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JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Marcus Grönholm ja Markko
Märtin tarjosivat parasta ralli-
viihdettä Jyväskylän MM-rallin
ensimmäisenä ajopäivänä perjan-
taina. Grönholm ja Märtin ajoivat
vuorotahtiin pohja-aikoja, eikä
miesten välille saatu eroa yhdel-
läkään erikoiskokeella  3,7 se-
kuntia enempää.

– Ollaan menty ihan täysillä.
Yhtään kovempaa ei auto kulje,
totesi Grönholm, joka ajoi pohja-
ajan neljälle erikoiskokeelle.

Samaa vakuutti Märtin, joka
kellotti nopeimman ajan viidelle
pikataipaleelle. Yksi ek-pohjista
oli jaettu Grönholmin kanssa.

– Ajamme todella riskirajoilla.
Vauhtia ei ole yhtään varastossa,
Märtin tuumasi.

Märtin hyökkäsi
Kruununperässä

Märtin ja Grönholm aloittivat
perjantain Jukojärven tasa-ajalla,
mutta Kruununperän erikoisko-
keen Märtin ajoi 3,7 sekuntia
Grönholmia nopeammin. Mies-
ten välinen ero oli silloin suurim-
millaan eli 4,1 sekuntia Märtinin
hyväksi. Grönholm hyökkäsi,
ajoi Valkolan pikataipaleen 3,1
sekuntia Märtiniä nopeammin se-
kä Lankamaan 3,7 sekuntia viro-
laista paremmin ja nousi rallin
kärkeen 2,7 sekunnin erolla.

– Yritin liikaa Valkolassa ja
ajoin ojaan ensimmäisessä mut-
kassa. Myös Lankamaalla tein
yhden ajovirheen, Märtin selvitti.

Grönholm komeili rallin joh-
dossa neljän erikoiskokeen ajan.
Märtin oli 3,5 sekuntia Grönhol-
mia nopeampi, kun Kruununperä
ajettiin toiseen kertaan iltapäiväl-
lä. Ennen Killerin yleisöerikois-
koetta Märtin johti rallia 2,7 se-
kunnilla.

– Löysin autoon hyvät säädöt
ja onnistuin rengasvalinnoissa.
Paria ajovirhettä lukuun ottamat-
ta päivän aikana ei ole sattunut
mitään dramaattista, Märtin selit-
ti vauhtiaan.

Grönholm ja Märtin ajoivat
myös Killerin yleisöerikoisko-
keen tasatahtia. Märtin lähtee
lauantain erikoiskokeille 2,6 se-
kunnin johtoasemassa.

Grönholm joutuu
taistelemaan

Kolme kertaa Jyväskylän MM-
rallin voittanut Grönholm on jou-
tunut taistelemaan ennenkin kär-
kipaikan eteen, mutta ei koskaan
näin kovasti. Grönholm olikin
hieman huolissaan virolaisen
vauhdista.

– Markkon vauhti ei ole ollut
minulle yllätys, koska hän on aja-
nut pohja-aikoja melkein jokai-
sessa rallissa tätä ennen. Mutta

nyt en tiedä, että pystynkö kään-
tämään tilannetta edukseni. Joka
kerta aikaisemmin olen Jyväsky-
lässä ollut vakuuttunut siitä, että
pystyn vielä nousemaan voittoon,
Grönholm tunnusti.

Grönholm teki niin ikään pari
ajovirhettä päivän aikana. Aa-
mun ensimmäisellä erikoisko-
keella hän osui siltarumpuun ja

Valkolassa hän ajoi ojaan ensim-
mäisessä mutkassa kuten Märtin-
kin.

– Sen jälkeen en luottanut ren-
kaisiin enää yhtään. Otin Valko-
laan, Lankamaalle, Laukaaseen
ja Ruuhimäelle liian kovat ren-
kaat, eivätkä renkaat pitäneet yh-
tään. Harri (Rovanperä) ja
Richard (Burns) olivat tykän-

neet niistä renkaista testeissä ja
minä uskoin heitä. Näin siinä käy,
kun ei pääse itse ajamaan rengas-
testiä, murisi Grönholm, joka
joutui jättämään heinäkuun testit
väliin kyynärpään tulehtumisen
takia.

Grönholm arveli, että hän jou-
tuu ajamaan täyttä vauhtia kilpai-
lun loppuun saakka. Muuten voit-

to ei tänä vuonna Jyskälästä irtoa.
– Markko ajaa varmasti samaa

vauhtia loppuun saakka, eikä
Richardkaan hiljaa tule, Grön-
holm viittasi kolmantena ajavaan
Burnsiin, joka on jäänyt kärki-
kaksikosta karvan yli 20 sekun-
tia.

– Täytyy yrittää hyökätä lauan-
taina heti Päijälässä ja niillä eri-

koiskokeilla, jotka ajetaan ensim-
mäiseen kertaan. Hirveästi ei ole
kyllä varaa kiristää, Grönholm
paljasti.

Myös Märtin oli valmistautu-
nut massiiviseen kaksintaiste-
luun.

– Ainoa taktiikka on ajaa täy-
sillä. Jos meinaan voittaa rallin
niin minun on ajettava lauantaina

nopeammin kuin Marcus, Märtin
korosti.

Toisena ajopäivänä lauantaina
Jyväskylän MM-rallissa ajetaan
seitsemän erikoiskoetta, joilla on
yhteensä mittaa 167 kilometriä.

– Tästä rallista on vasta kol-
masosa takana. Lauantaina aloi-
tamme taistelun Marcuksen kans-
sa alusta, Märtin totesi.

■ Kaksintaistelu Markko – Marcus tarjoaa katsojille nautittavaa ralliviihdettä.

Riskirajoilla, myönsi Märtin

RISTO AALTO

Markko Märtin horjuttaa Marcus Grönholmin asemaa Jyväskylän rallipoluilla.

LAUKAA
Heli Pänkäläinen

Jos joku MM-sarjaa tuntematon
ihminen pudotettaisiin nyt kes-
kelle rallitohinaa, hän saattaisi
hyvinkin luulla olevansa Virossa
– niin äänekkäitä ja näkyviä ovat
Suomenlahden eteläpuolelta saa-
puneet Markko Märtin -fanit.

Teiden varsilla heiluvat enem-
mistönä sinimustavalkeat liput ja
vironkieliset kannustuslaulut rai-
kuvat varsinkin silloin, kun Mär-
tin kellottaa pohja-ajan. 

Suomalaiskatsojat jäävät fa-
naattisuudessa kirkkaasti häviöl-
le. 

Perjantaina Valkolan erikois-
kokeelle olivat hyvissä ajoin saa-
puneet muun muassa Martin
Berkmann, Tatar Kristjan,
Andrus Ait, Meelis Saarnak ja
Raul Loopalu. Nuoret miehet
Hiidenmaan saarelta ovat nyt kol-
matta kertaa Jyväskylässä rallis-
sa. 

– Tunnelma on hyvä ja se para-
nee vuosi vuodelta. Lupaamme
olla paikalla joka vuosi niin kau-

an kuin rallia täällä vain järjeste-
tään, he hehkuttavat.  

Viron lippu
on oltava mukana

Kevyellä budjetilla reissaava
porukka viettää yönsä auton vie-
ressä makuupusseissa ja väittää,
että rallimatkalla välttämättömiä
tavaroita ovat vain passi, aurin-
kolasit ja Viron lippu. Kaikki pie-
nen kansan edustajat näyttävät
olevan ylimpiä ystäviä kun yh-
teen sattuvat, ja tarvittaessa jae-
taan vaikka evääksi otetut kuiva-
tut suolakampelat.

Kun suosikkikuljettajasta ryh-
dytään puhumaan, ylisanoista ei
meinaa tulla loppua. Märtin on
yksinkertaisesti paras ja nopein –
lopputuloksissa eroksi seuraa-
vaan povataan jopa minuuttia.
Aikansa maanmiestään kehuttu-
aan porukka kuitenkin väläyttää
hiukkasen realismia.

– Markko voittaa, jos auto vain
kestää. Ralli kun on tekniikkaur-
heilua. 

Hyväntuulisella porukalla on

oikeastaan vain yksi murhe: Vi-
rossa ei heidän mukaansa ole nai-
sia, jotka tykkäisivät rallista ja
lähtisivät vapaaehtoisesti suoma-
laismetsiin sitä seuraamaan. 

Vähän matkan päässä samaa
erikoiskoetta seuraava Anu Valk
kumoaa kuitenkin väitteen: häntä
ei ole tänne kukaan pakottanut.
Valk on Jyväskylän rallissa en-
simmäistä kertaa, mutta koti-
maan pienemmissä kisoissa hän
kierrellyt paljon. 

Fan clubia
ei vielä ole

Anu Valk seisoo tyynenä hie-
man kauempana soratien reunas-
ta, kun taas saman porukan mies-
puoliset jäsenet tungeksivat niin
lähelle ohikiitäviä autoja kuin
vain järjestysmies sallii. 

Tyylikkäisiin  fanipaitoihin
sonnustautunut porukka ei tun-
nusta pelkäävänsä – pikemmin-
kin päin vastoin.

– Harrastamme erilaisia extre-
me-lajeja, ja tämä on yksi niistä,
naurahtaa Rene Kaalo.

– Virallista fan clubia Märtinil-
lä ei valitettavasti vielä ole, mut-
ta tällainen fanipaita löytyy jo pa-
rinsadan ihmisen yltä, hän selvit-
tää.  

Varasuunnitelmia
ei vielä ole tarvittu

Rallihulluus on levinnyt etelä-
naapuriimme vasta viime vuosina
ja nimenomaan Markko Märtinin
menestyksen ansiosta. Mutta en-
tä jos Fordilla ajava Märtin jou-
tuisi keskeyttämään? Lähtisivät-
kö kaikki fanit saman tien koti-
matkalle?

– Ei, kyllä me kannatamme
myös muita Ford-kuskeja, ja itse
asiassa myös Subaru-kuljettajia,
koska Märtin ajoi ennen sillä,
Kaalo selittää. 

Toistaiseksi kuitenkin näyttää
siltä, että varasuunnitelmiin ei
tarvitse turvautua. 

Mikäli Märtin pitää pintansa
loppuun saakka, on Tallinnan lai-
voilla sunnuntai-iltana taatusti
ennennäkemättömän riehakas
tunnelma.

■ Virolaiset fanit ovat rallisirkuksen fanaattisimpia katsojia.

”Markko voittaa, Markko on nopein!”

RIITTA PILTONEN

Virolaiset rallifanit näkyvät ja kuuluvat rallitaipaleiden varsilla: Markko Märtin -paitoja on painatettu
lukuisia erilaisia ja kannustushuudot vakuuttavat, että maailman nopein kuljettaja tulee Virosta.

Rallin
MM-sarja
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Europarlamentaarikko Ari
Vatanen nautiskeli Peugeotil-
laan jokaisella perjantain yh-
deksällä erikoiskokeella Jy-
väskylän MM-rallissa. Hän tu-
li 138 ek-kilometriä virheettö-
mästi, mutta verkkaisesti.

Vatanen ylsi parhaimmil-
laan 18:nneksi nopeimpaan
erikoiskoeaikaan. Päivän
päätteeksi Vatanen löytyi si-
jalta19. Hän oli jäänyt kilpai-
lun kärjessä paahtavalle
Markko Märtinille 4.32 mi-
nuuttia.

– Minulla on ollut koko päi-
vänä vähän epätodellinen tun-
ne, koska ajotauko on ollut
niin pitkä. Nyt tuntuu, että tä-
mä yksi kerta riittää tällä aika-
kaudella. Aikansa kutakin,
Vatanen tuumasi.

Vatanen
huomasi
aikojen

muuttuneen

RISTO AALTO

– Kaasujalka ojentuu yhä suo-
raksi, mutta väärälle polki-
melle, jarrulle, vitsaili Ari Va-
tanen tuttavilleen ja faneil-
leen.

RIITTA PILTONEN

Naispuolisia rallifaneja Virossa
on vasta vähän. Anu Valk nautis-
kelee Jyväskylän rallista ensim-
mäistä kertaa.

JYVÄSKYLÄ
Ari Mäntylä

Marcus Grönholm yrittää pi-
tää suomalaisten mainetta yllä
Jyväskylän MM-rallin yleis-
kilpailussa, mutta juniorien
MM-luokassa ja N-ryhmässä
valtikka on jo menetetty ulko-
maalaisille.

Italian Gianluigi Galli ajoi
N-ryhmän pohja-ajan yhtä
vaille jokaiselle erikoisko-
keelle perjantaina ja johtaa N-
ryhmää 54,5 sekunnin erolla
ennen Juha Saloa.

Ranskan Brice Tirabassi
johtaa puolestaan juniorien
MM-luokkaa 9,1 sekunnin
erolla Ville-Pertti Teuro-
seen. Kosti Katajamäki on
luokassa kolmantena 1.11 mi-
nuutin päässä Tirabassista.

– Auto toimii hienosti ja aja-
minen on sujunut, mutta en
ymmärrä miksi ajat ovat olleet
niin huonoja, Katajamäki ih-
metteli.

Ulkomaalaiset
jylläävät

junioreissa ja
N-ryhmässä


