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Tämä ei ole vain ammatti, tämä on elämäntapa.
Kyllä siitä luopuminen saa mielen haikeaksi.
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Anna Mäkinen: ”Sunnuntai-iltana Tommi
tuli käymään ja Eliisa (Tommin vaimo) sanoi
sille, että avaa nyt suusi ja kerro äidille ja isäl-
le päätöksesi.”

”Kyllä meitä helpotti. Oli todella iloinen
uutinen. Olemme jo jonkin aikaa toivoneet,
että poika tekisi tämän ratkaisun ja tulisi jat-
kamaan meidän työtämme kotitilalla. Me
vanhukset olemme jo sen verran iäkkäitä.”

”Äidistä tuntuu hyvältä sekin, että enää ei
tarvitse sydän syrjällään pelätä jokaista rallia.
Kyllähän sitä on tiennyt, että turha itseään on
pelolla rasittaa, mutta aina siitä on huoli ollut,

kun noin vaarallisen ammatin valitsi. Tom-
mikin on ottanut kaikenlaisia riskejä ja lennot
ovat olleet välillä aika hurjan näköisiä.”

”Kaiken se on siitä rallitouhusta saanut, mi-
tä lähti hakemaankin. Nyt on hyvä asettua ja
olla perheen kanssa.”

Juha Kankkunen: ”Vähän sääli siinä mie-
lessä, että tätä vauhtia Jyväskylän seudulta ei
kohta enää kunnon kuskeja löydy. Mutta kyl-
lä minä Tommia ymmärrän. Eihän elämässä
voi loputtomiin ralliakaan ajaa. Sitä paitsi,
onhan poika saanut siinä hommassa kaiken
mitä voi.”

”Kyseessä on
yhden aikakau-
den loppu. Ura
oli hieno. Voin
kokemuksesta
kertoa, että nel-
jä maailman-
mestaruutta ei
ihan ilmaiseksi
tule.”

”Itse parante-
len mahaani.
Pikku hiljaa
toivutaan. Nau-
ramaan jo kär-
sii, mutta ral-
laaminen on
vielä mahdoton
ajatus. Saattaa

olla, että vanha innostuu vielä jonkin MM-ki-
san ajamaan. Tarjouksia on tullut.”

Harri Rovanperä: ”Minä en osaa suhtau-
tua Tommin päätökseen kuin positiivisin
ajatuksin. On aina hienoa, kun urheilija pys-
tyy lopettamaan uransa huipulla ja terveenä.
Mieti mitä kaikkea Tommi on urallaan saa-
vuttanut.”

”Yllätys tämä ei ollut. Olen aina tiennyt, et-
tä Tommilla riittää tässä maailmassa paljon
muutakin tekemistä kuin auton ratin pyörittä-
minen. Tietysti olo on samalla vähän haikea.

Ensi vuonna on
yksi kotikylän
ukko vähem-
män maailmalla
rymyämässä.”

”Omat talli-
kuvioni saatta-
vat ratketa pian-
kin, ennen
Australian rallia
(5.–7.9.) tai sen
jälkeen. Uskon,
että tässä on
käymässä ihan
hyvin.”

Risto Manni-
senmäki:
”Tommin kaksi
vuotta Subarul-

la ovat olleet
vaikeita eikä ta-
voiteltua me-
nestystä ole tul-
lut. Uskon, että
tämä seikka on
helpottanut
Tommin pää-
töksentekoa.”

”Tommin ura
on ollut loistava
putki, huippuna
neljä maail-
manmestaruut-
ta, joista kaksi
Seppo Harjan-
teen kanssa ja
seuraavat kaksi
minun kanssa-
ni. Hän on voit-
tanut kaiken, mitä ralliautoilussa voi voittaa,
vaikka voi tavoitteita tietysti luoda aina uusia-
kin. Maailmanmestaruuden jälkeen voi tavoi-
tella kaikkia osakilpailuvoittoja, sen jälkeen
kaikkia pätkävoittoja ja niin edelleen. Joka ta-
pauksessa Tommin saavutukset ovat niin hui-
mia, että saa nähdä, pystyykö kukaan sitä put-
kea rikkomaan.”

Simo Lampinen: ”Itse oletin, että Tommi
olisi jatkanut vielä vuoden. Mutta hän on nyt
funtsinut asiaa ja varmasti päätös on ollut hä-
nelle henkilökohtaisesti suuri helpotus.”

”Tommin ura
on ollut hem-
metin hieno,
kovimpina jut-
tuina neljä maa-
ilmanmesta-
ruutta ja viisi
peräkkäistä
Neste Rallin
voittoa. Todel-
lisia käyntikort-
teja. Toinen
mieleenpainuva
asia Tommin
urassa on se, et-
tä paitsi soralla
hän on viihty-
nyt hyvin myös
asvaltilla, toisin
kuin monet

muut suomalaiset kuljettajat.”
”Tommin ura lähti nousuun Mitsubishin

ajoilta, se ympäristö oli hänelle kuin suuri
perhe. Pari viime vuotta Subaru-tallissa on ol-
lut sitten melkoista takkuilua ja varmasti ai-
heuttanut turhautumista. Ehkäpä juuri se lait-
toi Tommin ajattelemaan, mikä päätös olisi
paras.”

Jarmo Mahonen: ”Tommin lopettamispää-
tös oli tietyllä tapaa odotettu. Silti on sääli, et-
tä sellainen väriläiskä kuin Tommi poistuu
nyt näistä kuvioista. Toivottavasti hän ainakin

joskus kutsuu ongelle.”
”Tommi on tehnyt fantastisen uran ralliaja-

jana. Harmittamaan tietysti jäi se, ettei hän
koskaan onnistunut voittamaan viidettä maa-
ilmanmestaruutta. Joka tapauksessa Tommin
teot ovat vertaansa vailla.”

”Yksi syy nostaa miehelle hattua on myös
se, että hän lopettaa huipulta ja omasta tah-
dostaan. Kaikilta se ei onnistu, mutta Tommi
ei halunnut lopettaa niin sanotusti kehäraak-
kina.”

ILKKA KULMALA
ANNI KETTUNEN

MITÄ MIELTÄ TOMMIN LOPETTAMISESTA?
u

RIITTA PILTONEN

Harri Rovanperä ei yllätty-
nyt. Kalle-pojan isälle Tom-
min päätös voi tietää töitä. 

RISTO AALTO

Hän on voittanut kaiken, minkä ralliautoi-
lussa voi voittaa, sanoo Tommin kartturina
monet ilot ja surut kokenut Risto Mannisen-
mäki.

RISTO AALTO

Simo Lampinen oletti, että
Tommi olisi jatkanut vielä
vuoden.

RISTO AALTO

Tommi ei halunnut lopettaa
kehäraakkina, arvioi Jarmo
Mahonen.

RISTO AALTO

Kyseessä on yhden aikakau-
den loppu, luonnehtii Juha
Kankkunen.

RISTO AALTO

Tommin äiti Anna Mäkinen on helpottunut.
Hän kuuli poikansa päätöksen sunnuntai-il-
tana.

HELSINKI
Tuomas Heikkilä

Tommi Mäkinen, 39, astuu me-
dian eteen Helsingin merisata-
massa sijaitsevan ravintolan pa-
viljongissa ja asettelee sanansa
tarkoin:

– Pitkään harkittuani ja asioita
läpikäytyäni tulin siihen tulok-
seen, että pitäydyn jo kauan sitten
tehdyssä päätöksessäni ja vetäy-
dyn rallin MM-sarjasta tämän
kauden jälkeen, kuuluu painava
julistus.

Pitkä ja suorastaan käsittämät-
tömän menestyksekäs ura ralliau-
toilun parissa saa päätöksensä
marraskuussa Britannian rallissa.

– Neljä vuotta sitten harkitsin
lopettamista ensimmäisen kerran.
Seuraava miettimisen paikka oli
kaksi vuotta sitten, jolloin alle-
kirjoitin nykyisen sopimukseni
Subarun kanssa. Päätin jo silloin,
että tämä sopimus on viimeinen,
Mäkinen selvitteli.

– Päätöksen pyörtäminenkin
oli lähellä. Olen kuitenkin ajanut
täyttä MM-sarjaa vuodesta 1995
lähtien. Takana on pitkä rupea-
ma. Tykkään edelleen ajamisesta,
mutta lajilla ei ole minulle enää
kovin paljon annettavaa. MM-
sarjaan pitää olla kova motivaatio
ja minulla ei sitä enää ole. Nyt on
aika tehdä jotain muuta.

Haikeat hyvästit
elämäntavalle

Syitä Mäkisen lopettamiseen
on monia. Mestarilla ei ole juuri-
kaan enää voitettavaa: nykyisistä
MM-sarjan osakilpailuista vain
Akropolis, Korsika ja Britannia
ovat Mäkiseltä valloittamatta.
Suurin voittamisen nälkä on tyy-
dytetty jo ajat sitten.

Lisäksi Mäkisen ura on Mitsu-
bishilta lähdön jälkeen ollut las-
kussa. Mies on ottanut Subarulla
vain yhden MM-voiton (Monte
Carlo 2002) ja kuluvalla kaudel-
la hän on jäänyt selkeästi norja-
laisen tallikaverinsa Petter Sol-
bergin varjoon. 

Kaiken päälle lajin kansainvä-
linen kattojärjestö FIA kaavailee
sääntöuudistuksia, jotka eivät ole
Mäkisen eivätkä muidenkaan
huippukuskien mieleen. Esimer-
kiksi nk. etuautojen poistuminen
soraralleista saa Tommilta jyrkän
tuomion.

– Olen huolissani. FIA:n uu-
distukset eivät ole missään ni-
messä hyviä. Eivät katsojien ei-
vätkä kuljettajien turvallisuuden
kannalta, Mäkinen jyrähti.

Kaikesta huolimatta Mäkinen
myöntää, että lopettamispäätös
oli tuskallisen vaikea.

– Tämä ei ole vain ammatti, tä-
mä on elämäntapa. Kyllä siitä
luopuminen saa mielen haikeak-
si, Mäkinen tunnusti.

Ilmeistä ja eleistä näkee, että
Puuppolan miehelle tulee ikävä
rallin MM-sirkusta. Eikä ihme.
Ympäri maailmaa kiertäminen ja
nopeilla autoilla ajaminen ei lie-
ne keskisuomalaiselle maalaispo-
jalle pöllömpi elämäntapa ollen-

kaan.
Mutta entä nyt? 39-vuotias ei

toki vielä jouda vanhainkotiin tai
pankkisaliin jonottamaan. Toi-
meentulonsa eteen tänä vuonna
arviolyta 4,5 miljoonan euron
palkkashekin kuittaavan Mäkisen
ei tarvitse laittaa tikkua ristiin.
Pelkäksi vapaaherraksi Mäkinen
ei silti aio ryhtyä. 

Maanviljelyä ja
traktorinkehitystä

Monacolaisesta rallikuskista
tulee vuoden vaihteesta lähtien
puuppolalainen maanviljelijä.
Tommin kotitila siirtyy silloin
vanhemmilta hänen nimiinsä.

– Siemenviljaa viljellään ja
koitetaan vähän kehittää sitä
maanviljelystouhua ja tilaa
yleensäkin, hän sanoo jotenkin
tommimäkismäisesti.

– Niin ja onhan meillä siellä
sellainen Valtran traktorin proto-
tyyppi. Metsätöihin suunniteltu
kone, jollaista ei ole muualla. Sen
kanssa tehdään jonkinlaista kehi-
tystyötä, Mäkinen kaavailee.

Karjatilalliseksi tuleva ex-ralli-
kuski ei aio.

– On meillä siellä joskus tosi
kauan sitten ollut jotain lehmiä,
mutta ei me enää eläimiä oteta.
Se vaatisi sitä, että jonkun on ol-
tava tilalla 24 tuntia vuorokau-
dessa.

Maanviljelyn ohessa on aikaa
myös harrastuksille. Moottorin-
pärinästä Mäkinen ei luovu, vaik-
ka kilvanajon lopettaakin.

– Motocrossia ja enduroa ajel-
laan ainakin. Kavereiden kanssa
sovittiin jo kauan sitten, että kun
lopetan rallin, niin sen jälkeen
ajetaan ”Päitsi” (Päijänteen ym-
päriajo). On ollut puhetta, että
JJ:kin (Lehto) lähtisi mukaan,
Mäkinen paljasti. 

– Ja voitaisiin ottaa vaikka
Tiaisen Kari meille huoltoon,
Mäkinen virnisteli entiseen endu-
ron maailmanmestariin ja nykyi-
seen KTM:n tallipäällikköön vii-
taten.

Mäkisen tuorein harrastus on
surffaus. Tarkkasilmäinen bon-
gari saattoi havaita sunnuntaina
Tommin purjelautoineen Jyväs-
järvellä.

– Enemmän oli laudan päällä
kuin alla, Mäkinen murjaisi.
– Vesikin oli vielä lämmintä, ei
olisi välttämättä edes märkäpu-
kua tarvinnut.

Lindström haluaisi
jatkaa MM-tasolla

Vaikka Mäkisen ura alkoikin
taittua ehtoopuolelleen, ovat mie-
hen meriitit silti vertaansa vailla.
Mäkinen ja Mitsubishi olivat ai-
kanaan ylivoimainen yhdistelmä.
Kukaan muu ei ole pystynyt – ei-
kä ihan heti pysty – neljään pe-
räkkäiseen maailmanmestaruu-
teen. Viisi peräkkäistä suurajo-
voittoa ja neljä peräkkäistä Mon-
te Carlon voittoa ovat nekin ki-
venkovia meriittejä.

– Tommi on maailman kaik-
kien aikojen paras rallikuski, ei

epäilystäkään, sanoo kartanlukija
Kaj Lindström.

Lindströmille Mäkisen lopetta-
mispäätös oli pienimuotoinen ka-

tastrofi. Juuri urjennut ura MM-
tason kartanlukijana uhkaa saada
äkkilopun.

– Haluaisin vielä jatkaa tällä ta-

solla, joten siinä mielessä Tom-
min päätös harmittaa. Olen 34-
vuotias, viitisen vuotta nuorempi
kuin useimmat MM-sarjan kart-

turit. Toivottavasti joku huolii
kyytiin, Lindström heitti.

– Olkoot nämä kaksi vuotta
Tommin kanssa käyntikorttini.

Tommi on äärimmäisen vaativa
paitsi itseään myös muita koh-
taan.

❒

Palaveri päättyy. Mäkinen kiireh-
tii lentokentälle ja pyrähtää takai-
sin Keski-Suomeen. Tiistaina on
edessä lento Britanniaan testei-
hin.

– Keritään kavereiden kanssa

käydä ajamassa vähän motocros-
sia.

Mutta Tommi, entä jos kausi
olisi sujunut paremmin? Jos Sol-
berg ei olisi koko ajan nokittanut?
Jos kasassa olisi vaikkapa 40
MM-pistettä?

– Päätös olisi ollut sama. Se
olisi ollut vielä vaikeampi tehdä,
mutta lopettanut olisin joka ta-
pauksessa.

Mitenkähän lie...?

■ Rallin nelinkertainen maailmanmestari Mäkinen ripustaa ajohanskat naulaan.
■ Tulevaisuuden haasteet löytyvät maanviljelyn, enduron ja surffauksen parista.

Nyt riittää, totesi Tommi

KSML

Syntynyt: 26.6.1964 Puuppolassa.
Ammatti: ralliautoilija.
Asuinpaikat: Monaco/Jyväskylän mlk.
Perhe: avovaimo Eliisa Järvelä, pojat 
Henry (s. 1996) ja Mikko (s. 2003).
Kartanlukijat: Jari Nieminen, Risto 
Mannisenmäki, Rodney Spokes, Timo 
Hantunen, Seppo Harjanne, Juha Repo ja 
Kaj Lindström.
Tehdastallit MM-sarjassa: Nissan (1992), 
Mitsubishi (1995–2001), Subaru (2002–03).
Saavutukset: Ralliautoilun maailmanmestari 1996, 1997, 
1998, 1999. MM-ralleja 134, MM-voittoja 24 (Jyväskylä 4, 
Monte Carlo 4, Ruotsi 3, Argentiina 3, Safari 2, Australia 2, 
Portugali 2, San Remo 2, Katalonia, Uusi-Seelanti). N-
ryhmän Suomen mestari 1988. N-ryhmän FIA-cupin kolmas 
1990. Tunturirallin voittaja 1989. Thaimaan rallin voittaja 1995.
Muuta: Ensimmäinen ralliauto: Ford Escort RS 2000 
(1985). Ensimmäinen kilpailu: Jäppilän soralennätys, 
maastoajokilpailu Varkaudessa 1985. Ensimmäinen ralli: 
Nokia-ralli 12.10.1985. Ensimmäinen MM-ralli: Jyväskylän 
Suurajot 1987.

Tommi Antero Mäkinen

RISTO AALTO

Tommi Mäkinen jättää ajohommat nuoremmille. Liki vuosikymmenen mittaisen MM-taipaleen mieleenpainuvimmat hetket olivat ensimmäi-
nen suurajovoitto vuonna 1994 ja ensimmäisen maailmanmestaruuden varmistumunen Australiassa 1996. Ensi vuoden alusta mies nähdään
entistä useammin maatilallaan Puuppolassa.

HELSINKI
Tuomas Heikkilä

Tommi Mäkisen ohella muun
muassa Harri Rovanperää ma-
nageroiva toimitusjohtaja Timo
Jouhki arvioi Mäkisen lopetta-
mispäätöksen olevan todellinen
lähtölaukaus ensi kauden talli-
paikkojen jaolle. Nykyisistä talli-
kuljettajista ainoastaan Peugeotin
Marcus Grönholmilla, Subarun
Petter Solbergilla, Citroenin Se-
bastien Loebilla sekä Fordin
Markko Märtinillä ja Francois
Duvalilla on kontrahti sovittuna
ensi kaudeksi. 

Lisäksi Subaru ilmoitti eilen
pestanneensa Richard Burnsin
Solbergin tallikaveriksi kahdeksi
seuraavaksi kaudeksi. Burns siir-
tyy Subarulle Peugeotilta, mikä
on hyvä uutinen Rovanperän kan-
nalta. FIA sääntöuudistuksen
myötä tällä kaudella Peugeotin
kolmantena kuljettajana toiminut
jyväskyläläinen ei voi jatkaa sa-
massa roolissa ensi kaudella.

Ensi kaudella tehdastallissa saa
olla vain kaksi sellaista kuljetta-
jaa, jotka ovat vuosina 2001,
2002 ja 2003 sijoittuneet MM-
osakilpailussa kolmen parhaim-
man joukkoon.

Rovanperää on huhuiltu mil-
loin Skodalle, milloin paluun
MM-sarjaan tekevälle Mitsubis-
hille.

– Tässä vaiheessa uskon va-
kaasti, että Harri saa tallipaikan
ensi kaudeksi, Timo Jouhki muo-
toili. – Uskon hänen pääsevän kä-
siksi ihan kilpailukykyiseen ka-
lustoon.

Mitsubishi-huhut Jouhki ampui
alas.

– En ole kertaakaan edes kes-
kustellut asiasta Mitsun nykyisen

tallipäällikön Sven Guandtin
kanssa. Ihmeitä pitää tapahtua,
että Harri ajaisi ensi vuonna Mit-
subishilla, Jouhki sanoi.

Jouhki ei pidä Mitsubishia ensi
kaudella kilpailukykyisenä.

– Siitä tulee heille harjoitus-
vuosi, ihan puhtaasti. Eivät ne
millään ehdi saada autoaan kun-
non iskuun.

Jouhki tunnusti, että allekirjoi-
tusvalmiiseen sopimukseen on
Rovanperän osalta vielä matkaa.

– Yhtään selkeää tarjousta ei
ole toistaiseksi pöydällä. Sen
voin sanoa, että Subarulla tai
Fordilla Harri ei ainakaan aja,
hän lohkaisi.

Mutta onko Rovanperän jatka-
minen Peugeotilla mahdotonta?
Burnsin lähdettyä tallissa on kak-
koskuskin paikka auki.

– No ei se mahdotonta ole,
mutta periaatteessa Peugeot ei
halua lähteä kauteen niin, että
ykkös- ja kakkoskuski ovat mo-
lemmat suomalaisia.

Burns palaa Subarulle,
Rovanperän Peugeot-
pesti yhä mahdollinen

SAMI KERO

Subaru palkkasi välittömästi
Richard Burnsin Mäkisen tilalle.
Burns ajoi ennen Peugeot-pesti-
ään juuri Subarun väreissä.


