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Subarun Petter Solberg ja Peu-
geotin Richard Burns tarjosivat
parhaimman kaksintaistelun Jy-
väskylän MM-rallissa. 

Norjalainen ja britti lähtivät
viimeiselle erikoiskokeelle Mök-
kiperälle 1,8 sekunnin erolla.
Solberg ajoi 14 kilometrin mittai-
sen erikoiskokeen kolme sekun-
tia Burnsia nopeammin ja vei

näin kakkossijan 1,2 sekunnin
erolla.

– Olin ajaa ulos tieltä heti en-
simmäisessä mutkassa. Käytän-
nössä seisoin kaasun päällä koko
erikoiskokeen ajan, velmuili Sol-

berg, joka viime vuonna sijoittui
Suurajoissa kolmanneksi.

Solberg pystyi ajamaan viimei-
sen erikoiskokeen kovemmalla
riskillä kuin Burns, joka halusi
Jyväskylän MM-rallista mahdol-

lisimman monta kuljettajien
MM-pistettä.

– Meille maaliin pääseminen
oli todella tärkeää. Totta kai oli-
sin halunnut sijoittua täällä toi-
seksi, mutta Petter ajoi todella

hyvin ja hän ansaitsi kakkossi-
jansa. 

– Meillä oli rehti kamppailu ja
hävisin sen, koska en halunnut
ajaa viimeistä erikoiskoetta ris-
killä. Siitä huolimatta olin ajaa

ulos samassa paikassa kuin Pet-
ter, Burns kertoi.

Myös Carlos Sainzilla oli
mahdollisuudet nousta viimeise-
nä rallipäivänä palkintopallille,
mutta espanjalaisen Citroenista

hajosi iskunvaimentaja sunnun-
tain toisella erikoiskokeella Mök-
kiperässä. 

Espanjalainen tippui neljän-
neksi 58,9 sekunnin päähän
Burnsista.

■ Kaksi pistettä pois Burnsilta.

Solberg paahtoi
viimeisen pätkän

kuin raivopää

PETTERI KIVIMÄKI

Iloinen rallimies Petter Solberg kätteli rankan kisan jälkeen kaikki ha-
lukkaat.
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Olen unelmoinut niin monta vuotta tämän rallin
voittamisesta.
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Markko Märtin oli Jyväskylän
MM-rallin toivotuin voittaja sen
jälkeen, kun Marcus Grönholm
joutui keskeyttämään kilpailun
lauantaina.

Tuhansien virolaisten katsojien
lisäksi Märtin oli myös suoma-
laisten mielestä paras mahdolli-
nen voittaja ulkomaalaisista eh-
dokkaista. 

Märtin ja toiseksi rynninyt Pet-
ter Solberg niistivät arvokkaita
MM-pisteitä kuljettajien MM-
sarjaa johtavalta Richard Burn-
silta, joka jätettiin nyt kolman-
neksi.

Märtin on Jyväskylän rallihis-
torian seitsemäs ulkomaalainen
valloittaja.

”Parempaa
kuin Kreikassa”

– Tämä tuntuu paremmalta
kuin ensimmäinen voittoni Krei-
kassa, koska olen unelmoinut
niin monta vuotta tämän rallin
voittamisesta, uransa toisen MM-
rallin voittanut Märtin hehkutti.

Märtin lähti viimeiseen ralli-
päivään 1.13 minuutin johtoase-
massa, joten hänen tarvitsi vain
varmistella ykköstilaansa sun-
nuntain kuudella erikoiskokeella.
Virolaisen voittomarginaaliksi
kirjattiin lopulta 58,9 sekuntia.

– Voittaminen ei olisi ollut
näin helppoa, jos Marcus olisi
pysynyt kilpailussa mukana lop-
puun saakka. 

– Olisi ollut mielenkiintoista
nähdä miten meidän taistelussa
olisi käynyt. Me molemmat jou-
duimme ajamaan todella riskira-

jalla. Luulen, että kaksi kuljetta-
jaa ei olisi pystynyt ajamaan sel-
laista vauhtia virheettömästi kol-
mea päivää, Märtin ennusti.

Wilson
liikuttui

Märtinin voitto liikutti myös
Fordin tallipäällikköä Malcolm
Wilsonia.

– Olen odottanut tätä hetkeä
siitä lähtien, kun otin Fordin ral-
litallin hoitooni vuonna 1997.
Olen aina halunnut voittaa Jyväs-
kylän MM-rallin, joka on rallin
MM-sarjan Grand Prix, Wilson
riemuitsi.

Jyväskylän MM-rallin voitto
oli toinen ykköstila uudelle Ford
Focukselle, joka esiteltiin maalis-
kuussa.

– Auto suunniteltiin juuri täl-
laisia kilpailuja varten. Nyt voin
sanoa, että pystymme voittamaan
minkä tahansa rallin loppukau-
della, Wilson uhosi.

MM-tilanne
on kiharainen

Märtinin voitto ja Solbergin
kakkossija tasoittivat kuljettajien
MM-sarjaa. Burns sai kolman-
nesta sijastaan kuusi MM-pistet-
tä ja nousi 49 pisteeseen. 

Jyväskylässä neljänneksi aja-
nut Carlos Sainz on toisena 44
pisteellään, Grönholm ja Solberg
ovat keränneet 38 pistettä. Märtin
ja Jyväskylässä viidenneksi yltä-
nyt Sebastien Loeb ovat 37 pis-
teessä.

– En ajattele maailmanmesta-
ruutta, koska ero Richardiin on
vielä niin iso. Edetään nyt ralli
kerrallaan, Märtin sanoi.

■ Messutori muuttui kertaheitolla virolaiseksi lippumereksi.
■ Märtin on seitsemäs ulkomaalainen Jyväskylän valloittaja.

Tätä juhlaa toivottiin

PETTERI KIVIMÄKI

Jyväskylän Paviljongissa vietettiin sunnuntaina virolaiskarkelot, joiden keskipisteenä oli Markko Märtin.

Rallin
MM-sarja
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– Ei ihan putkeen mennyt, täy-
tyy myöntää...

Tommi Mäkinen oli varsin
vaisu mies jäätyään kuuden-
neksi kotirallissaan. Hän oli
paras suomalainen, mutta se
oli rallin viisinkertaiselle voit-
tajalle laiha lohtu, kun edelle
ehti viisi ulkomaista paria.

– Positiivista oli vain se, et-
tä pääsimme pitkästä aikaa
maaliin. Emme löytäneet pa-
rasta vauhtiamme missään
vaiheessa.

Iso osa Mäkisen Märtinille
häviämästä kolmesta ja puo-
lesta minuutista meni auton
piikkiin. Subaru ei tuntunut
olevan koko kisan aikana täy-
dessä iskussa. Vielä sunnun-
tainakin voimansiirto oikkui-
li.

Auton teknisten ongelmien
lisäksi Mäkisellä ja tallikaveri
Petter Solbergilla oli vai-
keuksia puhkeamattomien
renkaiden kanssa. Ne puhkei-
livat omia aikojaan ja täristi-
vät vauhdin alas.

– Ilman teknisiä ongelmia
joku suomalainen olisi ollut
podiumilla, Mäkinen uskoi.

Kuudes sija kartutti Mäki-
sen pussia kolmella MM-pis-
teellä. Jahti jatkuu ensi kuussa
Australiassa.

– Australia on aina mukava
kisa. Australian kevääseen
kun menee Suomen syksystä,
niin siellä on mukavat oltavat,
hän  totesi.

”Ei ihan
putkeen”,

myönsi
vaisu

Tommi

RISTO AALTO

Tommi Mäkinen on ajanut
urallaan parempiakin ralleja.

Markko Märtin

KSML, kuva: RIITTA PILTONEN

Kotimaa:
Syntymäpaikka: 
Ikä: 
Siviilisääty:
Auto: 

Saavutukset:
50 MM-rallia/2 voittoa
(Kreikka 2003, Suomi 2003) 
Paras MM-kokonaissijoitus: 9:s (2002) 
Kartanlukija: Michael Park
Menestys Suomen MM-ralleissa:
1998 Toyota 12:s
1999 Toyota kesk.
2000 Toyota 10:s

2001 Subaru 5:s
2002 Ford 5:s
2003 Ford 1.

Viro
Tartto
27 vuotta
poikamies
Ford Focus RS WRC

TALLINNA
Mart Ummelas

Markko Märtinin esiinty-
mistä Jyväskylässä seurattiin
Virossa koko viikonvaihteen
hyvin tarkasti. Kaikki suurim-
mat virolaislehdet antoivat
vielä lauantaina hänen esiinty-
miselle runsaasti palstatilaa.

Sunnuntaina Virossa lehtiä
ei ilmesty, niinpä rallin kulkua
seurattiin lähinnä radio- ja tv-
uutisten kautta. Märtin lupasi
virolaislehdille antamissaan
haastatteluissa Jyväskylästä
voittoa, koska sikäläiset no-
peat soratiet sopivat juuri hä-
nelle ja Fordille. Niinpä Vi-
rossa osattiin hänen voittoa
odottaa eikä sunnuntaina jär-
jestetty kotimaassa vielä mi-
tään suurempia juhlia.

Todennäköisesti suurin osa
virolaisesta rallikansasta oli-
kin Jyväskylässä itse paikan
päällä, niinpä Tallinnassa ei
ollut sunnuntai-iltana huomat-
tavissa mitään asiaan liittyvää
riehaa. Voimia säästettiin var-
mastikin Märtinin viralliseen
vastaanottoon Tallinnassa.
Sen ajankohta ei ollut sunnun-
taina vielä tiedossa. 

Vaikka Viron kolmen tele-
visiokanavan uutislähetyksiä
aloitettiinkin kertomalla Mär-
tinin voitosta ja pääministeri
Juhan Partsin helikopteri-
matkasta Jyväskylään, varsi-
nainen juttu Jyväskylän rallis-
ta sijoitettiin kuitenkin tavan-
omaisesti urheiluosuuteen. 

Pääministeri kertoi onnitel-
leensa Märtiniä, hänen mie-
lestä kyse on suuresta voitos-
ta, jota tv:n kautta saattoi seu-
rata koko maailmassa miljardi
ihmistä. 

Virossa
oli vielä

sunnuntaina
hillitty

tunnelma


