja.

Olen tosin ollut poissa kahtena
edellisenä vuonna ja vuonna
1999 jouduin keskeyttämään,
Rådström pohdiskeli.

Rådström sijoittui Akropolis-
rallissa kahdeksanneksi. Hän
ajoi yhden erikoiskokeen pohja-
ajan, mutta muilla pikataipaleil-
la hän ei yltänyt kuudetta sijaa
korkeammalle. Kreikka oli ruot-
salaiselle pettymys. Pientä loh-
tua toi voitto Mänttä-rallista,
mutta silläkään ykkössijalla ei
henkseleitä paukutella.

– Meidän on hyvä muistaa, et-
tä Juuso Pykälistö johti kilpailua
20 sekunnilla ennen keskeytys-
tään, huomautti Citroenin talli-
päällikkö Guy Frequelin.

Safarista tuli
menestystä

Safarissa Rådström toi Citroe-

nin maaliin kolmantena, vaikka
joutuikin ajamaan 40 kilometriä
ilman vasenta etupyörää. Mutta
yksi palkintopallisija ei taida sit-
tenkään riittää Thomas   Råd-
strömille. Hänen pitää todistaa
kykynsä vielä Jyväskylän MM-
rallissa.

Kreikan ja Safarin tuloksista
löytyy kuitenkin yksi hyvä uuti-
nen Rådströmin näkökulmasta:
Colin McRae voitti molemmat
rallit. 

Ennen Kreikkaa Ford oli halu-
kas luopumaan 7,8 miljoonan
euron vuosipalkkaa nauttivasta
skotista, mutta Safarin jälkeen
tallipäällikkö Malcolm Wilso-
nin mieli on saattanut muuttua.
Rådströmin kannattaa laskea
enemmän sen varaan, sillä Jy-
väskylän MM-rallin kolmossija
on ruotsalaiselle lähes mahdot-
toman tehtävän takana.

■ Ruotsalainen koettaa vakuuttaa ajoesityksellään Citroenin jatkamaan hänen sopimustaan kaudelle 2003.

RISTO AALTO

Jyväskylän MM-ralli on Thomas Rådströmin ralliuran kannalta erittäin tärkeä kilpailu. Ensi vuoden työ-
paikka edellyttäisi hyvää sijoitusta miehelle erinomaisesti sopivasta kilpailusta. 

Rådströmillä murheet kuin määräaikaisella työntekijällä

Kilpailunumero 20
Syntynyt: 22.1.1966 Vännasissa Ruotsissa
Ensimmäinen ralli: 1984 Opel Kadett
Ensimmäinen MM-ralli: 1989 Ruotsin ralli,
Audi 80 Quattro
MM-startteja: 35
MM-voittoja: 0
Maailmanmestaruuksia: 0
Menestys Jyväskylän MM-rallissa:
1993: keskeytti
1994: 7.
1996: 6.

1998: 6.
1999: keskeytti

Thomas
Rådström
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AVOINNA
RALLI-

VIIKOLLA
OPEN DURING

THE RALLY WEEK
05.-11.08.2002

MAANANTAI-LAUANTAI
MONDAY-SATURDAY

11.00-23.00
SUNNUNTAI

SUNDAY

12.00-20.00
PÖYTÄVARAUKSET

RESERVATIONS
(014) - 27 27 99

www.vesilinna-restaurant.fi

Siemens-moottorit suoraan varastostamme.

Tam-Laakeri
Kangasvuorentie 32
40340 Jyväskylä
puh: (014) 338 6600
fax: (014) 338 6699
e-mail: myynti.jkl@tamlaakeri.fi

Laukaantie 24. Tasan Autoa vastapäätä.

Soita 272 666. Faksaa: 449 7488.

Maailman vahvin akku-
käyttöinen pulttipistooli.
Sis. 2 akkua, laturi, laukku.
Norm. 610 €

Kaikkea muutakin, tule käymään!

RALLI-RALLI-RALLI-
TARJOUSTARJOUSTARJOUS

Bilstein iskun-
vaimentimet

alk. /kpl
Sparco Pro Jet
rallikypärä
valkoinen
FIA hyv. A/FR.

AUTOURHEILUTARVIKKEET
RALLI-RALLI-RALLI-
HINTAANHINTAANHINTAAN

Debeer
automaalit alk. /l

LICHBOY-työvalo
Asentajille, remontoijille.
Tule tutustumaan
Norm. 320 €
RALLI-RALLI-RALLI-
TARJOUSTARJOUSTARJOUS

Seppäläntie 5, 40320 Jyväskylä
Puh. (014) 338 8800,
fax (014) 338 8888, 33 88899

Teroson

Kun huomispäivän autot suunnitellaan.
Kun ne vaihdetaan uudempaan. SKF on
aina kuvassa mukana. Jos pyöränlaakeri
on vaihdettava on täydellinen mallikohtai-
nen korjaussarja saatavana.
SKF-pyöränlaakerisarjat sisältävät sekä laa-
kerit että kaikki tarvittavat osat, lukkoren-
kaita ja öljyntiivisteitä myöten. Mukana
myös suomenkieliset asennusohjeet. SKF
– luotettava kumppani myös heille, jotka
ajavat huomiseen eilispäivän autolla.

YLI 20 VUOTTA VARMAA VARAOSAPALVELUA
KUN VAIHDAT AUTOOSI LAAKERIT, VAADI

Avoinna
ma–pe 8–16.30

PARAS OSAAMINEN YHDESSÄ

Päijänne

Längelmävesi

Jääsjärvi

Kukkia

Roine

Näsi-
järvi

Keurus-
selkä

Suontee

Hartola

Korpilahti

Jämsä

Jämsän-
koski

Kuhmoinen

Alavus
Töysä

Ähtäri

Multia

Petäjävesi

Äänekoski

Suolahti

Joutsa

Leivonmäki

Toivakka

Lieves-
tuore

Laukaa

Orivesi

Valkeakoski

Toijala

Ruovesi

Virrat

Vilppula Mänttä

Lempäälä

Sysmä

4

4

9

9

3

58

24

53

E63338

E63

E12

E75

11

Pälkäne

Rautajärvi

Kuhma-
lahti

PohjaSaha-
lahti

Luopioinen

Auttoinen

Padasjoki

Pakkala

Eräjärvi

Vaheri
Luhanka

Kuorevesi Putkilahti

Rutalahti

Säynätsalo
Muurame

Kuohu

Judinsalo

Synsiö

Niemis-
järvi

Hanka-
salmi

Lankamaa

Hytölä

Haapamäki

Onki-
niemi

Nuora-
moinen

Rapala

Kälä

Risti-
kangas

Haukan-
maa

Huikko

Vehniä

Kolho

Roosinpohja

Lyly

Korkee

Sappee

Harjunsalmi

Hassi

Kylämä

Etu-
Ikola

Havu-
mäki

Kuiva-
järvi

Lusi
Marjo-
niemi

Karilan-
maa

Kalho

Rusi

Niemisten-
kylä

Vehkalahti
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PERJANTAI 9.8.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Lähtö, Jkl Paviljonki
Huolto Paviljonki
Valkola
Lankamaa 1
Laukaa 1
Huolto Paviljonki
Mökkiperä
Palsankylä
Kokoomatauko ja huolto Paviljonki
Ruuhimäki
Laukaa 2
Lankamaa 2
Huolto Paviljonki
Killeri 2
Huolto Paviljonki 
Yötauko Paviljonki

8,42
23,44
11,80

13,38
25,48

8,79
11,80
23,44

2,06

Pituus, km

8.00
8.03
9.06
9.49

10.37
11.26
12.34
13.12
14.31
15.49
16.37
17.29
18.54
20.11
20.36
21.31

N:o 1, klo

7.15 – 12.15
7.55 – 20.45
8.45 – 19.50

10.45 – 15.50
11.25 – 16.25

14.00 – 19.05
8.45 – 19.50
7.55 – 20.45

7.00 – 24.00

LammUA
JMU
KonnMK/UA

PetUA
SaaUA

HankUA
KonnMK/UA
JMU

AKK Sports

Sulkuaika, klo Järjestäjä

 Ek-kilometrejä yhteensä 130,67

TORSTAI 8.8.

Rallin rytmit

1.
Lähtö, Jkl Paviljonki
Killeri 1
Huolto Paviljonki 
Yötauko Paviljonki

2,06

Pituus, km

18.00
19.00
19.25
19.55

N:o 1, klo

7.00 – 24.00 AKK Sports

Sulkuaika, klo Järjestäjä

LAUANTAI 10.8.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Lähtö, Jkl Paviljonki
Huolto Paviljonki
Tankkaus Jämsänkoski
Talviainen
Ouninpohja 1
Tankkaus Jämsänkoski
Kokoomatauko ja huolto Paviljonki
Tankkaus Jämsänkoski
Moksi-Leustu
Tankkaus Jämsänkoski
Ehikki
Kokoomatauko ja huolto Paviljonki
Tankkaus Jämsänkoski
Ouninpohja 2
Vaheri-Himos
Tankkaus Jämsänkoski
Huolto Paviljonki
Yötauko Paviljonki

25,74
34,13

40,84

14,89

25,22
35,83

Pituus, km

6.00
6.03

8.16
8.56

11.01

12.24

13.31
14.50

17.28
18.16

20.26
21.11

N:o 1, klo

6.20 – 11.25
7.00 – 12.05

10.30 – 15.35

11.40 – 16.40

15.35 – 20.40
16.25 – 21.30

KangUA
Jämsän Äijät

KorUA

JämSUA

Jämsän Äijät
Poppoo Team

Sulkuaika, klo Järjestäjä

 Ek-kilometrejä yhteensä 176,65

SUNNUNTAI 11.8.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

Lähtö, Jkl Paviljonki
Huolto Paviljonki
Keuruu 1
Jukojärvi 1
Kruununperä 1
Kokoomatauko ja huolto Paviljonki
Keuruu 2
Jukojärvi 2
Kokoomatauko
Kruununperä 2
Huolto Paviljonki
Maali Paviljonki

11,80
22,71
12,67

11,80
22,71

12,67

Pituus, km

7.20
7.23
8.46
9.14
9.57

11.07
12.45
13.13
13.45
14.06
15.16
15.46

N:o 1, klo

6.30 – 15.45
7.00 – 16.10
7.45 – 17.00

6.30 – 15.45
7.00 – 16.10

7.45 – 17.00

KeurUA
JyvUA
PetUA

KeurUA
JyvUA

PetUA

Sulkuaika, klo Järjestäjä

 Ek-kilometrejä yhteensä 94,36
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JÄMSÄ
Ari Mäntylä

Ralliautoilun hallitsevan maail-
manmestarin Richard Burnsin
kausi on ollut tuskainen. Karik-
koinen vuosi sai antikliimaksinsa
Safari-rallissa, kun britti jäi Peu-
geotillaan jumiin huoltoparkin
lentohiekkaan. Harvoin on kul-
jettajaa MM-sarjassa nöyryytetty
yhtä kovalla kädellä.

Burns on pudotettu maanpin-
nalle niistä pilvilinnoista, joihin
hän nousi maailmanmestaruuden
voitettuaan. Kun britti vaihtoi
vielä Subarulta MM-sarjan par-
haimpaan autoon, uskoi hän me-
nestyksen jatkuvan. Toisin kui-
tenkin kävi. Burns raahusti kau-
den avanneessa Monte Carlon
rallissa kahdeksanneksi, eikä hän
Ruotsissakaan yltänyt neljättä si-
jaa korkeammalle.

– Monte Carlo oli yksi kauden
surkeimmista ralleistani. Myös
Ruotsin ralli meni vielä aika pal-
jon auton opettelussa. Mutta nyt
tunnen olevani sinut auton kans-
sa. Olen hyvin luottavainen auton
suhteen, Burns totesi.

Burnsin vauhti paranikin kau-
den edetessä. Hän sijoittui Korsi-
kassa kolmanneksi sekä Katalo-
niassa ja Kyproksessa toiseksi.
Hän oli toiseksi nopein myös Ar-
gentiinassa, mutta Marcus
Grönholmin hylkäyksen johdos-
ta Burns ehti juhlia voittoakin
Etelä-Amerikassa ennen kuin hä-
netkin hylättiin. Kreikassa Burns
keskeytti toiselta sijalta viimeise-
nä päivänä.

– Tilanne MM-sarjassa näyt-
täisi ihan toisenlaiselta, jos en oli-
si menettänyt kymmentä pistettä
Argentiinassa ja kuutta pistettä
Kreikassa. Olen todella pettynyt,
että en saanut pistettäkään kum-
mastakaan rallista, Burns murah-
ti.

Burns on kuljettajien MM-sar-
jassa viidentenä. Hallitseva mes-
tari on saanut kasaan 19 pistettä,

kun Grönholm johtaa sarjaa 37
pisteellään. Mikäli Burns aikoo
uusia tänä vuonna mestaruuten-
sa, on hänen pakko sijoittua hy-
vin Jyväskylän MM-rallissa.

– Odotan innolla Jyväskylän
rallia. Suomen MM-ralli on yksi
suosikeistani sarjassa. Arvostan
sen kolmen parhaimman osakil-
pailun joukkoon, Burns kehaisi.

Burnsin mieltymyksen ymmär-
tää, sillä hän on menestynyt hy-
vin Keski-Suomen sorateillä.
Hän sijoittui viime vuonna toi-
seksi ja kakkonen hän oli myös
vuonna 1999.

– Olen ollut paras ei-suomalai-
nen kuljettaja tässä rallissa. Pari-
na edellisenä vuonna vaun
Marcus ja Juha (Kankkunen)
ovat olleet minua parempia,
Burns huomautti.

Suomalaisten on syytä olla va-
ruillaan Burnsin kanssa, sillä brit-
ti on kiistatta nopea kuljettaja
suomalaisilla sorapoluilla. Hän
ajoi viime vuonna 406 ek-kilo-
metriä vain 25 sekuntia hitaam-
min kuin kilpailun voittanut
Grönholm. Burns ajoi pohja-ajan
neljälle pikataipaleelle ja johti
kilpailua kahden erikoiskokeen
ajan, kun Grönholm pudottautui
tahallaan kakkoseksi.

– Toinen ajopäivä viime vuon-
na oli yksi urani rankimmista.
Marcus teki asemamme tukalak-
si pudottautumalla taaksemme.
Jouduin tekemään todella paljon
töitä, Burns huokaisi.Vuonna

1999 Burns pisti puolestaan
Kankkusen ahtaalle. Burns hävi-
si voiton lopulta ainoastaan 9,7
sekunnilla. Kovaa oli taistelu
myös vuonna 2000, kun Grön-
holmin ja Burnsin kaksintaistelu
loppui britin näyttävään
ulosajoon Juupajoen erikoisko-
keen maalissa.

– Jyväskylässä joutuu ajamaan
koko ajan riskirajalla. Tähän ral-
liin on paljon vaikeampi löytää
hyviä säätöjä jousitukseen kuin
muihin osakilpailuihin, koska Jy-
väskylän rallissa ajamme täysillä
ja renkaissa on hyvä pito, Burns
totesi.

– Auton jousitus pitäisi saada
mahdollisimman jäykäksi, mutta
samalla alustan korkeus pitäisi
olla mahdollisimman matala.
Mutta siitä aiheutuu ongelmia hy-
pyissä ja auto pyrkii nostamaan
etupyörää sisäkurveissa, Burns
selvitti.

Burns ennustaa
tiukkaa taistoa

Burns uhkui tyytyväisyyttä Jy-
väskylän testien jälkeen. Peugeot
on osoittautunut Grönholmin kä-
sissä voittaja-autoksi ja sen britti
tietää.

– Peugeot on tällä hetkellä
MM-sarjan paras auto. Mutta
kamppailu Suomen MM-rallin
voitosta ei ole sen ansiosta yhtään
helpompaa viime vuoteen verrat-
tuna, Burns huomautti.

■ Richard Burns on kolmena edellisenä vuonna reuhannut suomalaisten kintereillä.

RISTO AALTO

Richard Burns pitää itseään maailman parhaimpana ulkomaalaisena kuljettajana Jyväskylän MM-rallissa. Mutta riittääkö se voittoon asti?

Richard
Burns

1998: 5.
1999: 2.

2000: keskeytti
2001: 2.

Kilpailunumero 1
Syntynyt: 17.1.1971 Readingissa Englannissa
Ensimmäinen ralli: 1988 Talbot Sunbeam
Ensimmäinen MM-ralli: 1990 RAC-ralli,
Peugeot 309 GTI
MM-startteja: 85
MM-voittoja: 10
Maailmanmestaruuksia: 1

Menestys Jyväskylän MM-rallissa:

Suomalaisten vaarallisin haastaja

Monte Carlo

POHJA-AIKA POHJA-AIKA POHJA-AIKA POHJA-AIKA POHJA-AIKA POHJA-AIKA POHJA-AIKA

Ruotsi Korsika Katalonia Kypros Argentiina Akropolis
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Marcus Grönholmin ja Richard Burnsin erot pohja-aikoihin erikoiskokeilla 2002 (sekuntia) Grönholm Burns Erikoiskoe peruutettu

JÄMSÄ
Ari Mäntylä

Emilie Le Fur, 29, on kumma-
jainen miehisessä rallimaailmas-
sa. Naisia kun ei ole totuttu näke-

mään tehdastallien autoista huo-
lehtivana insinöörinä.

– Totuin siihen jo opiskeluai-
kana, että näissä ympyröissä ei
ole kovin monta tyttöä. Tietyllä
tapaa myös pidän siitä, Le Fur

tuumasi.
Kohteliaisuuksien lisäksi Le

Fur ei saa muuta erityiskohtelua
Peugeotin tehdastallin insinööri-
nä. Menestyksen hetkellä hän saa
ansaittua kiitosta, mutta huonona
päivänä myös Le Fur saa osansa
kritiikistä. Le Fur korostaakin ha-
luavansa olla tasavertainen mui-
den insinöörien kanssa.

Le Fur on Peugeotin tehdastal-
lin palkkalistoilla kolmatta vuot-
ta. Opiskelujen jälkeen hän hank-
ki kannuksensa kaksipyöräisten
parissa.

– Moottoriurheilu on aina ollut
minun intohimoni. Opiskellessa-
ni teknisessä koulussa minulla oli
haaveena päästä tekemään töitä
joko moottoripyörien tai autojen
parissa, Le Fur kertoi.

Emilie vietti kaksi kautta rata-
moottoripyöräilyn kuninkuusluo-
kassa. Hän toimi moottori-insi-
nöörinä tallissa, jonka tähtikuljet-
tajina ajoivat John Kocinsky ja
Luca Cadalora. Le Fur ei ole
täysin unohtanut kaksipyöräisten
maailmaa, sillä hänellä on tallis-
saan Honda 600 CBR.

Le Fur toimii Peugeotilla ns.
kolmannen auton kilpailuinsi-
nöörinä. Soraralleissa hän vastaa
Harri Rovanperän auton toi-
minnasta ja asvalttiralleissa huo-
lehdittavana on Gilles Panizzin
auto. Lisäksi hänen vastuullaan
on tallin testit.

– Rakastan työskennellä ral-
liautoilun parissa. Pidän matkus-
tamisesta ja tykkään vierailla ei
maissa. Elämäni on niin ihanaa.
Haaveenani on ollut herätä on-
nellisena jokaiseen työpäivään ja

nyt se on toteutunut, Le Fur heh-
kutti.

Le Furilla on ollut bensaa suo-
nissa pikkutytöstä lähtien. Hän
arvelee saaneensa vauhdin veren-

perintönä äidiltään. Mieltymystä
pärinöihin on varmasti auttanut
se, että hän on syntynyt Spa-
Francorchampsin moottoriradan
lähellä.

– Olen aina tykännyt vauhdis-
ta. Pikkutyttönä olin aina tarkas-
tamassa renkaiden ilmanpaineita,
Le Fur kertoi.

Le Fur arvelee viihtyvänsä vie-

lä pitkään ralliautoilun parissa.
– Toimistotyö tietokoneen ää-

ressä ei ole minua varten. Mie-
lestäni elämän pitää olla dynaa-
mista. Olisi kamalaa, jos joutui-

sin lopettamaan työni rallitallis-
sa. Jos joutuisin olemaan kaksi
kuukautta ilman rallia niin tulisin
varmaan sairaaksi, vauhtinainen
tuumasi.

TIINA MUTILA

Emilie Le Furilla riittää matkapäiviä vuodessa, sillä MM-rallien lisäksi hän vastaa Peugeotin rallitallin testeistä. Richard Burns testasi autoaan Jämsässä.

Vauhdin hurma
houkutteli Emilien
ralliautoilun pariin

TIINA MUTILA

Emilie Le Fur tuo rallimaailmaan naisellisen tuulahduksen.
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LAUKAA
Ari Mäntylä

Vuodessa ehtii tapahtua paljon.
Otetaan esimerkiksi Hyundain
ralliauto. Brittiläinen Motor Sport
Developments (MSD) rakensi
vuonna 1999 Accent-mallista ne-
livetoisen WRC-ralliauton, jonka
neitsytkilpailu oli Ruotsin ralli
vuonna 2000. Ensimmäisenä kil-
pailukautena autolla ajettiin vii-
denneksi Uuden Seelannin rallis-
sa ja neljänneksi Australian ral-
lissa.

MSD esitteli autosta uuden ver-
sion Portugalissa maaliskuussa
2001: Alister McRae ja Kenneth
Eriksson ajoivat uudella autolla
sijoille kuusi ja seitsemän. Sii-
henpä uuden Accentin menestys
jäikin. MSD:n insinöörit levitteli-
vät käsiään, kohottelivat olka-
päitään ja kallistelivat korviaan
laidalta toiselle. Kukaan ei oikein
osannut sanoa miksi menestys-
käyrä ei noussutkaan uuden auton
myötä.

Tarvittiin nelinkertainen maail-
manmestari Juha Kankkunen,
joka tuli ja aukaisi Gordionin sol-
mun yhdellä toteamuksella:
”Keulan geometria ja kiinnitys-
pisteet pitää pistää uusiksi”,
Kankkunen tokaisi. 

Kankkunen kirjautti muutetta-
vien asioiden listalle koko voi-
mansiirron, jousituksen ja moot-
torin. ”Jos tallilta löytyy aikaa ja
rahaa niin tästä aihiosta voi ra-

kentaa hyvän ralliauton”, kuului
Kankkusen tuomio.

Myrskyvaroitus
on annettu

Kankkusen arviosta on kulunut
vuosi ja paljon on ehtinyt tapah-
tua. Hyundai noteerataan tällä
hetkellä parhaaksi kakkoskastin
rallitalliksi. Täysin epäviralliseen
luokitukseen perustuvan rankin-
gin mukaan kakkoskastiin kuulu-
vat Hyundain lisäksi Mitsubishi
ja Skoda.

– Kaikki on tehty mitä tälle au-
tolle on pystytty tekemään. Veh-
keet ovat nyt aika hyvät. Kun au-
tosta saadaan vielä pikkaisen pa-
rempi niin me pyöritään kolman-
nen sijan paikkeilla, kertoi Kank-
kunen vuosi ensikosketuksen jäl-
keen.

Hyundai on automerkkien
MM-sarjassa viimeisenä. Pisteti-
lasto ei kuitenkaan kerro koko to-
tuutta. Ruotsin rallissa Freddy
Loix ajoi suurimman osan rallis-
ta yleiskilpailun neljäntenä, kun-
nes keskeytti jousituksen petettyä
viidenneltä sijalta vain kolme eri-
koiskoetta ennen maalia. 

Kyproksen rallissa Kankkunen
jäi kolmannella erikoiskokeella
pätkäpohjista vain 0,4 sekuntia,
mutta seuraavalla pätkällä autos-
ta hajosi öljypohja.

– Iskunvaimentimissa oli laatu-
vika ja etuiskarit menivät sen ta-
kia löysäksi. Meillä on ollut on-
gelmia alihankkijoiden kanssa.
Me ei saada tarpeeksi tavaraa ja
laatu on heitellyt luvattoman pal-
jon, Kankkunen kertoi tallin pul-
mista.

Kankkunen säväytti myös seu-
raavassa rallissa Argentiinassa,
jossa hän täräytti jälleen pikatai-
paleella toiseksi nopeimman ajan.
Hän oli kilpailussa seitsemänte-
nä, mutta ajoi ulos tieltä kuudek-
si ja puoleksi minuutiksi. Hän si-
joittui lopulta seitsemänneksi,
mutta ilman ulosajoa Kankkunen
olisi ajanut kilpailussa kolman-
neksi.

Kankkusen ajat Argentiinassa
noteerattiin MM-sarjan mahtital-
leissa Peugeotilla, Fordilla ja Su-
barulla. Mahtitallit eivät ole kan-
taneet huolta Mitsubishista ja
Skodasta, mutta Hyundai on tänä
vuonna antanut myrskyvaroituk-
sen. – Enää ei ole paljosta kiinni,

mutta meidän täytyy odottaa ensi
vuotta ennen kuin saamme uuden
luokituksen. Ensi kaudeksi au-
toon tulee tehokkaampi ja vääntä-
vämpi moottori, aktiiviperä ja
uusi vaihdelaatikko. Osat ovat jo
valmiina, mutta meidän vain pitää
odottaa uutta luokituspäivää,
Kankkunen paljasti.

Moottorin teho
pahin heikkous

Kankkunen on varovainen me-
nestyksen suhteen Jyväskylän
MM-rallissa. Viime vuonna hän
ajeli sijoilla 9–15 ennen kuin jou-
tui keskeyttämään jarrujen loput-
tua Ouninpohjassa.

– Koko auto on täysin muuttu-
nut viimevuotiseen verrattuna,
mutta me ei pärjätä nopeilla eri-
koiskokeilla, joilla joutuu käyttä-
mään viitos- ja kuutosvaihdetta.
Mutkaisilla tikkailupätkillä tällä
pärjää, mutta ei se jaksa mennä
jossain Ouninpohjassa, Kankku-
nen arvioi.

Jos keli pysyy kuivana niin
Kankkunen hyötyy lähtöpaikas-
taan perjantaina. Lopputulosta

voi heikentää Jyskälän armolli-
suus autoille. Keski-Suomen so-
rasirkuksessa tehdasautot selviä-
vät maaliin asti mikäli kuljettajat
vain pitävät ne ojien välissä.

– Yritän ajaa niin hyvän tulok-
sen kun vain pystyn, Kankkunen
lupasi.

Hyundailla myös
ensi vuonna?

Kankkunen on paiskinut töitä
Hyundain rallitallille vuoden ver-
ran. Mestarin sopimus MSD:n
kanssa on voimassa vuoden lop-
puun saakka.

– Mulla on optio vuodesta 2003
ja on sen käyttämisestä ollut jo
puhettakin. Olisihan se kiva naut-
tia työnsä tuloksista, kun auto saa-
daan kuntoon ensi kaudeksi,
Kankkunen pohdiskeli.

Juhan isä Pekka Kankkunen
on kuunnellut haastattelun kulkua
samassa kahvipöydässä Manni-
lassa. 

– Jos minä yhtään poikaani tun-
nen niin ei se malta tähän lopet-
taa, tuumasi vanhempi Kankku-
nen ja oli varmasti oikeassa.

■ Hyundain ralliautoa kehittänyt Juha Kankkunen uskoo: ”Ensi vuonna tällä ajetaan palkintopallille.”

Kohta rävähtää, jyrähtää Kankkunen

PETTERI KIVIMÄKI

Hyundai on kehittynnyt Juha Kankkusen käsissä kilpailukykyiseksi autoksi. 

Kilpailunumero 19
Syntynyt: 2.4.1959 Laukaassa
Ensimmäinen ralli: 1978 Ford Escort
Ensimmäinen MM-ralli: 1979 Jyväskylän
Suurajot, Ford Escort
MM-startteja: 157
MM-voittoja: 23
Maailmanmestaruuksia: 4
Menestys Jyväskylän MM-rallissa:
1979: 14.
1982: kesk.
1983: 6.
1984: 5.
1985: kesk.
1986: 2.
1987: 5.

1988: kesk.
1989: kesk.
1990: 5.
1991: 1.
1992: 2.
1993: 1.
1994: 9.

1995: kesk.
1996: 2.
1997: 2.
1998: 3.
1999: 1.
2000: 8.
2001: kesk.

Juha
Kankkunen

LAMMI
Joni Malkamäki

Juuso Pykälistö, 27, on harvi-
naisen innostunut ennen uransa
seitsemänsiä Suurajoja. Padasjo-
kelaisella on nimittäin ensim-
mäistä kertaa alla hopeiseen ha-
meeseen puettu ranskalaiskauno-
tar nimeltään Peugeot 206 WRC.
Auto on Juuson ja Marcus
Grönholmin yhteistyön tulosta.
Ilman maailmanmestarin suhteita
ei Pösöä olisi kisaa varten löyty-
nyt, ainakaan ilman mittavaa ra-
hasummaa.

– Kiitos autosta kuuluu Bossel-
le. Hän hommasi sen minulle
suhteillaan, Juuso ylistää.

– Marcus oli vissiin jo vuosia
sitten tehnyt päätöksen, että hän
auttaa jotakin nuorta kuljettajaa
urallaan eteenpäin jos se on mah-
dollista. Se, että kohteena olin
minä on hieno asia. Grönholm on
tehnyt eteeni monenlaista ja ollut
aidosti innostunut asiasta.

Pykälistön ralliase on Peugeo-
tin tehdastallin asiakasversio ja
vuoden 2000 spesifikaatio. Se-
bastian Lindholm ajaa saman-
laisella autolla rallin SM-sarjaa ja
myös Jyväskylän MM-rallin.

– Pösö on aikaisempaan Corol-
laani verrattuna selvästi helpom-
pi ja herkempi ajaa. Auto on ny-
kyaikainen ja melko erilainen
Toyotaan nähden, mutta vaikea
se ei ole missään tapauksessa. On
tietysti eri asia osaako sen omi-
naisuuksia hyödyntää riittävän
tehokkaasti.

Padasjokelaisen komennus ho-

pealeijonan ohjaimiin koskee
vain Jyväskylän rallia. Jatkoviri-
tyksiä on ilmassa, mutta mistään
ei olla sovittu. 

– Minulla ei olisi todellakaan
mitään sitä vastaan jos voisin jat-
kaa samalla merkillä, Pykälistö
vihjaa 12 MM-rallin kokemuk-
sella. 

Oma WRC-auto
tuhoutui täydellisesti

Pykälistön lähtöasetelmat Jy-
väskylän ralliin ovat valoisat,

mutta miehen kauteen mahtuu
myös synkkiä hetkiä. Loistavasti
kolmen voiton ja yhden kakkos-
tilan vauhdittamana edennyt kau-
si rallin SM-sarjassa koki heinä-
kuun puolivälissä pahan kolauk-
sen, kun miehen Toyota Corolla
WRC tuhoutui ulosajon jälkei-
sessä tulipalossa täydellisesti.
Vajaan 300 000 euron ralliauto
oli vakuutettu, mutta autosta tu-
lossa oleva korvaus ei vastaa sen
käyttöarvoa.

– Tulipalon syy ei koskaan täy-
sin selvinnyt, koska auto tuhoutui

niin täydellisesti. Luultavasti tur-
bon öljyletku katkesi ja ruiskutti
nesteet pakosarjalle. Se oli har-
mittava juttu.

Onnettomuuden johdosta rallin
Suomen mestaruus lipsahtanee
käsistä 12 pisteen johtomarginaa-
lista huolimatta, sillä seuraavaan
eli toiseksi viimeiseen kilpailuun
ei ole tiedossa kalustoa ja viimei-
nen kisa jää väliin muiden suun-
nitelmien takia.

– Mestaruuteen ei ole mahdol-
lisuuksia, ellei Pösö ”unohdu”
minulle Suurajojen jälkeen, Juu-
so arvelee. 

Loppuvuodeksi Pykälistöllä
riittää ohjelmaa, vaikka omaa au-
toa ei miehellä enää olekkaan.
Hän osallistuu Uuden Seelannin
ja Argentiinan MM-ralleihin ST-
Motorsin rakentamalla N-ryh-
män Mitsubishillä samassa poru-
kassa Kristian Sohlbergin kans-
sa. 

Ännäläinen oli tietoinen valin-
ta, sillä tärkeintä on kerätä koke-
musta siltä varalta, että ovi teh-
dastalliin aukeaa Jyväskylän ral-
lia leveämmälle.

– Molemmat kisat ovat vauhti-
ralleja, jonne ei ole järkeä lähteä

kylmiltään WRC-autolla. Ensim-
mäisellä kerralla kilpailuista oli-
si vaikea saada mitään kunnollis-
ta tulosta.

Pykälistö yrittää
kiusata tehdaskuskeja 

Jyväskylän kilpailu on tärkeä
näytönpaikka, mutta Juuso ko-
rostaa, ettei kyse ole mistään tes-
tistä tai kynnysrallista. – Meillä
ei ole sellaisia paineita, että tämä
vaikuttaisi meidän tulevaisuuteen
ratkaisevasti. Aina rallissa on tie-
tysti yritettävä näyttää, mutta se
ei liity varsinaisesti Peugeot-ku-
vioon. 

Pykälistö uskoo vauhtinsa riit-
tävän kympin sakkiin, parhaim-
millaan sijoille 7–8. Kuljettaja ar-
velee, että vuoden 2000 versio on
vajaan sekunnin tehtaan vii-
meisintä mallia hitaampi kilo-
metrillä.  

– Peugeotilla tiedetään eri ver-
sioiden todellinen nopeusero, jo-
ten heiltä pitää kysellä sitten ki-
sassa vertailuaikoja. Lindholmil-
la on samanlainen auto kuin meil-
lä, joten ainakin hän on hyvä
vauhtimittari. Yritän kiusata
myös tehdasautoja ja muita suo-
malaisia nuoria WRC-kuskeja.

Pykälistö on ajanut Jyväskylän
MM-rallissa vuodesta 1996. Hän
on päässyt maaliin vain vuonna
2000, jolloin vauhti riitti N-ryh-
mässä toiseksi.

Vuosi sitten hän ajoi Corollal-
laan pitkään kymmenen parhaan
joukossa, kunnes matka katkesi
keskeytykseen EK:lla 19.

■ Oma WRC-Corolla paloi korjauskelvottomaksi. Jyskälään Grönholm hommasi alle Peugeotin.

OUTI TORVINEN

Juuso Pykälistö on päässyt Marcus Grönholmin suojelukseen. Yhteistyökuvion ensimmäinen hedelmä on
Peugeot, jonka Marcus hommasi tehtaalta Juuson käyttöön.

Juuson oma WRC-auto tuhoutui täydellisesti heinäkuussa SM-rallis-
sa. Jyväskylään hänelle oli jo aikaisemmin luvattu Peugeot. 

Pykälistö kiusaa ”kesyllä” Pösöllä tehdashirmuja

”Meillä ei ole sellaisia
paineita, että tämä
ratkaisisi meidän
tulevaisuuden ”

Jyväskylän MM-ral l i   
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Ari Mäntylä

Mitsubishin rallitallin ykköskul-
jettaja Tommi Mäkinen johti
vuosi sitten kuljettajien MM-sar-
jaa kymmenen pisteen turvin
(40–30) ja autonvalmistajien
MM-sarjassa Mitsubishin johto
oli kuusi pistettä (66–60).

Kaksitoista kuukautta on kulu-
nut ja tilanne näyttää Mitsubis-
hin osalta lohduttomalta.
Francois Delecour ei ole pysty-
nyt hankkimaan Mitsubishille
pistettäkään, kun Alister McRa-
en kauden saalis on kaksi pistet-
tä. Automerkkien MM-sarjassa
Mitsubishi on toiseksi viimeise-
nä. Mitsun miehet ovat keränneet
tallilleen seitsemän pistettä, kun
sarjaa johtavan Peugeotin piste-
saalis on 83 pistettä.

Mitä ihmettä Mitsulle on ta-
pahtunut? Miksi Mitsun mahti-
talli on pudonnut vuoden aikana
kärkipaikalta jäännöspisteiden
kerääjäksi?

Maailman
paras lähti

Mitsubishin johto yllättyi, kun
Mäkinen ilmoitti viime vuoden
lokakuussa siirtyvänsä Subarul-
le. Talli ei siinä hötäkässä enää
saanut nimimiestä seitsemän
kautta Mitsubishin ykköskuljet-
tajana ajaneen Mäkisen tilalle.
Mitsu yritti houkutella riveihinsä
Carlos Sainzia ja Markko Mär-
tiniä, mutta käteen jäivät Dele-
cour ja Alister McRae.

– Meillä oli tiimissä maailman
paras kuljettaja. Nykyiset kuljet-
tajat eivät varmastikaan ole yhtä
hyviä kuin Tommi. Me ei olla
osattu tehdä näiden kuljettajien
kanssa autoa hyväksi, Mitsubis-
hin testikuljettaja ja tekninen
johtaja Lasse Lampi tunnusti.

Delecourilla ja McRaella on
tallin kanssa kahden vuoden so-
pimukset, joten menestystä ei ole
luvassa ensi vuonnakaan. Maine-
tekoja onkin odotettava keikka-
kuljettajilta. 

Jyväskylän MM-rallissa Mit-
subishin   menestys lepää keik-
kakuski Jani Paasosen harteilla,
mutta mäntyharjulainen joutuu
lähtemään kilpailuun altavastaa-
jana.

– Janilla on otetta. Sääli, että
meillä ei ole ollut antaa hänelle
enemmän kilpailukokemusta.
Tällä ohjelmalla hänelle ei voi
asettaa menestyspaineita, Lampi
painotti.

WRC-auto ollut
iso urakka

Mitsubishi vaihtoi viime loka-
kuussa WRC-autoon viimeisenä
tehdastallina.

– Minä viestitin Japaniin jo
vuonna 1998, että meidän pitää
siirtyä WRC-autoon mahdolli-
simman nopeasti. Sovimme pa-
laverin Mitsubishin kanssa, mut-
ta Tommi voitti palaveria edeltä-
vän rallin ylivoimaisesti. Palave-

rissa Mitsubishin johtajat sitten
kysyivät, että miksi meidän pitää
siirtyä WRC-autoon, kun A-ryh-
mäläiselläkin pärjää, Lampi sel-
vitti.

Mitsubishin hyppäys A-ryh-
män luotettavasta sotaratsusta
WRC-tykkiin on ollut iso ja vai-
kea. Tallin paras saavutus WRC-
autolla on Alister McRaen viides
sija Ruotsin rallissa.

– Tiesin viime syksynä, että
tästä kaudesta tulee edellisiä vai-
sumpi. Mutta historia osoittaa,
että näin on käynyt vähän kaikil-
le talleille. Minä tiesin jo etukä-
teen, että muut voittaa tänä vuon-
na kisoja, mutta me ehkä emme.
Ehkä kausi on ollut tiimissä pet-
tymys joillekin, joilla oli kovat
odotukset WRC-autosta, Lampi
selvitti.

Mitsubishin ongelmat kärjisty-
vät kahteen asiaan. Talli lähti ra-
kentamaan WRC-autoa selvästi
muita talleja myöhemmin ja A-
ryhmän autosta. Kun Ford ja
Peugeot alkoivat suunnitella
WRC-autoa tyhjältä piirustusar-
kilta, oli Mitsubishi pohjana van-
ha tuttu A-ryhmän Lancer. Mit-
subishi on joutunut muuttamaan
vakio-osia kilpailukäyttöön, kun
Peugeot ja Ford ovat tehneet
WRC-palikat alusta alkaen ralli-
käyttöön.

Eikä Mitsubishin tilannetta ole
helpottanut se, että osat valmis-
taa emoyhtiö Japanissa. Muutok-

set vievät aikaa, eikä Britannias-
sa toimiva rallitalli ole saanut
vieläkään kaikkia osia mitä se
olisi halunnut.

– Jossakin vaiheessa autoon
tulee lisää muutoksia, Lampi
vihjaisi.

WRC-autosta uusi
versio Jyskälään

Mitsubishi ottaa käyttöön
WRC-autostaan uuden version
Jyväskylän MM-rallissa. Evo-
luutiomallin voimansiirtoa on
parannettu, jousitusta muutettu ja
moottoria kehitetty.

– Nyt otettu askel on suurempi
kuin siirtyminen A-ryhmän au-
tosta WRC-autoon. Uuden auton
vauhdin pitäisi olla kohdallaan
Suurajoissa. Autoon on tehty
niin merkittäviä muutoksia, että
minä uskon, että sillä pärjätään.
Me ei ehkä lähdetä voittamaan
kilpailua, mutta me voidaan olla
mukana kärkikahinoissa, Lampi
ennusti.

■ Tommi Mäkisen lähteminen ja WRC-autoon siirtyminen pudotti Mitsun Skodan ja Hyundain tasolle.

RISTO AALTO

Mitsubishin siirtyminen WRC-autoon viimeisenä tehdastallina on ollut selvästi odotettua hankalampaa. Testikuljettaja Lasse Lampi uskoo kuitenkin, että uusi evoluutioversio tuo reilusti lisää vauhtia.

Ari Mäntylä

Jani Paasonen hämmästytti
vuosi sitten Jyväskylän MM-
rallissa ajamalla parhaimmil-
laan yleiskilpailun kolmantena
Ford Focuksellaan. Mutta hyvä
tulos vaihtui kahteen ulosajoon
ja keskeytykseen rallin toisena
päivänä.

– Mitsubishi ei ole huonom-
pi ajaa kuin Ford, joka lähti
helposti latiin (sivuluisuun).
Aion olla tänä vuonna vähin-
tään kolmas perjantain jälkeen,
Paasonen pamautti.

Paasosen valmistautuminen
Jyväskylän MM-ralliin Mitsu-
bishin miehenä ei kuitenkaan
alkanut lupaavasti. Hän rysäyt-
ti auton hypystä nokalleen

Mäntyharjun testeissä ja me-
kaanikoille tuli ylimääräistä
korjattavaa.

– Se oli itse aiheutettu. Ajoin
hyppyyn ylikovaa, Paasonen
otti syyn niskoilleen.

Paasonen on ajanut Mitsu-
bishilla tänä vuonna kaksi
MM-rallia. Hän oli Ruotsin ral-
lissa parhaimmillaan kolman-
tena, mutta kolhi auton taka-
pyörän kiveen ja putosi lopulta
14:nneksi.

Kyproksen rallissa Paasonen
ajoi niin ikään ulos tieltä ja jou-
tui keskeyttämään 14:nneltä si-
jalta. 

– Kyproksella oli ajamisessa
enemmän intoa kuin älyä mu-
kana. Jyväskylässä pitää ajaa
maaliin asti. Mutta silti lähden

ajamaan tosissaan kilpaa enkä
vain tuomaan autoa maaliin,
Paasonen lupasi.

Voimansiirto ja
jousitus kunnossa  

Vaikka testikilometrit Mit-
subishin ratissa eivät päätä hui-
maa, on mäntyharjulainen va-
kuuttunut auton kilpailukyvys-
tä.

– Voimansiirto ja jousitus
toimivat hienosti ja auto pysyy
hyvin tiessä kiinni. Ehkä se on
johtunut kuljettajien (Delecour
ja McRae) ajotyylistä, että täl-
lä autolla ei ole pärjätty soral-
la, Paasonen puntaroi.

– Tätä autoa pitää ajaa mal-
tilla. Jos ajaminen menee yli-

yrittämiseksi niin silloin tätä on
vaikea ajaa, Paasonen jatkoi.

Mitsubishissa on elektro-
magneettiset tasauspyörästöt,
kun muut tallit käyttävät hyd-
raulisia tasauspyörästöjä. Paa-
sosen mukaan juuri sen takia
Mitsun käsitteleminen soralla
vaatii kuljettajalta erilaista ajo-
tyyliä.

– Asvaltilla syy huonoon
menestykseen on ollut ehkä
enemmän autossa, Paasonen
tuumasi.

Paasonen ajaa Jyväskylän
jälkeen vielä ainakin kaksi
MM-rallia Mitsubishin kol-
mantena tehdaskuljettajana.
Miehen tavoitteena on saada
ensi kaudeksi pysyvämpi pesti
Mitsun puikkoihin.

Mitsubishi vajosi kärjestä kakkoskastiin

Jani Paasonen uskoo menestykseen

Mitsubishin muutokset
auton painopistettä on saatu alemmaksi ja akselien paino-
jakaumaa on parannettu
muutoksia aerodynamiikassa
jäykempi jousitus ja apurunko
isommat joustinvarat
suurempi jäähdytin ja eri paikkaan sijoitettu välijäähdytin. Pa-
rempi ilmavirtaus jäähdyttimille ja jarruille etupuskurin aukko-
jen muutoksilla.
uudistettu aktiivinen voimansiirto, jonka ansiosta auto käyttäy-
tyy paremmin kiihdytyksissä ja jarrutuksissa
vääntävämpi moottori alakierroksilla
kevyemmät kampiakseli ja vauhtipyörä
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Joni Malkamäki

Colin McRaessa on paljon sa-
moja piirteitä, kun formularato-
jen ehdottomasti nopeimmassa
kuljettajassa Michael Schu-
macherissa. Skotlantilainen 34-
vuotias kuljettaja on sarjan ehdo-
ton viilipytty. Oli kilpailutilanne
mikä tahansa, sitä on McRaen
naamasta vaikea nähdä. Erikois-
kokeiden tauoilla Colin ei juuri-
kaan vuodattele tuntojaan tiedo-
tusvälineille. Kritiikki, polemiik-
ki ja arvostelu jää tuonnemmak-
si. Kisassa mies on täydellisen
keskittynyt.

Suomalaiseen maailmanmesta-
ruussateeseen tottunutta rallifania
saattaa jopa huvittaa, kun Colin
McRaeta kutsutaan maailman no-
peimmaksi rallikuljettajaksi. ”Ei-
hän se ole voittanut kuin yhden
mestaruuden”, naureskellaan. 

Totta, mutta skotti on edelleen
se kuljettaja, jota kukaan ei halua
hengittämään niskaansa ennen
viimeistä erikoiskoetta. Miehestä
paistaa edelleen täydellinen pyr-
kimys olla paras ilman kompro-
misseja.

Colin McRae on maailman me-
nestynein rallikuljettaja, jos mit-
tarina käytetään MM-osakilpai-
lujen voittoja. Skotti on kerännyt
rallikilpailuista 25 ykköstilaa.
Tommi Mäkisellä ja Carlos
Sainzilla voittoja on yksi vähem-
män. Mutta Jyväskylässä McRae
ei ole voittanut koskaan.

”Jyväskylä
ralleista vaikein”

Vuosi sitten McRae totesi tar-
vitsevansa vielä hieman lisää ko-
kemusta Suurajojen kuninkuu-
teen. Mies on kilpaillut Suomes-
sa jo kymmenkunta kertaa. Viime
vuonna tuloksena oli kolmas tila.
On siis vaikea uskoa, että 123
MM-osakilpailua kolunnut tähti
tarvitsisi lisää kokemusta.

– Ehkä kokomusta on jo riittä-
västi, Colin myöntää.

– Suurajot on kuitenkin siitä
erikoinen kilpailu, että täällä voit-
taminen vaatii todellista riskien
ottamista tietyissä paikoissa. Kil-
pailu on  edelleen sarjan vaikein
voittaa. Tiet ovat nopeita ja vai-
keita, jolloin itseluottamuksen on
oltava täysin kohdallaan. Ja pai-
kalliset kuljettajat..., McRae pu-
distelee päätään.

Kartturi Nicky Grist etsii syy-
tä historiasta.

– Colin ei päässyt täällä alku-
vuosina koskaan maaliin. Monet
pätkät jäivät ajamatta ulosajon tai
teknisten vikojen takia. Ehkä sik-
si klassikot kuten Ouninpohja ja
Leustu ovat edelleen hankalia,

Grist arvelee.  
– Maailmanmestaruutta ajatel-

len nyt on ehdottomasti päästävä
kolmen parhaan joukkoon, Colin
jatkaa.

Jyväskylän kilpailun alla
McRae on luottavainen, vaikka
miehen ensimmäinen testisessio
Myhinpäässä kesäkuussa su-
juikin epäonnisesti. Skotti kaatoi
autonsa nypyn jälkeisessä kiris-
tyvässä mutkassa ja Focus kärsi
tuntuvia vaurioita. Tallin onnek-
si auto saatiin harsittua kasaan ja
testejä voitiin jatkaa lähes nor-
maalisti. Nähtäväksi jää vaikut-
taako ulosajo mitenkään viilipy-
tyn keskittymiseen.

– Auto on erinomaisessa iskus-
sa ja sopii hyvin nopeille sora-
teille. Se on ollut myös todella
luotettava koko kauden. Pirelli on
kehitellyt tänne uutta rengasta,
joka tuntuisi toimivan hyvin.
Kaikki näyttää hyvältä. Ulosajo
oli pikkujuttu, McRae kuittaa. 

Brittiyleisö ja Ford-talli on jo
vuosia hinkunut huippupalkatul-
ta McRaelta toista maailmanmes-
taruutta. Viime vuonna loistavas-
ti alkanut kausi päättyi surkeasti.
Mestaruus meni kotikamaralla
metsään ulosajon mukana, ja mi-
kä pahinta, tittelin nappasi arkki-
vihollinen Richard Burns.

Pahin kanto
on Peugeot

McRaen kuluva kausi ei ole su-
junut täysin odotusten mukaises-
ti, vaikka kaksi viimeisintä kil-
pailua ovatkin olleet lähes täy-
dellisiä. Kahdeksan kilpailun sal-
dona on vain yksi keskeytys,
mutta kolmessa rallissa vauhti on
riittänyt vain kuudenteen tilaan.
Argentiinasta tuli kolmostila ja
Kreikasta lopulta kaivattu voitto.
Vuoden tauon jälkeen shamppan-
jan suihkuttelu palautti miehen
uskon jopa mestaruuteen. Safari-

rallissa kaikki loksahti jälleen
paikoilleen ja mies nappasi Ke-
nian savanneilta toisen perättäi-
sen voiton.      

Keskinkertainen alkukausi ei
ole Colinia täysin tyydyttänyt,
mutta Akropoliksen onnistumi-
nen suuntasi huomion jälleen
olennaiseen eli voittamiseen. Nyt
tilanne on skotin kannalta hyvä.
Hän on MM-sarjassa toisena,
seitsemän pistettä Grönholmin
perässä. Useimpien muiden kul-
jettajien tapaan kantona MM-
kaskessa kuuluu kuitenkin olevan
ranskalainen ihme nimeltään
Peugeot.   

– Kauden alku oli huono, mut-
ta Kreikan ja Safarin jälkeen ti-
lanne näyttää paremmalta. Nyt on
katsottava mitä Marcus tekee.
Hän on ollut tänä vuonna erittäin
nopea joka puolella ja kaikilla
alustoilla. Muihin nähden kaikki
on vielä auki.

McRae tunnustaa, että loppu-

kausi ei ole mestaruustaistelua
ajatellen helppo.

– Seuraavat kilpailut eli Saksa
ja San Remo ovat arvoituksia. En
ole täysin vakuuttunut Fordin kil-
pailukyvystä asfaltilla. Jyväsky-
lässä auton pitäisi kuitenkin olla
samalla tasolla Peugeotin kanssa,
skotti toivoo.

Ford on palkannut tiimiinsä

uutta henkilökuntaa, jonka avul-
la Pösön etumatka yritetään saa-
da kuriin.

– Uusi insinööri on tuonut mu-
kanaan paljon tuoreita ideoita ja
automme kehittyy nopeammin
kuin vuosi sitten tähän aikaan.
Toivottavasti edistys näkyy lop-
pukauden kilpailuissa, Nicky
Grist miettii.

■ Skotti on napannut ennätykselliset 25 ykköstilaa MM-osakilpailuista, mutta Suomi on ollut tylyä maaperää.

ARI MÄNTYLÄ

Colin McRae on maailman menestynein rallikuljettaja. Skotti on nopea kaikilla alustoilla, mutta Suomen maaperä ei ole ollut miehelle hedelmällinen.

Ari Mäntylä

Maailman parhaimmat ralli-
kuljettajat tienaavat vuodessa
viisi miljoonaa puntaa eli 7,8
miljoonaa euroa. Carlos Sainz
on kuulunut raskaan sarjan palk-
kakuljettajiin vuodesta 1989 läh-
tien. Vaikka vuosipalkka ei uran
alkuaikoina ollut yhtä muhkea
kuin nykyisin, on espanjalaisen
leivälle kertynyt hilloa ihan riit-
tävästi. 

Eikö 40-vuotiaalla miljonääril-
lä olisi muutakin tekemistä kuin
nuotittaa erikoiskokeita kuumas-
sa ja pölyssä, ajaa kaasu pohjas-
sa sateessa ja sumussa sekä istua

päivätolkulla lentokoneessa?
– Se päivä tulee ennemmin tai

myöhemmin, että alan tehdä jo-
tain muuta. Mutta se hetki ei ole
vielä, Sainz totesi.

159 rallia
ja 24 voittoa

Sainz on maailman kokenein
MM-tason rallikuljettaja. Hän on
osallistunut 159 MM-ralliin eli
kahteen osakilpailuun enemmän
kuin Juha Kankkunen. Espanja-
laisella on 24 MM-voittoa eli toi-
seksi eniten maailmassa Tommi
Mäkisen tavoin.  Palkintopallisi-
joituksissa Sainz pitää ykkössi-

jaa 82 noteerauksella. Lisäksi
Sainz on saavuttanut kaksi kul-
jettajien maailmanmestaruutta.

Espanjalaisen luulisi olevan
tyytyväinen saavutuksiinsa. Mitä
hän yrittää vielä todistaa?

– Nautin yhä ajamisesta. Mi-
nulla on ollut onni saada ammat-
ti, josta nautin. Se antaa minulle
motivaatiota joka päiväksi, Sainz
selvitti.

Citroenille
vai Fordille

Carlos Sainz on edelleen ko-
van luokan tekijä kuljettajien
markkinoilla. Hänen sopimuk-
sensa Fordin kanssa päättyy tä-
hän kauteen, mutta espanjalainen
ei edes harkitse ajamisen lopetta-
mista.

– Jatkan uraani, jos saan kil-
pailukykyisen auton. Haluan lo-
pettaa urani kilpailukykyisellä
autolla, Sainz korosti.

Sainzille on tarjolla ensi kau-
deksi ainakin kaksi kilpailuky-
kyistä tehdasautoa. Ford on halu-
kas jatkamaan sopimusta El Ma-
tadorin kanssa ja Citroen on ollut
erittäin kiinnostunut espanjalai-
sen palveluksista. Ensi kaudella

täyden MM-sarjan ajava Citroen
haluaa saada ykköskuljettajak-
seen yhden harvoista tähtiajajis-
ta ja kokenut Sainz olisi oiva va-
linta.

– Päätän jatkostani syyskuus-
sa. Sitä ennen keskityn tähän
kauteen, Sainz ilmoitti.

Citroenin kiinnostuksen ym-
märtää, sillä Sainzia ei voi luoki-
tella pappasarjaan ainakaan me-
nestyksen perusteella. Hän voitti
edellisen kerran MM-rallin Ar-
gentiinassa toukokuussa, joskin
ykköstila tuli Marcus Grönhol-
min ja Richard Burnsin hyl-
käysten kautta.

– Voitto on voitto huolimatta
tavasta jolla se on tullut. Olen
monta kertaa menettänyt voiton
viime hetkellä, joten mielestäni
ansaitsin Argentiinan rallin
voiton, Sainz latasi arvostelijoil-
leen.

Sainzia on arvosteltu milloin
iän tuomasta varovaisuudesta
milloin yrittämisen puutteesta.
Espanjalainen veri kuohahtaa
kysymyksen jälkeen. Silmät ker-
tovat, että tästä aiheesta ei kan-
nata jatkaa.

– Jatkan niin kauan kuin olen
riittävän nopea, napautti Sainz,

joka on kuljettajien MM-sarjassa
tällä haavaa kolmantena.

Väsymätön
testaaja

Sainz kuuluu siihen kuuden
kuljettajan kerhoon, joka koos-
tuu ulkomaalaisista Jyväskylän
Suurajojen voittajista. Sainzin
täysosuma osui vuodelle 1990,
jonka jälkeen hän on saavuttanut
Keski-Suomen sorasirkuksesta
mm. yhden kakkossijan ja kolme
kolmatta tilaa.

– Tässä rallissa tarvitaan pai-
navaa kaasujalkaa ja kokemusta.
En ole pystynyt hyvään suorituk-
seen kahtena edellisenä vuonna,
koska en ole luottanut autooni.
Ajoin Jyväskylässä paremmin
Escortilla kuin Focuksella, Sainz
puntaroi.

Sainz sijoittui viime vuonna
kuudenneksi ja toissa vuonna
Fordin moottorin tietokoneen
ohjausyksikkö hajosi kakkospät-
källä ja espanjalainen menetti
kojeen vaihtopuuhissa viisi ja
puoli minuuttia: 14:s lopputulok-
sissa.

– Toivottavasti onnistun tänä
vuonna paremmin. Yritän saada

auton käsiteltävyyttä paremmak-
si, koska näillä teillä autoon täy-
tyy luottaa sataprosenttisesti,
Sainz huomautti.

Testeissä Sainz tekee pitkää
päivää. Hän testaa väsymättö-
mästi renkaita ja kokeilee erilai-

sia säätöjä jousitukseen ja voi-
mansiirtoon. Jyväskylän testien
aikana hän jopa vaihtoi testitietä
kesken päivän saadakseen rupea-
masta parhaan hyödyn.

– Marcuksen voittaminen on
erittäin vaikeaa tässä rallissa.

Vaikka Marcus ajaisi erikoisko-
keet läpi ensimmäisenä autona,
hän pystyy silti ajamaan kovia ai-
koja. Myös Peugeot on ollut tänä
vuonna hyvässä iskussa, Sainz
ruoti mahdollisuuksiaan uransa
25:nteen MM-voittoon.

■ Sainz tyrmää puheet lopettamisesta. Ura jatkuu Fordilla tai Citroenilla.

TIINA MUTILA

Carlos Sainz on ajanut jo 159 MM-rallia, mutta espanjalaisen silmissä ei näy eläköitymisen merkkejä.

Kilpailunumero 5
Syntynyt: 5.8.1968 Lanarkissa Skotlannissa
Ensimmäinen ralli: 1986 Talbot Sunbeam
Ensimmäinen MM-ralli: 1987 Ruotsin ralli,
Vauxhall Nova
MM-startteja: 123
MM-voittoja: 25
Maailmanmestaruuksia: 1

1992: 8.
1996: kesk.

Menestys Jyväskylän MM-rallissa:

1997: kesk.
1998: kesk.

1999: kesk.
2000: 2.
2001: 3

Colin
McRae

Colin McRaen 25 MM-voittoa

1993
1994
1995
1996
1997

1998
1999
2000
2001
2002

Uusi-Seelanti
Uusi-Seelanti, Britannia
Uusi-Seelanti, Britannia
Kreikka, Italia, Espanja
Kenia, Ranska, Italia,
Australia, Britannia
Portugali, Ranska, Kreikka
Kenia, Portugali
Espanja, Kreikka
Argentiina, Kypros, Kreikka
Kreikka, Kenia

Joskus Colin McRaen on pakko voittaa

Espanjalainen kiintotähti
porskuttaa vuodesta toiseen

1999:   3.
2000: 14.
2001:   6.

Carlos
Sainz

Kilpailunumero 4
Syntynyt: 12.4.1962 Madridissa Espanjassa
Ensimmäinen ralli: 1980 Renault 5
Ensimmäinen MM-ralli: 1987 Portugalin ralli,
Ford Sierra RS Cosworth
MM-startteja: 159
MM-voittoja: 24
Maailmanmestaruuksia: 2

1988: 6.
1989: 3.
1990: 1.
1991: 5.

Menestys Jyväskylän MM-rallissa:
1994: 3.
1996: keskeytti
1997: keskeytti
1998: 2.

RISTO AALTO

Colin  McRae on heikon alkukauden jälkeen noussut täysillä mukaan
MM-taistoon. Hän on pistetaulukossa toisena.
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Yhteensä

MM-sarjan pisteet, 8/14 osakilpailun jäkeen PISTEET OSAKILPAILUITTAIN

Kuljettajat
Marcus Grönholm
Colin McRae
Carlos Sainz
Gilles Panizzi
Richard Burns
Harri Rovanperä
Petter Solberg
Tommi Mäkinen
Sebastien Loeb
Philippe Bugalski
Markko Märtin
Thomas Rådström
Toni Gardemeister
Alister McRae
Kenneth Eriksson

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

12.
13.

15.
   

Suomi
Britannia
Espanja
Ranska
Britannia
Suomi
Norja
Suomi
Ranska
Ranska
Viro
Ruotsi
Suomi
Britannia
Ruotsi

Peugeot
Ford
Ford
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Subaru
Subaru
Citroen
Citroen
Ford
Citroen
Skoda
Mitsubishi
Skoda

Malesia
Peru
Uruguay
Japani
Suomi
Bulgaria
Britannia
Suomi
Italia
Liettua
Italia
Itävalta
Italia
Italia
Norja

Proton
Mitsubishi
Mitsubishi
Subaru
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi

Ajamatta olevat MM-osakilpailut:
9. Jyväskylä (8.–11.8.) 10. Saksa (23.–25.8.) 11. San Remo (20.–22.9.) 12. Uusi-Seelanti (4.–6.10.) 13. Australia
(1.–3.11.) 14. RAC (15.–17.11.)

2
3
4
0
0
0
1

10
6
0
0
0
0
0
0

10
1
4
0
3
6
0
0
0
-
0
0
0
2
0

6
0
1

10
4
0
2
0
-
3
0
-
0
0
0

3
1
0

10
6
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0

10
1
0
0
6
3
2
4
-
-
0
-
0
0
0

6
10

4
0
0
3
2
0
0
-
1
0
0
0
0

0
10

0
1
0
6
0
0
2
-
3
4
0
0
0

0
4

10
0
0
0
6
0
-
-
3
-
2
0
1

Voitosta saa 10 pistettä, kakkossijasta 6, kolmossijasta 4, nelossijasta 3, viitossijasta 2 ja kuudennesta
sijasta 1 pisteen.

37
30
23
21
19
18
15
14

8
7
7
4
2
2
1

Automerkit
Peugeot
Ford
Subaru
Skoda
Mitsubishi
Hyundai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4
10
12

0
0
0

16
6
0
0
3
1

16
4
4
0
2
0

16
5
4
0
1
0

16
2
7
0
0
1

9
14

2
0
0
1

6
14

0
3
1
2

0
14

6
5
0
1

83
69
35

8
7
6

Yhteensä

N-ryhmän MM-sarja
Karamjit Singh
Ramon Ferreyros
Gustavo Trelles
Toshihiro Arai
Kristian Sohlberg
Dimitar Iliev
Martin Rowe
Marko Ipatti
Luca Baldini
Saulius Girdauskas
Alessandro Fiorio
Beppo Harrach
Marcos Ligato
Stefano Marrini
Bernt Kollevold

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.

11.
12.

14.
15.

-
-
0
6

10
0
1
4
-
2
3
-
-
-
0

-
10

3
-
0
6
4
-
0
0
-
2
-
1
0

10
0
6
0
0
3
0
0
4
2
0
0
-
1
1

10
-
-
0
-
-
-
-
-
-
0
-
-
0
-

4
10

3
6
-
-
-
-
0
-
-
0
2
0
-

24
20
12
12
10

9
5
4
4
4
3
2
2
2
1

Yhteensä

Espanja
Suomi
Italia
Belgia
Italia
Italia
Irlanti
Ruotsi
Italia
Itävalta
Britannia
Norja
Saksa

Citroen
Citroen
Citroen
Ford
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Fiat
Peugeot
Ford
Ford
Suzuki

Juniorien MM-sarja
Daniel Sola
Janne Tuohino
Andrea Dallavilla
Francois Duval
Nicola Galdani
Giandomenico Basso
Roger Fenhali
Daniel Carlsson
Gianluigi Galli
David Doppelreiter
Martin Rowe
Alexander Foss
Nikolaus Schelle

1.
2.

4.
5.
6.

8.

10.

12.

0
0
0

10
6
0
4
3
0
2
0
0
1

10
2
6
1
0
4
0
0
3
0
0
0
0

3
10

6
0
4
0
0
0
0
0
2
1
0

13
12
12
11
10

4
4
3
3
2
2
1
1

Yhteensä

Ruotsi Korsika
Kata-
lonia Kypros

Argen-
tiina Kreikka Safari

Monte
Carlo

Kata-
lonia Kreikka

Monte
Carlo

Ruotsi Korsika Kypros
Argen-

tiina Safari

Ari Mäntylä

Ralliautoilun hallitseva Suomen
mestari Janne Tuohino, 26, on
jälleen kerran tärkeän paikan
edessä. Juniorien MM-sarjaa Cit-
roen Saxolla ja valikoituja MM-
ralleja Ford Focuksella tänä vuon-
na kiertänyt Tuohino koettaa saa-
da ensi kaudeksi pestin johonkin
tehdastalliin. Hyvä tulos Jyväsky-
län MM-rallista olisi mitä parhain
työnäyte tallipäälliköille.

– Suurajot on tärkeä kilpailu
ensi kautta ajatellen. Kaikki seu-
raavat, että miten tässä rallissa
pärjätään, Tuohino myönsi.

Tuohino on tänä vuonna ajanut
vain ulkomailla Mänttä-rallia lu-
kuunottamatta. Hän ajoi Ruotsin
rallissa viidenneksi, mutta otti ta-
hallisen aikasakon ja tiputtautui

seitsemänneksi, jotta Fordin ralli-
tallin ykköskuski Colin McRae
nousi pistesijalle. Ford auttoi vas-
tapalveluksena Tuohinoa Kyp-
roksen rallissa ja apuja on luvas-
sa Fordilta myös Jyväskylän
MM-ralliin

Juniorien MM-sarjassa Tuohi-
no on voittanut luokkansa Krei-
kassa ja sijoittui viidenneksi Ka-
taloniassa.

– Kausi on ollut kaiken kaikki-
aan hyvä. Kahdella autolla ajami-
sessa on tietysti omat hankaluu-

tensa. Varsinkin Citikan jälkeen
on ollut vaikeampi totutella taas
Fordiin, Tuohino tuumasi.

Tuohinon kilpailuhjelma on
kuitenkin terävästi mietitty. Tuo-
hino kerää kokemusta MM-ral-
leista ja erilaisilla autoilla. Taito-
jen perusteella Tuohinolla on väy-
lät auki moneen eri suuntaan.

– Suunnitelmat ovat ihan auki
ensi kauden suhteen. Tavoite on
ehdottomasti päästä ajamaan jon-
kun tehdastallin WRC-autolla,
Tuohino totesi.

Tuohino sijoittui viime vuonna
Suurajoissa yleiskilpailun
11:nneksi. Vuonna 1999 hän
sompaili kahdeksanneksi. Tänä
vuonna tavoite on asetettu kor-
keammalle. – Tehdasautojen vä-
liin täytyy yrittää puskea, Tuohi-
no paalutti.

■ ”Tehdasautojen väliin täytyy puskea”

ARI MÄNTYLÄ

Janne Tuohinon ”kunniaseinässä” on monta mukavaa muistoa, mutta tehdastallin sopimus sieltä uupuu.

Tuohinolla näytön
paikka Suurajoissa

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

Ari Mäntylä

Uunituore WRC-auto maksaa
merkistä riippuen 600 000–700
000 euroa. Jotta sillä pääsisi aja-
maan kilpaa MM-ralliin, pitää li-
säksi pulittaa lukuisia pykäliin
perustuvia maksuja. Tallilta ja
kuljettajalta on kulunut tuhansia
euroja ennen kuin auto hyväksy-
tään lähtöviivalle.

Luvista kallein on osallistu-
mismaksu. Kahden tehdasauton
osallistumismaksu on 21 700
dollaria / euroa. Kolmesta teh-
dasautosta joutuu maksamaan
29 200 dollaria ja neljän tehtaan
WRC-auton ajattaminen maksaa
35 000 euroa.

Yksityiskuski pulittaa
Suurajoista 2 700 euroa

Tehdastallin tukema yksityis-
talli saa auton mukaan MM-ral-
liin 5 800 eurolla. N-ryhmän
MM-sarjaan osallistuvan tallin
auto pääsee Suomen MM-ralliin
4 000 eurolla, kun muille ilmoit-
tautuminen maksaa 5 000 euroa.

Yksityiskuljettajalle lähtölupa
irtoaa 2 700 eurolla.

Tehdastallien ilmoittautumis-
maksut ovat samat jokaisessa
MM-rallissa, mutta muiden läh-
tölupien hinnat vaihtelevat ra-
justi. San Remon rallin ilmoit-

tautuminen maksaa 9 000 euroa.
Juniorien MM-sarjaan osallistu-
vat pääsevä Italian asvalttipo-
luille sentään 3 500 eurolla. 

Saksan ralliin yksityiskuljetta-
ja hyväksytään 4 000 eurolla,
kun Argentiinan erikoiskokeille

olisi päässyt 2 600 dollarilla /
eurolla. Saksan ralliin yksityis-
kuljettaja huolittaisiin 2 100 eu-
rolla.

Lupa nuotittaa:
3 000 dollaria

Nuoret kuljettajat ovat otta-
neet tavaksi käydä nuotittamas-
sa MM-rallin erikoiskokeet tule-
vaisuutta varten. Mutta se ei ole
halpaa lystiä: Ruotsin rallissa
pelkkä pätkien nuotittaminen
maksoi 3 000 dollaria, kun Krei-
kassa hinta oli 2 000 dollaria.

Etuauton lupamaksu sisältyy
tavallisesti tehdastallien ja hei-
dän tukemien yksityistiimein il-
moittautumismaksuun. Katalo-
nian rallissa etuautosta velotet-
tiin 450 euroa ekstraa. Ruotsin
rallissa rengasvalmistajat saivat
ajaa pätkät läpi etuautojen  ta-
voin 11 000 kruunun korvausta
vastaan.

Auton testaaminen järjestäjien
testipätkällä ei sekään ole il-
maista ns. kakkoskuumille kul-
jettajille: Saksassa testipätkän

käyttäminen maksaa 400 euroa,
Italiassa 350 euroa ja Katalo-
niassa 300 euroa. Pakollisesta
satelliittipaikannuslaitteesta pi-
tää maksaa 2 000 euron pantti
sekä 305 euroa.

Paperit ja parkkilaput maksa-
vat myös. Ajolupa huoltoalueel-
le maksoi Kataloniassa 200 eu-
roa Suomen MM-rallissa yli-
määräisellä huoltosetillä on hin-
taa 400 euroa, kun tiekirjasetti ja
kartat maksavat 75 euroa kappa-
le.

Bensasta roima
lisälasku

Yksityiskuljettajat ovat aikai-
semmin kurvailleet Suomen
MM-rallissa kisabensalla, jonka
litrahinta kuluineen on ollut kak-
si euroa. 

Tänä vuonna järjestäjät ovat
määränneet jokaisen kilpailijan
käyttämään ELF:n virallista
polttoainetta, jonka litrahinta on
4,2 euroa. Esimerkiksi WRC-au-
to kuluttaa bensaa Jyskälän rei-
tillä 650 litraa.

■ Talleilta ja kuljettajilta kerätään pykälien perusteella tolkuttomasti euroja.

Rallaajan luvat maksavat maltaita
Ilmoittautuminen maksaa

Tehdastallin tukema
yksityistalli

Kaksi autoa
Kolme autoa
Neljä autoa

21 700
29 200
35 000

Agentiina
Katalonia
Kypros
Ruotsi
Jyväskylä
Saksa
San Remo

2 600
2 750
3 000
3 500
5 000
5 800
9 000

5 800

Katalonia
Kypros
Ruotsi
Argentiina
Jyväskylä
Saksa

1 850
2 000
2 055
2 600
2 700
4 000

Agentiina
Kypros
Ruotsi
Jyväskylä

2 600
3 000
3 500
4 000

Hinnat euroissa

Tehdastalli

Yksityistalli järjestäjien
mainoksilla

Yksityinen kuljettaja
järjestäjien mainoksilla

N-ryhmän MM-sarjaan osallis-
tuva järjestäjien mainoksilla

paremmin perilleKeski-Suomen Ford-keskus

Tämän elämyksen sinulle tarjoavat:

elämyksiä

Keski-Suomen Ford-keskuksessa Seppälässä 6. - 9.8.2002 klo 10-18 ja
10.8.2002 klo 10-14. Tapahtumassa Focus RS WRC simulaattori ja 4 muuta
simulaattoria... ja paljon ralliin kuuluvaa menoa ja meininkiä.

Tule mukaan vauhtiin ja tunnelmaan. Ole osa Fordin rallitiimiä ja tunne
rallin hurma Ford Focus RS WRC ralliauton ratin takana.

Koeaja Ford Focus ja osallistut samalla kilpailuun, jossa pääpalkintona
on 2 hengen matka San Remon MM-ralliin 20.- 22.9.2002.

Ford Rally
Sport Live
Experience
-tapahtuma

Jyväskylän MM-ral l i   
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MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO  (1,5 v.)
alkaen 09.09.2002, Äänekoski.
Tutkintoon valmistava koulutus. Matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelma,
matkailupalvelujen tuottaja. Toteutetaan päivä- ja  monimuotokoulutuksena.

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO  (1,5 v.)
alkaen 09.09.2002 Äänekoski. Levyseppä-hitsaajan tutkintoon valmistava
koulutus  ilta-, viikonloppu- ja monimuotokoulutuksena.

Vapaamuotoiset hakemukset todistusjäljennöksineen 19.08.2002
mennessä osoitteella: Aikuiskoulutus POKSAT, PL 69, 44101 Äänekoski.

AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS:
Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, järjestelmätuki, 09.09.2002 alkaen
Äänekoski, 1400 h ilta-, viikonloppu- ja monimuotokoulutuksena.
Hinta 250 €.

Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, ohjelmointi, 16.09.2002 alkaen
Laukaa 1400 h päivä- ja monimuotokoulutuksena. Hinta 250 €.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Aikuiskoulutus POKSAT, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski.
Puh. (014) 519 2400, fax (014) 523 436.
Sähköposti poksat@poke.fi, kotisivu http://poksat.poke.fi

Alkavaa koulutusta!

Aikuiskoulutus
POKSAT

Seppäläntie 10, 40320 Jyväskylä. Av. ark. 8-17, la 9-14.

Jyväs-Marine Oy
Tero Kivelä p. 040-5463188 Kimmo Miettinen p. 014-3371231

VAUHTIA VAPAA-AIKAAN!VAUHTIA VAPAA-AIKAAN!

Kukkumäentie 31, p. 014-3381900
Ark. 6-22, la-su 7-22, www.teboil.fi

9€TEHO-
PESULLA

Tarj. voim 31.8. saakka.

730€
KARJALA
6-PACK

250€
PIRKON
PULLA+kahvi

650€
KANAKORI+
COKIS 0,4 l

235€
COCA COLA
TAI FANTA 1,5 L

RALLIEVÄÄT
ERIKOISKOKEILLE
JA SIIRTYMILLE...

RALLIEVÄÄT
ERIKOISKOKEILLE
JA SIIRTYMILLE...

JA AUTO
PUHTAAKSI...

JA AUTO
PUHTAAKSI...

MIILUKATU 10, JYVÄSKYLÄ
Myynti: (014)-337 6900. Korjaamo: (014)-337 6999

 Av. ma–pe 8–17, la 9–13
www.zn-uutiset.com

KÄYNTIHÄIRIÖITÄ?

• HUOLTO
• VARAOSAT

SYTYTYS- JA
SUIHKUTUS-
JÄRJESTELMÄT

JYVÄSKYLÄN AUTO-STARTTI OY

JYVÄSKYLÄ
Tuula Puranen

Liikenne ruuhkautuu rallin eri-
koiskokeiden liepeillä totuttuun
tapaan. Pahinta puuroa on odotet-
tavissa tänä vuonna ysitiellä Jäm-
sän ja Oriveden välillä, jossa on
käynnissä massiivinen tietyömaa.
Vaajakosken moottoritiellä on
korjausten takia käytössä paikoi-
tellen vain yksi kaista suuntaansa,
mikä aiheuttaa ruuhkaa ainakin
perjantaina, kun väki matkaa Ruu-
himäen erikoiskokeelle.

Jyväskylän keskustassa Hanni-
kaisenkadulla on tietyön takia ah-
dasta. Sitä kannattaa välttää. Muu-
toin ralli aiheuttaa poikkeamia lii-
kenteessä lähinnä vain Lutakossa
ja Killerin alueella. Lutakossa sul-
jetaan kokonaan muulta liiken-
teeltä kuitenkin vain muutama ly-
hyt kadunpätkä Paviljongin ym-
pärillä ja esimerkiksi pääväylällä
Schaumanin puistotiellä saa ajaa
normaaliin tapaan. Polkupyöräili-
jät sen sijaan joutuvat kiertämään
rallin ajan Paviljongin tienoon
Schaumanin puistotien kautta.

Keskustassa hyvin
parkkitilaa, Lutakossa ei 

Lutakossa ei ole rallivieraille ai-
nuttakaan parkkipaikkaa, joten
sinne kannattaa kävellä tai käyttää
taksia tai busseja 18 ja 18 K. Sa-
tamassa on muutaman parkki-
paikka veneilijöille ja risteilyille
menijöille, mutta muita autoja
siellä ei voi parkkeerata. Keskus-
tassa on tänä vuonna tavanomais-
ta enemmän parkkipaikkoja, kos-
ka ralli järjestetään kaksi viikkoa
edellisvuosia aikaisemmin. Kou-
lut eivät ole vielä alkaneet, ja usei-
den niiden pihat toimivat parkki-
paikkoina.

Killerillä ajetaan sekä torstaina
ja perjantaina ja aluepysäköinti-
kielto astuu voimaan jo keskiviik-
kona. Teiden varsilla on pysä-
köinti kielletty, asukkaat pääsevät
koteihinsa etukäteen jaettujen kul-
kulupien turvin.

Killerillä on rallivieraille 1100
parkkipaikkaa, mutta joustavam-
min sinne pääsee non-stop-bus-
seilla, jotka alkavat liikennöidä

kello 17.30 alkaen noin kymme-
nen minuutin välein. Pysäkit ovat
hotelli Cumuluksen ja rautatiease-
man edessä. Myös jäähallin edes-
sä on pysäkki. Menomatka mak-
saa neljä euroa, paluukyyti on il-
mainen. Takseilla ja busseilla on
Killerille mennessä käytössään
oma kaista, joten ruuhkalta pitäisi
bussin kyydissä välttyä. Killerille
ei kannata varustautua omin alko-

holieväin, sillä niiden vienti alu-
eelle on kielletty ja järjestäjät tar-
kistavat tarvittaessa kassit.

Kävelykadulla ei ole tänä vuon-
na mitään virallista ohjelmaa, jo-
ten  keskustassa eletään normaalin
viikonlopun tavoin. Kielletyille
paikoille pysäköidyt autot hina-
taan tarvittaessa pois. Rallin ajan
kaupungissa päivystää koko ajan
kaksi hinausautoa. 

JÄMSÄ
Hannu Karjalainen

Valtatie 9:n peruskorjaus Jäm-
sä–Orivesi -välillä hidastaa vii-
konlopun ralliliikennettä kierto-
teidensä ja nopeusrajoitustensa ta-
kia. Tientekijät helpottavat tilan-
netta pitämällä työkoneet pois tie-
linjalta perjantaina. – Töitä ale-
taan jo torstaina keskittää työ-
osuuksille, jotka ovat nykyisen
tien sivussa, kertoo projektipääl-
likkö Kari Kuntsi Hämeen tiepii-
ristä.

Uusi tielinja tulee osittain koko-
naan uuteen maastokäytävään,
osa korjataan nykyiselle paikal-
leen ja osa aivan sen viereen. Kor-
pilahden eritasoliittymän rakenta-
misen aloitusta lykätään viikonlo-
pun yli ja ensi syksynä valmistu-
van Muuramen eritasoliittymän
risteyssilta avataan poikittaislii-
kenteelle, todennäköisesti perjan-
taina. Tieremontin aikanakin lii-
kenteen käytössä on koko ajan
kaksi kaistaa, mutta ajo on hi-
taampaa, sillä työmaan viidellä
kiertotiellä on 50 kilometrin no-
peusrajoitus. Tielaitos suosittelee-
kin Oriveden–Jyväskylän väliä
ajettavaksi Keuruun kautta.

Dumppereitten perässä ei vii-
konloppuna tarvinne siis  jonotel-
la, mutta aikaisempien vuosien
perusteella jonoja ysitiellä riittää
ilman tietöitäkin. Kiirehtimisessä
on nyt entistä suurempi riski:
mahdollisuus suistua työmaan
louhikkoihin. Rallin järjestäjät oh-
jaavat liikennettä pahimmissa
sumppupaikoissa ja -aikoina. Näi-
tä on etenkin Jämsässä. Poliisi toi-
voo kovasti paikkaa vaihtavien
rallikatsojien etsivän vaihtoehtoi-
sia reittejä. – Pikataipaleet on nyt
laadittu siten, että ilmeisesti lii-
kenne tukkiintuu etenkin lauantai-
na, arvelee komisario Juha Män-
tynen Jämsän poliisista.

HANNU KARJALAINEN

Valtatie 9:n työmaan raskaat työkoneet pidetään poissa ralliliikenteen tieltä perjantaista alkaen.
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JYVÄSKYLÄ
Tuula Puranen

Ralliviikonloppuna Keski-Suo-
men teitä valvoo noin 60 poliisia.
Lisäksi kihlakuntien poliisit val-
vovat omien kuntiensa järjestystä
ja turvallisuutta tehostetuin voi-
min. Jyväskylän kihlakunnassa
työskentelee rallin ajan 30–40 po-
liisia työvuorossa, kertoo komisa-
rio Arto Rajala.

Jyväskylä saa tänä vuonna yli-
määräistä vahvistusta Tampereen
poliisikoulusta, josta saapuu noin
40 henkeä töihin kaupunkiin.
Ryhmään ei kuulu aloittelijoita,

vaan kaikki ovat olleet kenttätyös-
sä jo aiemminkin, sanoo komisa-
rio Timo Välimäki Jyväskylän
poliisista.

– Poliisikoululaiset jalkautuvat
valvomaan yleistä järjestystä ja
turvallisuutta sekä toimivat liiken-
teen valvonnassa, ryhmän toimin-
nasta vastaava Välimäki selvittää.

Poliisilla on tänä vuonna käy-
tössään ensimmäistä kertaa myös
helikopteri, kertoo ylikomisario
Veikko Stolt liikkuvasta poliisis-
ta. Kopteri tulee maavoimista,
jonne poliisi lähetti virka-apu-
pyynnön. Kopteria käytetään
muun muassa valvontaan ja mah-

dollisten ruuhkapaikkojen ennus-
tamiseen, jolloin liikenteen oh-
jausta saadaan paikalle ajoissa,
Stolt tähdentää.

Hän haluaa muistuttaa rallikan-
saa noudattamaan paitsi nopeusra-
joituksia, myös järjestäjien asetta-
mia liikennemerkkejä. – Jos jos-
sain on pysäköinti kielletty, ei sii-
hen sitten saa jättää autoja, vaikka
hyvin näyttäisi mahtuvan. Pysä-
köintikielloilla on muun muassa
tarkoitus turvata hälytysajoneuvo-
jen kulkureitit tarvittaessa. 

Rallissa on järjestyksenvalvojia
n. 4 000, jotka kaikki ovat poliisin
tehtäväänsä hyväksymiä. Heillä

on tehtävässään lähes samat oi-
keudet kuin poliisilla, komisario
Arto Rajala muistuttaa.

– Heitä ei saa vastustaa ja heillä
on tarvittaessa kiinniotto-oikeus.

Viime vuonna poliisi jakoi
Suurajoissa 489 kappaletta sakko-
ja, rikesakkoja 71 ja huomautuk-
sia 34 kappaletta. Suurin osa tuli
ylinopeuksista. Stolt toivoo malt-
tia autoilijoille myös jonoihin, joi-
ta väistämättä teille tulee. Puikke-
lehtimaan ei kannata lähteä. – Jo-
noja ja viiveitä varmasti tulee. Pi-
tää vain malttaa mielensä ja aja-
tella vaikka, että ihanaa, Suurajot
säilyivät Jyväskylässä Stolt sanoo.

Tietyöt ruuhkauttavat ralliliikennettä

Ysitien työkoneet väistävät rallikansaa viikonloppuna

Poliisi saa lisävoimia poliisikoululaisista

■ Killerin erikoiskokeille pääsee parhaiten non-stop-bussilla.

Jyväskylän
MM-ralliMM-ralli
2002
8. – 11.8.
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Keskiviikosta 7.8. alkaen aluepysäköintikielto.
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MÄNTYHARJU
Joni Malkamäki

Toni Gardemeisterin, 27, ura
ralliautoilijana on ollut kivinen ja
mielenkiintoinen. Miellyttävä,
ystävällinen ja riskejä pelkäämä-
tön kouvolalainen on osunut ral-
liammattilaisena moneen kan-
toon, mutta kiistämättömän taita-
va kuljettaja on aina löytänyt tien
takaisin huipulle. Tai ainakin lä-
helle sitä. 

Vuosi 2000 oli Gardemeisterin
uran hankalimpia. Unelmapaik-
ka Seatin uudessa tallissa muut-
tui painajaiseksi, kun kokematon
espanjalaistiimi ja raakileeksi
jäänyt auto ei täyttänyt kenen-
kään odotuksia. Kauden saldo oli
Monte Carlon neljäs tila ja hulp-
peat 10 keskeytystä. Rypeminen
oli liikaa Seatin omistajille ja tal-
li vetäytyi MM-sarjasta. Toni jäi
hetkeksi työttömäksi, mutta on-
neksi manageri Timo Jouhki ei
tilannetta niellyt.

Gardemeister ajoi kaudella
2001 kaksi kertaa MM-pisteille
Grifone-tallin Peugeotilla ja täh-
ti lähti jälleen nousuun. Suur-
ajoissa Toni sai alleen Mitsubis-
hin tehdasauton, mutta monion-
gelmainen kisa päättyi rallin hur-
jimpaan kaatoon Ouninpohjassa.
Äärettömän tärkeästä näyttöpai-
kasta tulikin MM-pisteiden si-
jaan miljoonalasku tiimille, mut-
ta onneksi tärkein asia oli edel-
leen kunnossa ja tallipomojen
tiedossa: vauhti. 

Skoda on sitkeä
työhevonen 

Tälle kaudelle Gardemeister ja
kartturi Paavo Lukander saivat
alleen MM-sarjan työhevosen eli
Skodan. Lämminverisimpien
WRC-ravureiden joukossa Sko-
da on varma ja vakaa suomenhe-

vonen. Suuri, kestävä, helppo,
mutta pellin alta hieman ”kyl-
mä”.

– Skoda on helppo ajaa, mutta
ei niitä nopeimpia autoja millä
olen kilpaillut. Ei se huono ole,
oikeastaan yllättävänkin hyvä.
Auto on älyttömän paljon hel-
pompi kuin Mitsubishi. Oikeas-
taan hyvin samantyylinen kuin
Seat oli, Garde vertaa.

Pienellä budjetilla sarjaa kier-
tävä talli työskentelee hieman
huipputiimeistä poiketen. Puit-
teet ovat arkisemmat ja auton ke-
hitystyö riskittömän pitkäjänteis-
tä.

– Auto on iso ja painopiste kor-
kealla, minkä vuoksi se kalliste-
lee ja pito heikkenee. Tasaus-
pyörästön lukot ovat yksi Akil-
leen kantapää. Alan tietotaitoa ei
ole tallissa riittävästi, mikä on ai-
heuttanut ongelmia esimerkiksi
Kreikassa. Alusta puolestaan on
saatu aika hyväksi.

Jyväskylään
uusi Evo-versio

Jyväskylän ralliin Octaviasta
valmistuu lopultakin uusi Evo 3
-versio, jossa on saksalaisen Leh-
mann-virityspajan piristämä uusi
moottori. Merkittävimmät uudis-
tukset ovat turbo, pakosarja ja

pakoputkisto. Ulkoisesti uuden
version erottaa puskureista. Ko-
netta testattiin ensimmäistä ker-
taa Suomessa kesäkuun lopussa.

– Alavääntö on karvan parem-
pi ja yläkierroksilla meno on hie-
man kirkkaampaa. Ei hirveää
eroa, mutta pientä edistystä kui-
tenkin. Uusi moottorikin on
osoittautunut erittäin kestäväksi.

Kausi WAG-konsernin tshek-
kimerkin puikoissa on ollut odo-
tusten mukainen. Asfaltilla auto
on ollut jopa parempi kuin Toni
ennakoi. Toistaiseksi paras sijoi-
tus on Argentiinan viides tila.
Muissa kilpailuissa sijoitus on ol-
lut 10–15 välillä. Ruotsista ja Sa-
fari-rallista oli tuloksena keskey-
tys.

Keskinkertaiset sijoitukset, au-
ton tekniset puutteet ja pikkuviat
eivät ole menestysnälkäistä Gar-
demeisteria turhauttaneet, vaikka
kisapaikoilla miehen ilmeestä on
joskus paistanut läpi pettymys. 

– Ongelmien syyt ovat usein
olleet tiedossa etukäteen. Esi-
merkiksi Kreikassa lukoista pet-
tivät tiivisteet, kun nostimme
painetta paremman pidon toivos-
sa. Eivät ne kestäneet. Jyväsky-
lässä on käytössä uusi systeemi,
ja paineet voidaan pitää mata-
lampina.

– Tiimikin on toiminut kisois-

sa hyvin. Mekaanikot ovat ripei-
tä, eikä aikasakkoja tai muuta yli-
määräistä harmia ole tullut. Käy-
tännön työskentelyyn pieni bud-
jetti ei ole suuresti vaikuttanut,
tosin testeissä meno on hieman
löysempää, Toni kertoo.

Skoda haastaa
Hyundain ja Mitsubishin

Jyväskylän MM-rallissa Gar-
demeister iskee kapuloita rat-
taisiin myös huipputalleille, mut-
ta pahimmat kilpakumppanit is-
tuvat Hyundain, Mitsun ja muu-
tamien yksityistallien kuppipen-
keissä. Tietyillä pätkillä Toni us-
koo kuitenkin ehtivänsä kärki-
kastiin.

– Koskaan ei voi olla täysin
tyytyväinen, jos ei pääse pisteil-
le. Mutta Jyväskylän kisa on niin
tiukka, että täällä voi olla todelli-
sia vaikeuksia ehtiä edes kympin
sakkiin. Auto on kehittynyt meil-
läkin, mutta varsinkin Hyundai
on saanut reilusti lisää vauhtia. 

– Kyllä tietyillä pätkillä, jotka
sattuvat hyvin mulle ja autolle,
pitäisi ehtiä viiden sakkiin. Jy-
väskylä on auton koon takia
meille parempi kisa kuin hitaat
huonokuntoisilla sorateillä ajet-
tavat kilpailut, kuljettaja arvelee.

Suurajoissa hyvän tuloksen eh-
tona on täydellinen luottamus au-
toon. Täysillä vedettävät paikat
on uskallettava vetää täysillä.
Varovaisuus maksaa äkkiä se-
kunteja, rämäpäisyys on puoles-
taan tuhoisaa. 

Viime vuoden erittäin raju
ulosajo Ouninpohjan hypyissä on
mielessä käsitelty eikä Toni usko
sen vaikuttavan menoon.

– Se kohta on nyt ajettava hie-
man eri tavalla. Minulle sattui
siinä viime vuonna virhe. Mitsun
tyyppivika on nostaa perää, jos
hypyssä löysäsi kaasua tai jarrut-
ti. En ehtinyt jarrutuksen jälkeen
lyödä kaasua päälle, hypättiin
penkkaan ja mentiin ympäri.

– Skoda tuntui ainakin testeis-
sä hyppäävän aivan tasaisesti.

Toni kehittämään
Skodan uutta autoa?

Suomalaisparin sopimus Sko-
da-tallin kanssa kattaa vain tä-
män kauden. Ensi vuoden työ-
paikka on vahvistamatta, mutta
Gardemeisterin mukaan hänet
nähdään sarjassa myös jatkossa.

– Keskusteluita on käyty ja Ti-
mo (Jouhki) oli paikalla Kreikan
rallissa neuvottelemassa tallien
kanssa. Ainakin Skodalta löyty-
nee hommia tulevaisuudessakin.
Muistakin on keskusteltu, mutta
mitään konkreettista vaihtoehtoa
ei ole vielä ollut esillä. 

Skoda on suunnitellut pienen
Fabian-mallin pohjalle rakennet-
tavaa uutta autoa, joka esitel-
täisiin mahdollisesti ensi kaudel-
la. Päätöstä uudesta kilpurista ei
ole tehty, mutta ainakin Gardea
uusi haaste kiinnostaisi.

– Uusi auto toisi valoisat näky-
mät. Vauhtia löytyisi varmasti li-
sää ja ajaminen olisi mielek-
käämpää. Skoda ei missään ni-
messä ole huono vaihtoehto tule-
vaisuudessakaan. Tallissa on po-
tentiaalia, Toni kehuu.

■ Toni Gardemeister tunkee tshekkiläisellä työhevosellaan kymmenen parhaan joukkoon.

PETTERI KIVIMÄKI

Toni Gardemeister saa Suurajoihin käyttöönsä Octavian uuden Evo 3-version. Kokonaan uudesta autosta odotetaan päätöstä syksyn aikana.

PETTERI KIVIMÄKI

Skodan mekaanikoilla on riittänyt töitä kauden aiemmissa MM-osakilpailuissa. Suurikokoisen auton yk-
si työläimmistä ongelmista on vikuroivat tasauspyörästön lukot, jotka eivät ole kovimpien kilpailijoiden
tasolla. 

Kilpailunumero 15
Syntynyt: 31.3.1975 Kouvolassa
Ensimmäinen ralli: 1993 Opel Ascona
Ensimmäinen MM-ralli: 1996 Jyväskylän
MM-ralli, Opel Astra
MM-startteja: 43
MM-voittoja: 0
Maailmanmestaruuksia: 0

1996: keskeytti
1997: 12.

Menestys Jyväskylän MM-rallissa:
1998: 14.
1999: 6.

2000: keskeytti
2001: keskeytti

Toni
Gardemeister

”Skoda on helpoin, mutta ei nopein”

LAMMI
Joni Malkamäki

Sebastian ”Basti” Lindholmin
ajolinjoja katsellessa ja uraa
muistellessa tulee mieleen jää-
kiekkoilija Raimo Helminen.
Molemmat ovat rentoja, kohte-
liaita, isällisiä ja kypsästä iästä
huolimatta lajinsa ehdotonta kan-
sallista kärkeä. He ovat yleisön
rakastamia ja kanssakilpailijoi-
den kunnioittamia urheilijoita,
jotka ovat olleet lajissa mukana
”aina”.     

Bastilla, 41, on edessään yh-
deksännettoista Suurajot, eikä
miehessä ole nähtävissä mitään
väsymisen merkkejä. WRC-Peu-
geotia ohjastava espoolainen ei
edes puhu eläkkeelle jäämisestä,
vaan tähtää edelleen kymmenen
parhaan joukkoon huikeasta vas-
tustuksesta huolimatta. Tulosta-
voitetta tärkeämpää on kuitenkin
onnistunut kokonaisuus, jota ve-
teraani on hakenut jo kaksi vuo-
sikymmentä.

– 18 kertaa olen Jyväskylän
ajanut, mutta vielä ei ole täysin
ehjää rallia takana. Jos murhee-
ton ja virheetön kisa osuisi koh-
dalleen, se olisi mukavaa. Sellai-
nen motto meillä on on, että pyö-
rät joko vetää tai jarruttaa, Basti

filosofoi.
Lindholmilla on käytössään

vuoden 2000 versio Peugeotin
WRC-autosta, joka on viritetty
Suurajoja varten täydelliseen is-
kuun. Uuden voimansiirron ja
moottorin avulla autosta revitään
irti kaikki mahdollinen suoritus-

kyky.  
– Sääntöjen mukaan vuoden

2000 ja 2001 autoja ei saa sekoit-
taa keskenään, mikä tietysti har-
mittaa kuljettajaa. Tuoreempien
versioiden osien, kuten uudem-
man turbon asentamien autoon
vaatisi koko korin ja paljon

muunkin vaihtamista.   

Haaveena 20
Suurajostarttia

Seitsemän SM-kultaa ja kah-
deksan hopeaa voittanut kuljetta-
ja tähtää Suurajohistoriaan. Vuo-
den 2003 kilpailu olisi miehen
20. startti, mikä on vähintä mitä
Bastilta voidaan odottaa. – Pyö-
reistä olen haaveillut, mutta kat-
sotaan ollaanko ensi vuonna vie-
lä mukana vai ei, Lindholm tote-
aa vaatimattomasti.    

– Kyllä ajamiseen on vuosien
varrella tullut jo rutiinia, mutta
Jyväskylä on kilpailu, joka sytyt-
tää aina. Motivaation kanssa ei
täällä ole koskaan ongelmia, Bas-
ti vakuuttaa.

Oman värinsä tämän vuoden
kisaan antaa samassa ”tallissa”
ajava Juuso Pykälistö, joka lyö
kapuloita rattaisiin myös koke-
neille mestarille.  – On mielen-
kiintoista nähdä miten me hänel-
le pärjäämme, ja miten muut nuo-
ret kuljettajat taas pärjäävät Juu-
solle. Nuorilla riittää rohkeutta,
kun tässä iässä yrittää jo hieman
miettiä mitä tekee. Riskinottoky-
ky ei ole aivan samalla tasolla
kuin nuorena aloittelevana kul-
jettajana, Lindholm vertaa.

■ Sebastian Lindholmille murheeton ralli on sijoitusta tärkeämpi.

OUTI TORVINEN

Yksityiskuljettajan tehtäviin kuuluu omasta työkalusta huolehtiminen. Helmat on suojattava teipillä, etteivät kiveniskemät pilaa auton ulko-
näköä. MM-rallin lähtöviivalla auton on oltava kauneimmillaan.

Sebastian Lindholm, 41, on ajanut Suurajot jo 18 kertaa.

Bastin 19. rallin suurin toive:
”Ensimmäinen ehjä kilpailu”
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JYVÄSKYLÄ
Joni Malkamäki

Kun viisivuotias Mikko Hirvo-
nen katseli kotonaan Kannon-
koskella läheisen järven jäätä, ei
hän ajatellut pilkkimistä tai luis-
telua. Autollahan tuonne on
päästävä, poika mietti ja mainit-
si asiasta isälleen Juhanille, jo-
ka rallin harrastajana tajusi heti
mistä oli kyse. Pojasta tulee ral-
likuljettaja. 

Muutamaa vuotta myöhemmin
Mikko hapuili jäärata-auton pe-
daaleja ja löysi kaasun, joka on
pysynyt syvällä lattiassa siitä
lähtien. Onneksi nuorukainen ta-
jusi heti myös jarruttamisen mer-
kityksen, sillä sen, ja rauhallisen
luonteen avulla nykyinen Mikko
Hirvonen, 22, on päässyt tilan-
teeseen, jossa ralliautoilusta on
tulossa täysipäiväinen ammatti.

– Jäältä siirryin jokamiesluok-
kaan heti, kun täytin 15 vuotta.
Asfaltti- ja kardaanikuninkuuk-
sia metsästin kolme vuotta ja 18-
vuotiaana oli luonnollista siirtyä
rallin pariin, Hirvonen muistelee.

Tavalliseen ralliautoilijan kas-
vutarinaan tuli viimeistään tässä
vaiheessa poikkeus, sillä Hirvo-
nen ei kardaanikokemuksesta
huolimatta kiihdyttänyt ralliteil-
le takavetoisella Escortilla tai
Starletilla, vaan etuvetoisella N-
ryhmän Opel Kadetilla.

– En ollut koskaan ajanut etu-
vetoisella kilpaa, mutta ralliin  se
oli tietoinen valinta. Ajattelin jo
tuossa vaiheessa, että jos uraa
viedään eteenpäin, on jossain
vaiheessa etuvetoisella opittava
ajamaan. Päätös on osoittautunut
erittäin hyväksi, Hirvonen va-
kuuttaa 60 rallin kokemuksella. 

Menestyskäyrät
nousivat kattoon

Kadetilla juniori-Hirvonen
opetteli kansallisia kisoja puoli-
toista vuotta, jonka jälkeen alle
löytyi pykälää ripeämpi Opel
Astra, jolla ehti jo nuorten SM-
sarjan vauhtiin.Tuolloin elettiin
vuotta 2000. 

Seuraavalle kaudelle Opel pis-
tettiin laihdutus- sekä piristys-

kuurille ja Mikko siirtyi yleiseen
luokkaan.

Hirvosen kehitys ralliautoilija-
na on kuin alan oppikirjasta, jon-
ka painosta tosin ei ole kaikille
liiennyt. Mies, auto ja kilpailu-
luokka on kehittynyt tasaisin
portain. Etenemistä on mausta-
nut hyvä menestys. Roope An-
kan talouskäyrien tapaan Hirvo-
sen viiva on kaartunut jatkuvasti
jyrkemmin kohti taivasta.

– Muutama ensimmäinen ralli
meni täysin etuvetoisen opette-
lussa. Astralla ehdin ensimmäi-
sellä kaudella nuorten SM-sarjan
seitsemänneksi. Viime vuonna
olin sitten pikku N-ryhmässä
SM-kakkonen.

– Olen ollut suhteellisen varma
kuljettaja. Pahoja ulosajoja ei ole
juuri sattunut, mutta vauhti on
silti ollut ihan hyvää. Paineen-
sietokykyä ja rauhallisuutta, niin
ja kaikkeni yritän antaa touhuun,
Hirvonen arvioi varovasti me-
nestysreseptiään.

Henkilökohtaisten ominai-
suuksien lisäksi taustalla on tie-
tysti ollut runsaasti avuliaita ih-
misiä. Hirvosen omasta suvusta
on löytynyt huoltomiehiä ja Mi-
kon isosisko Riikka on istunut
jopa kartanlukijan penkillä. Isä
on aina ollut hommassa tosissaan
mukana.

– Tiukkaa on ollut. Puuhaan on
mennyt omat ja varmaan suku-
laistenkin rahat. Pahoja takaisku-
ja ei ole kuitenkaan onneksi sat-
tunut. No, kerran ralliauto varas-
tettiin Tampereella, mutta sekin
löytyi parin kuukauden kuluttua. 

Lottovoitto
nimeltä Jouhki

Jo ensimmäisellä kaudellaan
yleisessä luokassa Hirvonen an-
toi järjestelmällisesti päihin pa-
perilla nopeammille ja tehok-
kaammille autoille. Kun kausi
2001 sitten huipentui äärettömän
tiukkaan vääntöön SM-voitosta,
tarjoutui Hirvoselle tilaisuus ni-
meltään Timo Jouhki.

Esimerkiksi Tommi Mäkisen,
Juha Kankkusen ja Toni Gar-
demeisterin huipulle ohjannut
rallimanageri kiinnostui lupaa-

vasta automekaanikosta.
– Viime vuoden lopulla sain

yllättäen kutsun Jouhkin testiin.
Paikalla oli Timon ja minun li-
säksi kolme muuta nuorta kuljet-
tajaa: Kosti Katajamäki, Tero
Mäntykoski ja Jari-Matti Lat-
vala. Lisäksi tarkkailijoina oli
joukko tunnettuja rallinimiä.

Haastattelun jälkeen nuoret lu-
paukset istutettiin etuvetoiseen
280-hevosvoimaiseen A-ryhmän
VW Golfiin. Edessä oli kaksi eri-
laista testitietä kaikille täysin
vieraalla autolla.

– Kellot lyötiin heti käyntiin.
Se oli aika tiukka paikka. Han-
tusen Timo istui vieressä ja huu-
si, että pitää vetää kovempaa. Tu-
loksia meille ei kerrottu, mutta
siitä muutaman viikon kuluttua
Timo kuitenkin soitti ja kertoi,
että Italiassa olisi yksi asfalttikil-
pailu, Hirvonen kertaa.

Sekin testi sujui hyvin. Hirvo-
nen ehti ensimmäisessä kunnon
asfalttirallissaan A-ryhmän Nis-
sanilla luokkansa kolmanneksi ja
yleiskilpailun sijalle seitsemän,
ja paikka Jouhkin tallissa var-
mistui.

”Reissuista on
opittu hirveästi”

Kaudelle 2002 kaikki muuttui
Hirvosen ralliuralla. Mies sai
käyttöön nykyisen autonsa eli
pikku A-ryhmän 1,8-litraisen
Golfin. Myös kaikki ihmiset ym-
pärillä vaihtuivat, kartanlukijaa
myöten. Mikko sai keskittyä aja-
miseen, ilman huolia kilpailemi-
sen kustannuksista.

– Päätimme, että ajetaan SM-
sarjaa ja haetaan samalla koke-
musta ulkomailta erilaisista au-
toista sekä alustoista. Päädyim-
me Italian Subaru-cuppiin, jossa
ajetaan riisutuilla N-ryhmän ne-
livetoisilla Subaruilla.

– Ideana on oppia nelivetoisen
tekniikkaa ja tyyliä. Ja kyllähän
tuo alkuvaikeuksien jälkeen on
ruvennut taipumaan. Autoissa on
vähemmän tehoa, kun Suomen
N-ryhmäläisissä, joten sarja on
hyvä paikka kehittää ajorytmiä,
Hirvonen analysoi. 

Toinen oppihaara on asfaltti.

Hirvosella on nyt plakkarissa
kolme yksittäistä starttia Italian
kansallisista asfalttiralleista. Jo-
kainen kovatasoinen kisa on ajet-
tu eri autolla, joista viimeisin
heinäkuussa super 1600-luokan
Citroenilla.

Kuvio on selkeä. Mahdollisim-
man paljon kokemusta ulkomail-
ta ja erilaisista olosuhteista val-
mentaa Hirvosta MM-sarjaan.
Huipulle. Suomesta löytyy tasoa
ja vastusta, mutta tietyypeistä,
kulttuurista ja työskentelytavois-
ta on haettava oppia rajojen ul-
kopuolelta. Hyvin samantyyppi-
sen koulun on käynyt esimerkik-
si Skodan tehdaskuljettaja Toni
Gardemeister.

– Ajorutiini on parantunut sel-
västi ja reissuilla opittu hirveäs-
ti. Oman värinsä on antanut työs-
kentely erilaisten tiimien kanssa.
Esimerkiksi heinäkuisessa Ita-
lian asfalttikisassa ei tiimissä ol-
lut yhtään henkilöä, joka olisi
puhunut edes englantia. 

Jyväskylässä nykyään asusta-
van Mikko Hirvosen oppivuosi
on sujunut mainiosti. Hän on var-
mistanut pikku A:n Suomen
mestaruuden, kun kauden seitse-
mästä kisasta on ajettu viisi.
Vauhti on ollut huimaa, sillä Hir-
vonen on näyttänyt perävaloja
jopa WRC-autoille.

Subaru-cupissa kolmen kisan
saldona on ollut kaksi voittoa ja
yksi keskeytys. Asfaltilla vauhti
on riittänyt luokan kärkiviisik-
koon.

– Tärkeintä kaudella on ollut
se, että vauhti on noussut koko
ajan ja olen kehittynyt kuljettaja-
na. Nyt on huikea mahdollisuus
mennä eteenpäin. Heti ensim-
mäisestä rallista lähtien tähän on
tähdätty – ammattiin, vielä tällä
hetkellä jyväskyläläisessä auto-
liikkeessä asentajana työskente-
levä Hirvonen miettii.   

Jyväskylä uran
ensimmäinen MM-kisa

Hirvosen tulevaisuus rallikul-
jettajana on avoinna. Mies itse ei
ainakaan julkisesti tähyile vielä
kovinkaan pitkälle. Tai tähyilee,
mutta vain kilpailu kerrallaan.

Jalat maassa mutta ykkösenä
maalissa -asenne turvaa tulevai-
suuden?

– Uskoisin, että ainakin ensi
vuonna ajan vielä etuvetoista,
luultavasti super 1600-autoa. Ei
tosin välttämättä Suomessa. Esi-
merkiksi nuorten MM-sarjan
kautta olisi hyvä mennä eteen-
päin.

Ranskalainen Sebastian Loeb
on hyvä esimerkki siitä, mil-
laisiin näyttöihin pikkuruisella
etuvetoisella pystyy. Loeb voitti
viime vuonna luokan maailma-
mestaruuden ja ajaa nyt Citroe-
nin WRC-joukkueessa.   

Esimakua tulevasta miehelle
on tarjolla Jyväskylän MM-ral-
lissa, johon hän starttaa brittital-
lin virittämällä 220-hevosvoi-
maisella 1600-luokan Renault
Cliolla. Ralli on Hirvosen uran
ensimmäinen MM-koitos. 

– Suurajoissa olen ollut aikai-
semmin vain siiman toisella puo-
lella, joten odotan kovasti elämä-
ni tähän saakka suurinta kilpai-
lua. 

Suurempia menestyspaineita
ei Hirvosella ole. Jyväskylä ei
ole tänä vuonna 1600-sarjan
MM-osakilpailu, joten luokassa
kilpailee vain neljä suomalaista
autokuntaa.

– Luokkavoitosta tietenkin
ajetaan. Yritetään samalla hätyy-
tellä vähän isompiakin autoja, to-
sin Cliolla se on hiukan vai-
keampaa kuin Golfilla SM-sar-
jassa. Volkkarilla ei kuitenkaan
ollut järkeä lähteä Suurajoihin,
koska olisin ollut luokan ainoa
osanottaja, Mikko selittää.

Kannonkosken Mikko Hirvo-
sesta on tulossa Suomen Mikko
Hirvonen. Seuraava Keski-Suo-
men ase maailman ralliteille?
Hiljalleen eläköityvien Kankku-
sen ja Mäkisen saappaisiin tarvi-
taan pian nuorta voimaa, mikä
sopisi mainiosti miehen jatko-
suunnitelmiin.

– Ammattilaiseksi tähtään. En-
sin muutama vuosi harjoitellaan
ja sitten ajetaan maailmanmesta-
ruudesta. Kaiken on osuttava
kohdalleen, että sinne päästään,
mutta hyvältä ainakin vielä näyt-
tää, Hirvonen tietää.

■ Jouhkin tallin kannonkoskelainen tähtitulokas Mikko Hirvonen pärjää kaikessa mihin autolla ryhtyy.   

OUTI TORVINEN

Mikko Hirvosella on edessään vaativa tehtävä. Rallin Keski-Suomen piirinmestaruus on lähivuosina ja-
ossa. Vastus on kova, mutta Tommi Mäkinen, Juha Kankkunen ja Harri Rovanperä kelpuuttavat varmas-
ti nuoren nopeusammattilaisen joukkoonsa. 

OUTI TORVINEN

Mikko Hirvosella on elämänsä tilaisuus ajaa mekaanikon ammattista rallimaailman tietoisuuteen. Ralliguru Timo Jouhkin suojatti starttaa torstaina uransa ensimmäiseen MM-ralliin.  

Kun kaikki riippuu vauhdista...

”Tiukkaa on ollut. Puuhaan on mennyt omat ja sukulaisten rahat.”
Jyväskylän MM-ral l i   
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Joni Malkamäki

Norjan Petter Solberg on harvi-
nainen kuljettaja MM-sarjassa.
Hän siirtyi rallin pariin ral-
licross-baanoilta vasta vuoden
1996 lopulla. Vajaat kolme vuot-
ta myöhemmin hän istui jo For-
din tehdasauton ohjaimissa ja
2001 oli Subarun vuoro. 27-vuo-
tias norjalainen on ajanut rallia
vain huipputalleissa ja huippu-
tallitoverien seurassa. Fordilla
esikuva oli Colin McRae, Suba-
rulla Richard Burns ja nyt talli-
toverina ajaa Tommi Mäkinen. 

Kyseiset kuljettajat ovat voit-
taneet seitsemän vuoden aikana
kuusi maailmanmestaruutta. Sol-
berg on saanut kehittyä maail-
man parhaiden rallitaiturien var-
jossa, josta hän on nyt noussut
hakemaan paikkaansa kilpailu-
jen palkintokorokkeilta. Petter
myöntää olevansa edelleen Su-
barun selkeä kakkoskuljettaja,
vaikka hän kahdeksan osakilpai-
lun jälkeen majaileekin MM-tau-
lukossa seitsemäntenä pisteen
edellä Tommi Mäkistä.

– Tommi on nelinkertainen

maailmanmestari. Tietenkin hän
on ykköskuljettaja, mutta minua
tilanne ei haittaa tippaakaan. Tii-
min kohtelussa se ei näy miten-
kään, Solberg sanoo.

– Emme ole Tommin kanssa
kilpailijoita, vaan tallitovereita.
Itse yritän olla kaikkein nopein
kuljettaja, muulla ei ole väliä.

Tähtikuljettajien varjossa
työskennellyt Petter on nyt itse
tähti, tosin ilman tähden eleitä.
Hän ottaa edelleen vastaan kai-
ken mitä kokeneemmilla kilpai-
lutovereilla on annettavaa. Eri-
tyisesti Mäkinen saa Solbergin
innostumaan. 

– Tommi on paras tyyppi ke-
nen kanssa olen työskennellyt.
Richard Burnsia ja häntä ei voi
verrata mitenkään. He ovat täy-
sin erilaisia, toistensa ääripäitä.
Myös Colin McRae oli hyvä
tyyppi, Solberg vertaa.

– Mäkisen kanssa on helppo
tehdä töitä. Hänelle voi aina soit-
taa ja kysyä neuvoa. Se on tärke-
ää. Olemme yhdessä pystyneet
tekemään autosta selvästi no-
peamman. Olen koulutukseltani
mekaanikko ja tiedän autoista ai-

ka paljon, mutta Tommi on saat-
tanut jo kokeilla ehdotustani.
Pystymme auttamaan toisiam-
me, Solberg kehaisee.

”Voitto tulee
kun tulee”

Norjalaisen kulunut kausi Su-
barulla on ollut vaihteleva. Eh-
doton huippuhetki oli Argentii-
nan kakkostila, mutta onnea ei
ole riittänyt jokaiseen kilpailuun.

– Kausi on ollut hyvä ja huo-
no. Omiin suorituksiini olen tyy-
tyväinen. Epäonnisiin sattumiin
nähden olen pystynyt ajamaan
hyviä sijoituksia. Oikeastaan jo-
kaisessa rallissa autossa on ollut
ongelmia, kuten Tommillakin,
mutta sitähän tämä on. Se kuuluu
lajiin.

Alkuvuoden suoritusten perus-
teella asiantuntijat äänestivät ke-
säkuussa Solbergin sarjan yli-
voimaisesti  kehittyneimmäksi
kuljettajaksi ennen Viron Mark-
ko Märtinia. Petterin vauhti on
kasvanut merkittävästi, mutta
keskeytykset ulosajoihin ovat
vähentyneet selvästi.    

Norjalainen hurjapää on sijoit-
tunut urallaan kaksi kertaa MM-
osakilpailun kakkostilalle, mutta
voitto uupuu. Ihme kyllä, sillä
erikoiskoeaikojen perusteella
kaikki olisi ollut jo mahdollista.  

– Voitto tulee kun tulee. Yritän
olla nopein kuljettaja ja teen ko-
vasti töitä sen eteen. En välitä
mitä muut ajattelevat, enkä suos-
tu ottamaan mitään paineita.
Mahdollisuuksia voittoon on jo
ollut, mutta ei riittävästi onnea.

Jyväskylän MM-ralli ei ole
toistaiseksi sujunut aivan Sol-

bergin nuottien mukaan. Ensim-
mäisellä yrityksellä vuonna 1999
Solberg oli 12:s. Kaksi vuotta
sitten kilpailu päättyi Lanka-
maalla miehen uran yhteen ra-
juimmista ulosajoista ja vuosi
sitten sinänsä hyvä seitsemäs ti-
la oli heikompi kun tallitovereil-
la Burnsilla (2.) ja Märtinillä
(5.).

Lankamaan kaato
syöpyi mieleen

Kahden vuoden takainen hurja
kaato on edelleen takaraivossa.

– Kyllä se saattaa hieman vai-
kuttaa. Se oli vaarallinen paikka.
Paha onnettomuus ei aiheuta

varsinaisesti pelkoa, mutta koko
rallia ja erikoiskoetta kunnioittaa
sen jälkeen enemmän.

Käytännössä kunnioitus tar-
koittaa kaasujalan nostamista
tiukassa paikassa. Tällä kaudella
Solbergin ajamiseen on tullut
hurja annos kypsyyttä, eikä volt-
teja kerien ole nähty uran alkuai-
kojen tapaan.   

– Menestymiseen vaaditaan
raakaa vauhtia. Riskejä ei ajaes-
sa yleensä ehdi miettiä, mutta
saatoin viime vuonna menettää
Lankamaalla muutaman sekun-
nin onnettomuuden muiston ta-
kia. No, olin toisella ajokerralla
kuitenkin pätkän toiseksi nopein,
Solberg tykittää.

Lähes kaikkien kuljettajien ta-
voin Solberg toistaa jo kliseisel-
tä kuulostavaa tosiasiaa, että ko-
keneita suomalaisia ei Jyväsky-
lässä voiteta. Subarunkin pahin
vihollinen on Peugeot, jonka tek-
ninen ylivoima ladattuna sinival-
koisilla aivoilla kuulostaa vielä-
kin suuremmalta. 

Solberg ei kuitenkaan ryhdy
edes puhumaan sijoista kahdek-
san tai kymmenen.

– Olen tyytyväinen autoon, jo-
ten sijoituksen on oltava parem-
pi kuin viime vuonna. Aion ajaa
helvetillistä vauhtia ja viihdyttää
ainakin norjalaisia faneja, joita
on tulossa paljon Jyväskylään. 

Petter Solberg ja hänen veljen-
sä Henning ovat maansa suu-
rimpia autourheilutähtiä. Kun
veljekset siirtyivät rallicrossista
rallin pariin, tuli rallista samalla
rallicrossia suositumpi laji koko
maassa. Henning osallistuu Jy-
väskylän MM-ralliin yksityistal-
lin WRC-Toyotalla.

■ Huippujen aisaparina kasvanut norjalainen haastaa nyt kenet tahansa.

ARI MÄNTYLÄ

Subarun norjalainen tähti on viihtynyt tallissa erinomaisesti. Solberg kehuu erityisesti tallitoveri Tommi Mäkistä, joka on Petterin mukaan ”huipputyyppi”.   

RISTO AALTO

Petterin ensimmäinen MM-voitto
saattaa tulla Suurajoista. 

Ari Mäntylä

Viron Markko Märtin on nous-
sut otsikoihin tällä kaudella. Hän
johti Kyproksen MM-rallia yh-
den erikoiskokeen verran, mutta
Kreikan Akropolis-rallissa hän
hallitsi kilpailua koko ensimmäi-
sen ajopäivän. Rallin asiantunti-
jat nostelivat kulmakarvojaan
Kreikan kuumuudessa, kun Mär-
tin johti rallia 57,1 sekunnilla
kahdeksan erikoiskokeen jäl-
keen. Mutta seuraavalla erikois-
kokeella Fordin alla pyörineestä
Pirellistä lähti pinta pois ja viro-
laiselta tuhraantui renkaan vaih-
dossa kolme ja puoli minuuttia.
Voitto vaihtui kuudenneksi sijak-
si, mutta Märtinin nimi ei poistu-
nut otsikoista.

– Rallin johtaminen ei ollut mi-
nulle yllätys, mutta en uskonut
pystyväni johtamaan sitä ensim-
mäisen päivän jälkeen lähes mi-
nuutilla, Märtin tunnusti.

Märtinin suorituksen arvoa
nostaa vielä se, että hän paukut-
teli pohja-aikoja tallin testiautol-
la. Kun Fordin rallitalli varusti
Colin McRaen ja Carlos
Sainzin matkaan täysiverisillä
tehdasautoilla, annettiin Märtinil-
le vanha ja moneen kertaan kuri-
tettu testiauto, jossa ei ollut vii-
meisintä tekniikkaa. Tallipäällik-
kö Malcolm Wilson ei uskonut
Märtinin taistelevan kilpailun
voitosta, joten virolaisen saattoi
lähettää pistejahtiin vanhalla so-
taratsulla.

– Testasin autoa kolme päivää
ennen Kreikan rallia, joten ehkä
se auttoi. Olen oppinut autosta
koko ajan lisää juttuja. Minun an-
nettiin ajaa Kreikassa täysillä,
mutta siitä huolimatta voitto ei ol-
lut suunnitelmissa. Minulla on
kolmen vuoden sopimus Fordin
kanssa, eikä aikomus ole voittaa
rallia vielä tänä vuonna, Märtin
paljasti.

Subaru-kausi
oli pettymys

Märtin nousi rallimaailman tie-
toisuuteen sijoittumalla Akropo-
lis-rallissa viidenneksi kolme
vuotta sitten. Kun hän ylsi myös
seuraavana vuonna MM-ralleissa
kymmenen parhaimman jouk-
koon Toyota Corollalla, alkoivat
tehdastallit olla hänestä kiinnos-
tuneita. Märtin valitsi kolmen
tehdastallin tarjouksesta Suba-

run, mutta kausi 2001 oli petty-
mys. Täyden MM-sarjan sijasta
hän ajoi viime vuonna yhdeksän
MM-rallia ja sai kasaan kolme
pistettä.

– Viime kausi oli pettymys,
koska en saanut ajaa kaikkia nii-
tä ralleja, jotka minulle luvattiin.
Mutta joskus kohdalle sattuu
huonoja kausia, Märtin pohdiske-
li.

Kauden päätteeksi Märtin päät-
ti nostaa kytkintä. Uusi pesti löy-
tyi Fordilta, joka arveli 26-vuoti-
aan virolaisen sopivan kokenei-
den McRaen ja Sainzin tallikave-
riksi. Märtin solmi Fordin kanssa
kolmen vuoden sopimuksen ja vi-
rolainen vei talliin säkkitolkulla
öljysponsorin rahaa.

Ruotsista tuli
pohjanoteeraus

Märtinin kausi uuden tallin au-
tolla alkoi mahdollisimman an-
keasti. Virolainen oli täysin hu-
kassa Monte Carlon rallissa ja
Ruotsissa hän ajoi autonsa tieltä
testierikoiskokeella eikä pystynyt
osallistumaan koko ralliin.

– Laskin, että Ruotsissa on ti-
laisuuteni näyttää vauhtini, mut-
ta sitten mokasin kaiken. En ym-
märrä miksi menin ajamaan au-
ton hankeen testipätkällä. Se on
urani pahin moka ja pettymys.
Sen alemmaksi ei ralliautoilija
voi urallaan vajota, Märtin ruos-
ki itseään.

Märtin oli tukalassa tilanteessa
Ruotsin rallin jälkeen. Hänen tie-
dettiin olevan vaikeuksissa Kor-
sikan ja Katalonian asvalttiral-
leissa ja moni oli valmis luokitte-
lemaan miehen menetettyjen lah-
jakkuuksien kastiin.

– Ruotsin jälkeen ajoin todella
tarkasti Korsikan ja Katalonian,
koska minulla ei ollut enää varaa
typeriin virheisiin. Argentiinassa

pääsin vihdoin näyttämään kil-
pailukykyni, huokaisi Märtin, jo-
ka ajoi Etelä-Amerikan MM-ral-
lin erikoiskokeet kuudenneksi
nopeimmin.

Marcus Grönholmin ja
Richard Burnsin hylkäysten an-
siosta virolaisen sijoitus parani
lopulta parilla pykälällä. Argen-
tiinan ja Safari-rallin neljännet si-
jat ovat Märtinin parhaat tulokset
miehen 36 MM-rallin uralla.

Saako Märtin
kukistaa McRaen?

Kreikan rallin työnäyte muutti
Fordin tallipäällikön suhtautumi-
sen Märtiniin.

– Markko voi ajaa Jyväskyläs-
sä täyttä vauhtia. Uskon hänen yl-
tävän hyvään tulokseen, Wilson
tuumasi.

Märtin osallistuu Suomen
MM-ralliin kuudetta kertaa. Vii-
me vuonna hän sijoittui viiden-
neksi.

– Olin viime vuonna Jyväsky-
lässä nopeampi kuin Colin ja Car-
los ( raju laskeutuminen hypystä
vaurioitti auton moottoria ja pu-
dotti virolaisen kolmannelta si-
jalta viidenneksi). Jyväskylä on
suosikkini rallisarjassa. Jos pys-
tyn yllättämään itseni samalla ta-
valla kuin Kreikassa niin pystyn
olemaan paras ulkomaalainen
kuljettaja. Se on tavoitteeni, Mär-
tin paalutti.

Kukaan ei uskonut, että Märtin
pystyy haastamaan tallikaverinsa
jo ensimmäisenä vuonna Fordil-
la. Märtin voi hyvinkin olla paras
Ford-kuljettaja Suurajoissa, mut-
ta antaako Wilson hänen sijoittua
kuljettajien MM-titteliä tavoitte-
levaa McRaeta paremmin?

– Jos olen johdossa niin uskon
saavani voittaa rallin. Ykkössijan
uhraaminen ei ole niin helppoa
tallillekaan, Märtin puntaroi.

■ Märtin jättää Suurajoissa McRaen ja Sainzin taakseen? 

PETTERI KIVIMÄKI

Markko Märtin uskoo ehtivänsä Suurajoissa tallitovereinaan ajavien maailmanmestareiden vauhtiin.

Kilpailunumero 6
Syntynyt: 10.11.1975 Tartossa Virossa
Ensimmäinen ralli: 1994 Lada Samara
Ensimmäinen MM-ralli: 1997 Jyväskylän
MM-ralli, Toyota Celica Turbo
MM-startteja: 37
MM-voittoja: 0
Maailmanmestaruuksia: 0

1997: keskeytti
1998: 12.

Menestys Jyväskylän MM-rallissa:

1999: keskeytti
2000: 10.

2001: 5.

Markko
Märtin

Kilpailunumero 11
Syntynyt: 18.11.1974 Spydebergissä Norjassa
Ensimmäinen ralli: 1996 Toyota Celica
Ensimmäinen MM-ralli: 1998 Ruotsin ralli,
Toyota Celica
MM-startteja: 40
MM-voittoja: 0
Maailmanmestaruuksia: 0

1999: 12.    2000: keskeytti    2001: 7.

Menestys Jyväskylän MM-rallissa:

Petter
Solberg

Korjaukset ja huollot
käsinpesusta täysfiksaukseen

SISÄ- SUOMEN HUOLTO

Puh. (014) 338 7700

Kuormaajantie 6, 40320 Jyväskylä

AHJOKATU 15. Puh. 676 027. Av. ma-pe 9-17, la 9-13.

VUOKRASOPIMUS PÄÄTTYY!VUOKRASOPIMUS PÄÄTTYY!

Jyväskylän

KONESAHA

Tule
ja hae

omasi!

Ei puhelinvarauksia.

Nyt lähtee • moottorisahat
• ruohonleikkurit • jyrsimet• ruohonleikkurit • jyrsimet

RAJUIN ALENNUKSIN!

Nyt lähtee • moottorisahat
• ruohonleikkurit • jyrsimet

RAJUIN ALENNUKSIN!

• moottoripyörät • varusteet
• varaosat • huolto

Rallihenkinen
moottoripyöräliike

palvelee sinua!

Rallihenkinen
moottoripyöräliike

palvelee sinua!MOTORBIKES STORE

Seppäläntie 1, Jkl p. (014) 685 121
av. 9-17, la 10-13

• moottoripyörät • varusteet
• varaosat • huolto

Alasinkatu 2, Jkl
Puh. 010 555 3100.
Av. ark. 8.30-18, la 10–14.

www.autolinna.fi

Ford-erikoismallit esittelyssä – nyt meillä.
Erikoisvarusteltujen Ford-henkilöautojen karavaani pysähtyy liikkeessämme
ke 7.8. - la 10.8. Tervetuloa koeajolle!

Tervetuloa avaamaan käsinkosketeltavan konkreettinen keskustelu  aiheesta ”Ainutlaatuinen ajonautinto”.

• Uusinta Common-Rail -dieseltekniikkaa: Ford Focus & Mondeo TDCi-mallit
• Uudet Automaattivaihteiset Focus 2.0i, Mondeo 2.5iV6 & Galaxy 2.3i -mallit
• Suorituskykyä ja ajonautintoa: Ford Focus ST170 & Mondeo 2.5iV6

Keski-Suomen Ford-keskus paremmin perille

Petter Solberg nousi 
tähdeksi tähtien varjosta

Oppipoika joka astui
mestarien varpaille


