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Kotikutsuilla myyminen - varma menestys

JYVÄSKYLÄ
Kristiina Poutiainen

Rallivieraat ovat tuottaneet kau-
pungin palvelujen pitäjille har-
maita hiuksia. Huonotapaiset,
kielloista ja säännöistä piittaa-
mattomat, suorastaan sikailevat
ulkomaiset ja kotimaisetkin vie-
raat tupsahtivat torstaina esimer-
kiksi satamaan kuin kotiinsa.

– Pysäköinti oli mahdotonta,
koska rallivieraat täyttivät joka
kolkan. He parkkeerasivat jopa
sellaisiin paikkoihin, joissa on
pysäköintikielto, kuten laituril-
le. Henkilökunnan autot eivät
mahtuneet minnekään puhumat-
takaan risteilyasiakkaiden au-
toista, tuhahtaa eräs nimettömä-
nä pysyttelevä sataman työnte-
kijä.

Poliisillekin laittomista pysä-
köinnistä ilmoitettiin, mutta vas-
taanotto oli tyly:

– Heillä on niin paljon töitä, et-
teivät ehdi tänne. ”Ralli on vain
kerran vuodessa. Koittakaa vaan
vähän kestää”, he sanoivat, ker-
too työntekijä.

Sataman työntekijä peräänkuu-
luttaa rallijärjestäjien tapaa jär-
jestää parkkipaikoitus rallikan-
salle.

– Rallijärjestäjien pitäisi huo-
mioida myös parkkipaikkojen
riittävyys. Fanaattisimpien ralli-
vieraiden on päästävä lähelle ta-
pahtumien keskusta. Paviljongin
alueella ei kuitenkaan ole parkki-
paikkoja, kun entinen parkki-
paikka, messualueen hiekkakent-
tä, on varattu helikoptereille.

Grillaamista
parkkipaikalla

Pysäköinninvalvojat muistavat
pikavoitolla virheellisesti pysä-
köityjä autoja, ja sataman työnte-

kijät saavat haukut niskoilleen.
– Perjantaiaamuna ulkomaalai-

nen nainen valitti sakoistaan. Ul-
komaalainen mies sattui kuule-
maan sen ja kehotti naista tunke-
maan lapun roskapönttöön. ”Ei
niistä tarvii välittää”, mies viitta-
si kädellään, työntekijä kertoo.

Rallivieraat asettuivat yleiselle
parkkipaikalle kuin leirintäalu-
eelle konsanaan. Muun muassa
erään pakettiauton viereen oli
pystytetty teltta yöpymistarkoi-
tusta varten. Norjanlippua kanta-
nut pakettiauto puolestaan sei-
sahtui anniskeluravintolan eteen,
kielletylle alueelle, jossa vieraat
alkoivat nauttia aamiaista.

– Kävin sanomassa, ettei tässä
saa pysäköidä. He söivät eväänsä
ja vasta sitten siirtyivät parkki-
paikan puolelle, huokaisee työn-
tekijä.

Parkkipaikalta löytyi myös
asuntovaunu, josta kannettiin
grilli pihalle ja alettiin nautiskel-
la olutta sen äärellä.

Eläimellistä
menoa yöllä

Kieltomerkkien opettelemisen
lisäksi rallikansa on unohtanut si-
säsiisteytensä: torstaina tarpeet
oli tehty Satama Paviljongin wc-
pöntön reunalle. Tämä on kuiten-
kin vähäistä viime vuoteen, jol-
loin sataman terassin lattialle oli
ilmaantunut 20 senttiä sitä itse-
ään.

– Eläimetkään eivät ole niin
epäsiistejä kuin fanaattinen ralli-
kansa, tuhahtaa työntekijä.

Sataman työntekijät muistutta-
vat, että terveen järjen käyttö on
sallittua. He toivoisivat, että yh-
teisiä pelisääntöjä kunnioitet-
taisiin, niin, että sekä vieraille et-
tä työntekijöille jäisi mukava
mieli viikonlopun jälkeen.

■ Poliisi toivoo kaupunkilaisilta kärsivällisyyttä.

Käytöstavat 
unohtuvat 
rallien aikaan

JYVÄSKYLÄ
Sanna Pulkkinen

Jyväskylän Paviljongin viereen
pystytetty MM-rallien huolto-
parkki houkutteli lauantaina lau-
moittain rallikansaa nauttimaan
aurinkoisesta säästä ja rallitun-
nelmasta.

Rallifania ei kaupunkioloissa
vaatetuksen puolesta välttämättä
tavallisesta tallaajasta erota. Silti
Paviljongin  ihmisvilinässä oli
havaittavissa muutamia selkeitä
”rallitrendejä”.

Ykkösjuttu olivat erilaiset au-
rinkolasit ja lippalakit. Säällä oli
tietysti oma osuutensa tähän

muotiin. Monen ohikulkijan
päässä keikkui kuitenkin selvästi
varta vasten rallitapahtumaa var-
ten hankittu tai saatu rallilippis.

Toiselle sijalle ralliväen varus-
telussa pääsevät nappikuulok-
keet. Tällä kertaa hands free -kor-
vanappeja ei tarvittu ajoturvalli-
suuden takia, vaan niistä kuun-
neltiin ajantasaista tietoa erikois-
kokeilta.

Vilinässä huomiota herättivät
myös monenlaiset reput, vyölaukut
ja erityisesti miesten suosimat tas-
kuliivit. Ralliväki ei lähde erikois-
kokeelle tai kaupungille varustau-
tumatta, rallitunnelmissa kun voi
viipyä useampiakin tunteja.

Rallitrendit
tänä vuonna:
aurinkolasit
ja lippis

TUIRE PUNKKI

Riku ja Roope Puronaho pukeutuivat lauantaina rallimuodin mukaisesti aurinkolaseihin ja rengasmerkin lippiksiin. – Vaatetus valittiin aa-
mulla sen mukaan mitä puhtaana oli, naureskeli isä Mika Puronaho. Aurinkolasit oli otettu mukaan sään perusteella, pikkuliput ja lippikset
taas haettiin hetkeä aiemmin rallitallin teltalta.

– Taskuja tässä on 17, joten aina
saa kädet taskuun. Kaikki tar-
peellinen mahtuu varmasti mu-
kaan, kehui Rauno Keurulainen
taskuliiviään. Miehen mielestä
liivi on oikein kiva ja käyttökel-
poinen vaate. Erikoiskokeellakin
tavarat pysyisivät taskuissa tal-
lessa, mutta Keurulainen ei luul-
tavasti tänä vuonna maastoon
suuntaa.

Englantilainen rallifani kuunteli korvalappustereoilla keskittyneesti
viimeisimpiä rallikuulumisia. Nainen ei ollut ainoa, joka seurasi ral-
leja jatkuvasti radion kautta. Paviljongin huoltoparkin luona lähes jo-
ka toisen vastaantulijan korvaa koristi hands free -laite.

Vyölaukkuja on siellä missä on suo-
malaisia. Tärkeät tavarat pysyvät
vyölaukussa lähellä ja varmasti tal-
lessa. Vyölaukun eduksi on lasketta-
va myös se, että kädet jäävät laukun
ansiosta vapaaksi vaikkapa hands
free -laitteen säätämiseen. Rallifa-
nien käsiä työllistivät huoltoparkis-
sa myös kamerat ja videokamerat.

Reppu ja rallifani oli lauantaina
Paviljongin huoltoparkin perus-
yhdistelmä. Pikkupojat keräsivät
reppunsa täyteen monenlaisia
rallitallien jakamia aarteita.
Isommat repunkantajat taas huo-
lehtivat  huoltopuolesta, ralli-
riennoissa kun voi vierähtää rei-
lusti aikaa.

Oma imago oli tälle rallipo-
rukalle riittävä syy laittaa au-
rinkolasit päähän lauantai-
na. Petri Lehtinen (vas.), As-
ko Lahtinen, Jari Pilkkakan-
gas ja Sami Grönberg aikoi-
vat iltapäivällä suunnata eri-
koiskokeelle. Sitä ennen oli
tarkoitus piipahtaa olusella.

JYVÄSKYLÄ
Keskisuomalainen

Perjantain ja lauantain välinen
yö oli Jyväskylän poliisille
erittäin vilkas. 

Poliisille ja sairaankuljetuk-
selle tuli useita satoja hälytyk-
siä, pääasiassa pahoinpitelyis-
tä, rähinöistä, kolareista ja
juopuneista. Vakavilta onnet-
tomuuksilta kuitenkin vältyt-
tiin.

Yöllä tapahtui viisi pa-
hoinpitelyä. Lisäksi viiden
kuljettajan epäillään syyllis-
tyneen törkeään rattijuopu-
mukseen.

Perjantaina päivän ja yön ai-
kana poliisi korjasi talteen 48
väsynyttä juhlijaa.

Vilkasta oli sekä keskus-
tassa että sataman Party Zone
-alueella. Satamassa tapahtu-
ma oli sujunut rauhallisesti
eikä siellä ollut juuri esiinty-
nyt häiriöitä lukuunottamatta
liikenneruuhkia.

Perjantaina poliisit kirjoitti-
vat yhteensä 218 sakkoa, jois-
ta 14 oli rikesakkoja. 

22 kuljettajaa syyllistyi
vakavaan piittaamattomuu-
teen ja yhden epäillään syyl-
listyneen törkeään liikenne-
turvallisuuden vaarantami-
seen. Näiden 23 kuljettajan
ajokortti joutui poliisin hal-
tuun.

Poliisilla 
satojen
hälytysten
yö perjantaina

JYVÄSKYLÄ, JÄMSÄ
Keskisuomalainen

Viisi MM-rallien kilpa-ajajaa sai
sakot poliisin liikennevalvonnas-
sa päivän aikana. Ylinopeudet ei-
vät olleet huomattavia.

Liikkuva poliisi valvoi lauan-
taina rallikansan ja muiden tiellä
liikkuneiden liikennekäyttäyty-
mistä lähinnä Jämsän suunnalla.
Kello 19 mennessä sakotettiin
yhteensä 122 kuljettajaa, joista
kahdeksan sai rikesakon. Sakko-
jen syynä olivat rattijuopumus,
ylinopeus ja vaaralliset ohitukset.
Törttöilleiden joukossa oli sekä
suomalaisia että ulkomaalaisia.

Vakavaan piittaamattomuuteen
syyllistyi 21 kuljettajaa ja kuuden
epäillään syyllistyneen törkeään
liikenneturvallisuuden vaaranta-
miseen. Nämä 27 menettivät
korttinsa poliisille.

Liikenteen sujumista valvoi
Jämsän seudun teillä aamuvar-
haisesta iltamyöhään kymmen-
kunta poliisipartiota kerrallaan.
Mukana oli liikkuvan poliisin
partioita ja apujoukkoja Jämsän
lisäksi myös Helsingistä, Jyväs-
kylästä ja Tampereelta.

Poliisin lauantai sujui muuten
verkkaisesti, tehtäviä oli reilut 30
ennen iltakahdeksaa. Eniten po-
liisia työllistivät juopuneet, joita
korjattiin poliisin suojiin 14. Pa-
hoinpitelyjä tapahtui viisi.

Rallikatsojat ruuhkauttivat lii-
kenteen iltapäivällä 9-tiellä. Kor-

pilahden kohdalla liikenne seisoi
lauantai-iltana puolisen tuntia seit-
semän ja kuuden välillä illalla.

Ruuhka alkoi jo yhden jälkeen
iltapäivällä, kun Oriveden suun-
nasta Jämsän liikenneympyrään
asti mateli 10 kilometriä pitkä jo-
no. Myös Jämsästä Lahteen me-
nevälle tielle muodostui noin
kahden kilometrin jono.

Ruuhka meni Jämsän kohdalla
ohi ennen kello kuutta ja Korpi-
lahdellakin liikenne palautui nor-
maaliksi iltaan mennessä.

Vastoin odotuksia liikenne oli
aamusta puoleen päivään sujuvaa.

Tiet tukossa
myös sunnuntaina

Tiet ruuhkautuvat todennäköi-
sesti myös sunnuntaina, jolloin
ajetaan kuusi erikoiskoetta.
Ruuhkia on odotettavissa lähinnä
valtatie 18:lla Petäjäveden koh-
dalla sekä valtatie 4:llä Jyväsky-
län ja Äänekosken välillä.

Sunnuntain ensimmäinen eri-
koiskoe kaasutellaan Parkkolassa
Muuramen länsipuolella. Ensim-
mäinen kilpa-auto lähtee mat-
kaan vähän ennen yhdeksää. 

Kello 15:n jälkeen liikenne-
ruuhkia on odotettavissa eri puo-
lilla Keski-Suomea, kun ralliylei-
sö lähtee kotimatkalle. Myös sun-
nuntai-iltana päättyvien Laukaan
asuntomessujen paluuliikenne
kuormittaa Keski-Suomen teitä.
Messut päättyvät kello 18.

Viidelle rallikuskille
sakot ylinopeudesta


