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Jos minulla ei ole ongelmia yhdelläkään erikois-
kokeella, uskon pystyväni voittamaan Suomen
MM-rallin.
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JYVÄSKYLÄ
Erkki Kinnunen

Jyväskylän MM-ralli pärähti
käyntiin virolaisissa juhlatunnel-
missa torstai-iltana, kun Markko
Märtin voitti kilpailun ensim-
mäisen erikoiskokeen Killerin ra-
viradalla.

Virosta saapuneet rallituristit
saivat hurrata koko rahan edestä,
sillä Märtin kukisti MM-rallin
suurimman ennakkosuosikin
Marcus Grönholmin 0,4 sekun-
nilla.

Supererikoiskokeella oli mittaa
vain kaksi kilometriä, eikä sen tu-
loksista voi vetää kovin suuria
johtopäätöksiä kuljettajien lopul-
lisista voimasuhteista. Ford Fo-
custa ajava Märtin sai kuitenkin
näytettyä, että hän haluaa tosis-
saan murtaa suomalaisten ylival-
lan Suomen MM-rallissa.

– Tämä on kotikisani, mutta
myös koko MM-sarjan vaikeim-

min voitettava kisa. Huomenna
näkee paremmin, kuinka vauhti
riittää, sanoi Märtin.

Märtinin minimitavoite on
nousta sunnuntaina palkintopal-
lille kolmen parhaan joukkoon.

Grönholm
löi Burnsin

Kolmea peräkkäistä voittoa Jy-
väskylässä puolustava Grönholm
ajoi kilpailun viimeisessä parissa
tallikaveriaan Richard Burnsia
vastaan. Hän löi MM-sarjaa joh-
tavan britin puolella sekunnilla ja
taisi saada  samalla pienen henki-
sen yliotteen

– Eipä siitä haittaakaan ole,
Grönholm naurahti. Hän korosti,
että kilpailu alkaa varsinaisesti
vasta tänään, kun kuljettajat pää-
sevät pitkille sorapikataipaleille.

Toiseksi ripeimpiä suoma-
laisotteita Killerillä esitti Harri
Rovanperä. Hän jakoi kuuden-
nen sijan Burnsin kanssa jäätyään
Märtinille 0,9 sekuntia, vaikka
renkaat luistelivat.

– Ajoin samoilla renkailla kuin
aamun testierikoiskokeella. Olisi
pitänyt laittaa uudet renkaat. Jo
ensimmäisessä mutkassa jarrutin
liian myöhään, meni leveäksi ja
hävisin heti puoli sekuntia, Ro-
vanperä kertoi.

Mäkinen
kymmenes

Grönholmin ja Rovanperän vä-
liin sijoille 3-5 kiilasivat Subarun
Petter Solberg, Fordin Francois
Duval ja Citroenin Sebastian

Loeb.
Tommi Mäkinen ehti yleisö-

erikoiskokeella kymmenenneksi.
Märtinille hän hävisi 1,6 sekun-
tia.

– Oli erittäin liukasta. Tuntuu,
että meidän auto toimii paremmin
huomenna oikeilla teillä, Mäki-
nen tuumi.

Lähes Mäkisen vauhtia sijoille
11, 12, 13 ja 14 karautti suoma-
laisnelikko Janne Tuohino,
Mikko Hirvonen, Juuso Pykä-
listö ja Toni Gardemeister.

– Tänään hävisimme parillem-
me Duvalille, mutta huomenna
voitamme, Pykälistö pamautti.

Gardemeister hävisi kärki-
vauhdista 2,6 sekuntia, eikä ollut
aivan tyytyväinen uuteen Skoda
Fabiaansa.

– Ato luisti ja huojui. Voi olla,
että se on säädetty liian korkeal-
le, Gardemeister sanoi.

Gardemeisterin tallikaveri Di-
dier Auriol oli vasta 23:s. Mie-

hen olkapää on ollut niin kipeä,
että hänen uumoiltiin jopa kes-

keyttävän kilpailun tänään heti
aamusta.

Feghalin ralli
jäi tosi lyhyeksi

Killerin erikoiskoe keskeytyi
yli 10 minuutiksi, kun kaukaa Li-
banonista saakka Suomeen saa-
punut Adbo Feghali rysäytti
Ford Pumansa ylikulkusillan ai-
taan. Feghali vietiin sairaalaan ja
hänen autonsa tukki radan pit-
käksi aikaa.

Vain reilun kilometrin kilpail-
lut Feghali ei ollut kilpailun en-
simmäinen keskeyttäjä. Sa-
lanimellä ”V-Man” ajava saksa-
laiskuljettaja ei päässyt kilpailu-
keskuksesta Killerin starttiin
saakka. Miehen Volkswagen Po-
lon nähtiin pysähtyneen siirtymä-
taipaleella Viherlandian liepeille.

Todellinen kilpailu alkaa tä-
nään. Burns starttaa avauseri-
koiskokeelle klo 9.00.

■ Kotikisaansa ajava virolainen kukisti Grönholmin 0,4 sekunnilla.

Killeri hurrasi Märtinille
RISTO AALTO

Killerin yleisö ihasteli Markko Märtinin etenemistä.

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Marcus Grönholmin nöyryyttä-
mäksi joutunut Richard Burns
aikoo ottaa makean revanssin Jy-
väskylän MM-rallissa. Grönholm
on pessyt britin mennen tullen
Peugeotin sisäisessä kilvassa,
mutta viikonloppuna Burnsilla on
tilaisuus kuitata. Jos Burns pys-
tyisi kukistamaan Grönholmin tä-
män kotirallissaan, olisi se makea
meriitti.

– Kerron sitten sunnuntaina,
miltä tuntuu voittaa suomalaiset
tallikaverit heidän kotirallissaan,
Burns hehkutti.

Burnsin uholle löytyy katetta.
Hän on taistellut kilpailun voitos-
ta joka kerta vuodesta 1999 läh-
tien. Hän johti rallia viime vuon-
na, mutta hyppäsi liian pitkälle
Ouninpohjassa ja vaurioitti auto-
aan sen verran, että putosi kol-
manneksi. Harri Rovanperän
keskeytyksen ansiosta Burns
nousi lopputuloksissa toiseksi.

– Jos minulla ei ole ongelmia
yhdelläkään erikoiskokeella, us-
kon pystyväni voittamaan Suo-
men MM-rallin. Marcus vaikut-
taa olevan hieman paremmassa
vireessä kuin viime vuonna, mut-
ta hänen kukistaminen on silti
mahdollista, Burns sanoi.

Burns johtaa kuljettajien MM-
sarjaa ja hän joutuu siksi lähte-
mään perjantain erikoiskokeille
ensimmäisenä autona. Kun kelik-
si on luvattu poutaa, kärsii Burns
ensimmäisenä autona ajamisesta.
Tie putsaantuu takaa tuleville ja
pito paranee.

– Tietysti ensimmäisenä auto-
na ajamisesta on minulle haittaa

perjantaina. Toivottavasti ei kui-
tenkaan kovin paljon, Burns sa-
noi.

Burns uskoo Jyväskylän MM-
rallin voittajan löytyvän tänä
vuonna nelikosta Burns, Grön-
holm, Rovanperä ja Markko
Märtin.

– Markko on todella hyvä kul-
jettaja ja kova täällä. Jos hänen
autonsa kestää niin uskon hänen
olevan kova uhka meille, Burns
viittasi virolaiseen Ford-kuljetta-
jaan.

Burns on osallistunut Jyväsky-
län MM-ralliin viisi kertaa. Kol-
mesti hän on sijoittunut toiseksi
ja kerran viidenneksi. Vuonna
2000 hän ajoi ulos tieltä Juupajo-
en erikoiskokeen maalissa olles-
saan kilpailussa toisena.

■ Burns hakee makeaa revanssia.

”Kerron sunnuntaina,
miltä tuntui voittaa
täällä suomalaiset”

Rallin rytmit
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Sulkuaika, klo Järjestäjä

 Ek-kilometrejä yhteensä 140,36

RISTO AALTO

Richard Burns piti viimeisen taktiikkapalaverin ennen rallia tyttöys-
tävänsä Zoe Keenin kanssa.
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JYVÄSKYLÄ
Erkki Kinnunen

Moni rallifani hieraisi torstaina
huvittuneena silmiään nähtyään
Ari Vatasen esiintyvän tukijoi-
densa asussa. Europarlamentaa-
rikko on saanut sponsorikseen
lääketehdas Pfizerin, joka tunne-
taan potenssilääke Viagran val-
mistajana.

– Viagra on hieman kuin sil-
mälasit. Kun vanhenet, tarvitset
niitä, Vatanen velmuili ralliautoi-

lun MM-sarjan nettisivuilla
wrc.com.

– Vaikka ihmiset nauravat
sponsorilleni, se todellakin toimii
– kaikkihan siitä puhuvat...

Haastattelusta ei käynyt ilmi,
onko 51-vuotias Vatanen kokeil-
lut sponsorinsa kohutuotetta.

Vuoden 2001 -mallisella Peu-
geot 206:n WRC-autolla  kilpai-
leva Vatanen oli Killerin erikois-
kokeella 28:s. Ek:n kiireisin,
Markko Märtin oli 5,5 sekuntia
nopeampi.

Vatasen sponsori
valmistaa Viagraa

JYVÄSKYLÄ
Tuomas Heikkilä

Keski-Suomen soratiet ovat 42-
vuotiaalle Sebastian Lindhol-
mille tutut. Mies starttaa niille jo
20:nnen kerran. Itse asiassa ”Bas-
tin” ”Pösön” kabiinista löytyy
suurajokokemusta liki puolen
vuosisadan verran. Kartanlukijan
paikalla kun istuu jyväskyläläi-
nen Timo Hantunen, jolle start-
ti on jo 26:s.

– 20 ”Jyskälää” tuntuu suoras-
taan järkyttävältä määrältä. Las-
keskelin tässä taannoin, että Jy-
väskylässä viettämäni aika vastaa
yhtä kokonaista vuotta, Lind-
holm taivasteli.

Vuosien varrella ralli on muut-
tunut melkoisesti.

– Ennen harjoiteltiin kolme
viikkoa, nyt homma hoidetaan
kolmessa päivässä, Basti tiivisti.

Reittikin puristetaan nykyisin
paljon pienemmälle alueelle.

– Hotelli on kävelymatkan

päässä kisakeskuksesta ja joka yö
saa nukkua kunnon yöunet. Hel-
pommalla nyt pääsee kuin ennen
vanhaan, Lindholm naureskeli.

Lindholm rynnistää reitille sa-
malla kolme vuotta vanhalla Peu-
geot 206 WRC:lla, jolla hän ajaa
myös rallin SM-sarjaa. Vanhalla
autolla annetaan toki tasoitusta
uuden uutukaisia ohjuksia käske-
ville kärkikuskeille, mutta koke-
nut rattimies tähyää silti MM-pis-
teille.

– Auto on hyvä. Turha sitä on
miettiä, kuinka paljon tässä nyt
tasoitusta annetaan. Niin lujaa
mennään kuin päästään, Lind-
holm linjasi.

Lindholmin suurajomuistoissa
ylitse muiden nousee vuosi 2000.
Mies ajoi silloin täysiverisellä
tehdas-Peugeotilla viidenneksi.
Paras sijoitus on vuodelta 1997
kun Lindholm käski Fordinsa ko-
konaiskilpailun neljänneksi.

– Vuoden 2000 kisa oli toteu-
tunut unelma. Haaveeni oli aina

päästä kerran ajamaan Suurajot
kunnon tehdasautolla.

Ensimmäinen yritys vuonna
1984 loppui lyhyeen.

– Ek kolme oli silloin Urrian
pätkä. Rallimme päättyi muuta-
ma kilometri sen ison hypyn jäl-
keen, Lindholm muisteli Opel
Asconan tukivarren katkeamista.

Tänä vuonna Urria palasi reitil-
le viidentoista vuoden hiljaiselon
jälkeen. Erikoiskoe ajetaan lau-
antaina pahaenteisellä numerolla
kolmetoista.

Tuohino hakee 
kovia ek-aikoja

LPM Racingin väreissä viime-
vuotista Ford Focus WRC:ta käs-
kevälle Janne Tuohinolle Jyväs-
kylän MM-ralli on viimeisen
päälle näytön paikka. Leppävir-
ran mies haluaa loppuvuoden ka-
lenteriin lisää MM-ralleja ja niitä
voi saada olemalla nopea.

– Mahdollisimman kovat ek-

ajat ovat kokonaissijoitusta tär-
keämpiä. Nyt otetaan vähän ris-
kejäkin, ainakin sopivissa pai-
koissa, Tuohino pamautti. – Mut-
ta kahdeksan sakkiin on silti ta-
voite.

Tuohino on ajanut tänä vuonna
SM-rallien lisäksi Ruotsin MM-
rallin. Jyväskylän jälkeen tähtäi-
messä on marraskuussa Britan-
niassa ajettava RAC. Suurajojen
ja RAC:n välissä ajetaan myös
Australian, San Remon, Korsikan
ja Katalonian rallit. Välimeren
alueen koitokset ovat asvaltti-
kisoja, joten ne voinee Tuohinon
osalta unohtaa. Syyskuun alussa
ajettava Australia puolestaan tul-
lee vastaan liian aikaisin, joten
jäljelle jää RAC.

– On tässä pieniä virityksiä
syksyksi. Ne ratkeavat tämän ral-
lin jälkeen, Tuohino pyöritteli.

Tämän rallin jälkeen ja osin
myös sen tuloksen perusteella?

– No jos täällä on nopea niin
helpottaahan se.

20 Jyskälää on järkyttävä määrä, tuumasi Basti

TUIRE PUNKKI

Peugeotin suomalaisen jälleenmyyjän viestintäpäällikkö Riitta Luo-
mala luovutti Sebastian Lindhomille radio-ohjattavan Peugeotin
”Bastin” 20. Suurajostartin kunniaksi. Taustalla myhäili serkkupoi-
ka Marcus Grönholm.

RISTO AALTO

Libanonin pojan Adbo Feghalin
Suomen ralli oli vähän yli kilo-
metrin pituinen. Sitten rysähti.


