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JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Yrittäjä Jari Viidan Viita-yhtiöi-
den arsenaaliin kuuluu reilut
200 työkonetta rekoista ja
dumppereista trukkeihin. Ko-
neilla siirretään viisi miljoonaa
kuutiota tukkeja ja reilut kaksi
miljoonaa tonnia maa-ainesta
vuodessa. Kuljetus- ja maansiir-
totöissä miehen leivissä ahertaa
300 työntekijää. Toimitusjohta-
jallakin on oma kone, jonka ik-
kunassa lukee miehen nimi. Ko-
ne on Fordin tehtaan rakentama
ralliauto Focus WRC 03, sama
peli, jolla Markko Märtin voitti
Neste-rallin viime vuonna. Tänä
vuonna autoa käskee 41-vuotias
Jari Viita. Tavoite on päästä
maaliin ja 15 parhaan joukkoon.

– Ralli on minulle työn vasta-
painoa. Käytän harrastukseen
suurinpiirtein saman verran ai-
kaa, kun kuljettajillani on loma-
päiviä vuodessa eli 5–6 viikkoa,
Viita sanoo.

Riihimäen vuoden 2003 yrit-

täjäksi valittu Viita on kokenut
rallimies. Hän osti samalta ky-
lältä kotoisin olleen Timo Salo-
sen maailmanmestaruuden in-
noittamana ensimmäisen ral-
liautonsa 1987. Junioreista ylei-
seen luokkaan nousu tapahtui
1991.

Parhaaksi saavutuksekseen
Viita listaa ison A:n SM-prons-
sin 2003 sekä kansallisten rallien
voitot vuosien varrella. MM-ral-
leja mies on kiertänyt parisen-
kymmentä.

Vaikka meriittejäkin on, ei
Viita puheidensa mukaan ole
koskaan edes pyrkinyt vauhtila-
jissa huipulle.  

– Tiesin heti alussa, ettei mi-
nusta tule ammattilaista rallin
puolella. Huipulle pyrkiminen
tapahtui moukarinheitossa
1980-luvun alussa, Viita linjaa.

Markkinointia
rallipolulla
Uusi tehtaan WRC-Focus mak-
saa noin 700 000 euroa, joten
mistään halvasta harrastuksesta

ei ole kysymys. Viita kuitenkin
korostaa, että huvin ohella ral-
liautoilu on oiva markkinointi-
keino sekä yrityksen me-hengen
kohottaja.

– Työkoneemme kuluttavat
10 miljoonaa litraa polttoainetta
vuodessa, kun siihen lisätään
vakuutukset, renkaat ja vastaa-
vat niin kiinnostuneita yhteis-
työkumppaneita riittää, Viita sa-
noo.

– Jotkut työntekijät varmasti
ovat sitä mieltä, että tuhlaan yri-
tyksen rahoja, mutta kyllä suurin
osa pojista elää voimakkaasti
mukana touhussa.

Viita ei juuri jouda testaamaan
kalustoaan, vaan aika ratin ja
penkin välissä kuluu kilpaillessa.

– En näe tarvetta menestyä,
joten en ota kilpailemista niin
vakavasti, toimitusjohtaja perus-
telee.

Auto myynnissä,
uusi tilalle?
Jari Viidalla on Fordin kanssa
huoltosopimus kuudesta MM-

rallista tälle kaudelle. Listalla
ovat Ruotsi, Uusi-Seelanti,
Kreikka, Jyväskylä, Italia ja
Australia. Tosin Kreikan rallin
mies joutui jättämään väliin työ-
kiireiden vuoksi. 

– Olen ollut Fordin tallipääl-
likkö Malcolm Wilsonin asiakas

1990-luvulta asti, ja olen saanut
tallilta kaiken tuen, mitä tarvit-
sen. Haluan harrastaa hienoilla
vehkeillä, Viita selventää. 

Viidan loppukauden rallioh-
jelmaan saattaa tulla vielä muu-
toksia, sillä 2003-mallin Focuk-
selle on kovasti kysyntää. Auton

ostajia ja vuokraajia on runsaas-
ti liikkeellä.

– Malcolm on luvannut mi-
nulle Focuksen 04-mallin Tun-
turiralliin, joten voin myydäkin
auton vaikka Suurajojen maali-
viivalta ja aloittaa alusta talvella.
Nämä suunnitelmat ovat kui-

tenkin edelleen auki, Viita pal-
jastaa.

Omaa tulevaisuuttaan kuljet-
tajana Viita ei ole liiemmin poh-
tinut. Ikä ei ainakaan ole este
ajamiselle.

– Carlos Sainz on minua pari
kuukautta vanhempi ja hän voit-

ti juuri MM-kilpailun Argentii-
nassa, joten voi minun ikäisenä-
kin menestyä, Viita nauraa.

Neste-rallissa Viidalle lukee
nuotteja kokenut jyväskyläläi-
nen Timo Hantunen, joten täs-
säkin suhteessa puitteet ovat
huippuluokkaa.

Harrastuksena
rallin MM-sarja

Näiltä miehiltä mopo ei karkaa käsistä. Seitsemäntoista vuotta rallia harrastaneelle Jari Viidalle (oik.) lukee nuotteja Suomen kokenein kartanlukija Timo Hantunen
Jyväskylästä. KUVA: TIMO MARTTILA

NESTE-RALLI: Menestyvä yrittäjä Jari
Viita ajaa markkinointimielessä
rallia tehtaan WRC-autolla.
Kulut hän maksaa itse.

Ari Mäntylä

Kansainvälinen autoliitto FIA on
muuttanut urakalla ralliautoilun
sääntöjä.

Suurin mullistus on ns. su-
perralli-sääntö, jonka mukaan
keskeyttämään joutunut kilpai-
lija voi jatkaa rallia seuraavana
päivän, jos hänen autonsa saa-
daan kisakuntoon kahdeksan
tuntia ennen seuraavan päivän
starttia.

Mikäli esimerkiksi Marcus
Grönholm uuvahtaa tien var-
teen perjantaina, voidaan hänet
nähdä reuhaamassa Vaherissa jo
lauantaina.

Rallin lopputuloksiin hänen
ajamistaan ei kuitenkaan hyväk-
sytä.

Superralli viehättää kilpailu-
jen järjestäjiä ja tv-yhtiöitä. Nes-
terallissa katsojia riittää sunnun-
taille eri tavalla, jos kaikki kär-
kikuljettajat ovat mukana.

Rallilähetyksissä minuutit on
helpompi täyttää, kun erikois-
kokeilla kurvailee kuuden teh-
dasauton sijasta koko kärki-
kaarti.

Myös katsojille superralli tar-
joaa enemmän vastinetta lippu-
rahoille.

Sitä vastoin kuljettajat ja kar-
tanlukijat eivät superrallista in-
nostu. Heillä ei ole motivaatiota
lähteä reitille, kun jaossa ei ole
mainetta, kunniaa, eikä MM-pis-
teitä.

– Jatkamaan määrätyt ukot
ajavat puolikaasulla. Sitten kat-
sojat ihmettelevät, että onko se
noin hidas. Se tuo negatiivista
julkisuutta lajille, Harri Rovan-
perän kartanlukija Risto Pieti-
läinen huomauttaa.

Liukuva huolto
toi odottelun
Toinen kilpailijoiden kenkää
hiertäneistä säännöistä on ns.
flexi service eli liukuva huolto.
Liukuvassa huollossa tallin me-
kaanikot huoltavat yhtä teh-
dasautoa kerrallaan. Tallin muut
autot odottavat parc ferme -alu-
eella. Kun mekaanikot ovat
puurtaneet 20 tai 45 minuuttia
ensimmäisen auton kimpussa,
on toisella autolla viisi minuut-
tia aikaa ajaa huoltoon. Liuku-
van huollon ansiosta tallit tarvit-
sevat vähemmän mekaanikkoja.
Toisaalta huoltotauot venyvät.

– Flexin takia huoltoalueella
lorvitaan puoli tuntia ennen ja

jälkeen huollon. Se tunti on
hukkaan mennyttä aikaa, Pieti-
läinen manaa.

FIA keksii uusia sääntöjä joka
kuukausi. Argentiinan rallissa
esiteltiin uusi rengassääntö, jon-
ka mukaan autoa kohti saa kil-
pailussa olla enintään 25 ren-
gasta. Argentiinassa autoille ei
riittänyt uutta rengaskertaa jo-
kaiseen renkaanvaihtoon.

FIA on korjannut joitakin
sääntöjä kilpailijoiden ja tallien
painostuksesta. Mille Pistes -
nuotitusta kokeiltiin Uuden-See-
lannin rallissa ja se jäänee aino-
aksi kokeiluksi. Kukaan ei pitä-
nyt siitä, että erikoiskokeet nuo-
titettiin saman päivän aamuna.
Mille Pistesin vaihtoehtona oli
tutustua reittiin keskiviikkona ja
torstaina, mutta nyt FIA on
muuttanut nuotituspäiviksi tiis-
tain ja keskiviikon.

– Kun nuotit tehtiin keskiviik-
kona ja torstaina niin kaikkia
nuotteja ei ehtinyt korjata, kos-
ka torstaina oli niin paljon oh-
jelmaa, Pietiläinen selvittää.

Nimmareille
ei enää aikaa
MM-ralleissa ei ole enää paluu-
ta kultaiselle 1970-luvulle, jol-
loin pikataipaleita nuotitettiin
viikkotolkulla. Elokuussa ajetta-
vien Jyväskylän Suurajojen nuo-
titus alkoi parhaimmillaan jo ju-
hannukselta. Tuskin nykykilpai-
lijat enää suostuisivat uhraa-
maan nuotitukseen edes viikkoa,
mutta hieman leppoisemmalla
aikataululla olisi kannattajia.

– Jyskälä on nykyisin niin ly-
hyt tapahtuma, että nuotituksen
aikaan ei ehdi edes nimmareita
jakaa. Pikkupojat varmaan luu-
levat, että me ollaan ylpeitä, mut-

ta meillä ei vain yksinkertaisesti
ole aikaa, Pietiläinen vinkkaa.

MM-rallit kestävät nykyisin
tiistaista sunnuntaihin. Erikois-
kokeet saa nuotituksissa ajaa lä-
pi kahteen kertaan ja tutustumis-
ta on rajoitettu tarkalla aikatau-
lulla. Nuottipäivien merkitys on
tänä vuonna korostunut, koska
soraralleissa ei saa enää käyttää
nuotteja tarkastavia etuautoja.

Torstaisin järjestetään testieri-
koiskoe, FIA:n lehdistötilaisuus
sekä seremoniallinen startti tai
yleisö-ek.

Itse kilpailut ovat muuttuneet
sprinttikilpailuiksi. Huoltojen
välillä ajetaan 2–4 erikoiskoetta,
enintään 80 ek-kilometriä. Kol-
men päivän ek-kilometrit on ra-
jattu alle 400:n ja kilpailun pitää
joka päivä päättyä ennen pi-
meän tuloa yleisöerikoiskoetta
lukuun ottamatta.

Uusitut säännöt närästävät ajajia
Superralli ja liukuva
huolto ovat katsojien
mieleen, mutta kuljettajia
ne eivät innosta.

SÄÄNNÖT: MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET

Kansainvälinen autoliitto FIA on rajoittanut renkaiden määrää tälle kaudelle. KUVA: TIMO MARTTILA

● Tehdastalli saa ilmoittaa vain
kaksi autoa automerkkien
pistejahtiin. Toisen auton
kuljettajaa voi vaihtaa, mutta toinen
ajaa nimetysti merkkipisteistä
kaikissa osakilpailuissa. Viime
kaudella pistejahtiin saattoi
ilmoittaa kolme autoa, joista kahden
parhaimman tulos otettiin
huomioon.
● MM-osakilpailujen määrä on
nostettu 14:stä 16:een.
Asvalttirallien määrää on
vähennetty viidestä neljään. Kausi
päättyy Britannian sijasta
Australiaan. Japani ja Meksikot
ovat mukana uusina osakilpailuina.
● Liukuva huolto: Mekaanikot
saavat huoltaa vain yhtä autoa

kerralla. Sääntö on vähentänyt
joidenkin tehdastallien
henkilökuntaa kolmanneksella,
mutta pidentäneet huoltoaikoja.
● Välihuollot: Huolto voidaan
korvata 10 minuutin renkaanvaihto-
ja tankkaushuollolla. Välihuollossa
saa olla kaksi mekaanikkoa. Autoa
saa korjata ainoastaan autossa
mukana olevilla varaosilla ja
työkaluilla.
● Renkaiden määrä: Renkaiden
määrä on rajoitettu kymmeneen
renkaanvaihtopistettä kohti.
Kuljettajan on valittava renkaat
kolme minuuttia ennen huoltoa. FIA
voi rajoittaa renkaiden määrää
erillisellä säännöllä. Argentiinan
rallissa autoa kohti sai olla 25

rengasta.
● Polttoaine: Jokaisen kilpailijan on
käytettävä ns. FIA-bensaa.
● Kartanlukijat: FIA poisti
kartanlukijan nimen autojen
sivuikkunoista. Peugeot kiertää
sääntöä laittamalla kartanlukijan
nimen auton kylkeen.
● Testikielto: Autojen testaaminen
on kiellettyä Euroopan ulkopuolella
sekä Kyproksessa ja Turkissa.
Testikielto on voimassa myös
nuotituksen alusta rallin loppuun
sekä elokuussa ja marraskuussa.
● Minimipaino: Auton korin
minipainoa on nostettu. Vastaavasti
kevyiden materiaalien käyttäminen
ovissa, konepellissä ja takaluukussa
on sallittu.

JÄMSÄ

Juha Reinikainen

MM-ralli tuo vuosittain tilintäy-
tettä monelle erikoiskokeiden
järjestelyyn osallistuvalle yhdis-
tykselle. Samalla järjestäjät saa-
vat vastineeksi vuosikymmenten
varrella kootun paikallisen ko-
kemuksen.

Jämsäläinen seura-aktiivi
Hannu ”Hanski” Nieminen
katseli vanhan ajan ralliautojen
menoa maitolaiturilta jo alle
kymmenkesäisenä. Myöhemmin
hän polki pyörällä kotoaan Jäm-
sän Juokslahdelta Ehikkiin kat-
selemaan rallin kulkua.

Rallitalkoissa Hanski on ollut
mukana monen eri yhdistyksen
riveissä vuosittain aina vuodesta
1980. Tänä vuonna hän marssit-
taa Ouninpohjan pätkälle noin
20 henkilön talkoojoukon, joka
on koottu Jokilaakson Lento-
pallon seuraväestä.

Hannu Nieminen tietää, ettei-
vät puheet rallin tuoman talkoo-
rahan tärkeydestä ole tuulesta
temmattuja.

– Monet yhdistykset rahoitta-
vat suuren osan vuoden toimin-
nastaan tällä. Parhaita paikkoja

talkooväelle ovat ne, joissa on
mahdollista myydä oheispalve-
luja katsojille, Nieminen tietää.

Kaikki talkooeurot
ovat tervetulleita
JoLePa on seurana mukana
MM-rallissa ensimmäistä kertaa,
ja hoitaa järjestelyjä Ouninpoh-
jan talon ympäristössä yhdessä
Vuorisjärven Vasamien ja Lions
Club Jämsän kanssa. 

Kaikki talkooeurot ovat seu-
ralle tervetulleita, sillä ykkössar-
jan pohjoislohkossa pelaavien
naisten pelimatkat ovat pitkiä,
junioriryhmiä on tulossa ensi
kaudeksi lisää eivätkä salivuok-
ratkaan Jämsän seudulla ole
kaikkein alhaisimmat.

Vuoden mittaan Niemisen ta-
paiset seura-aktiivit haalivat tal-
koorahaa kokoon monin tavoin;
käyvät myös muissa tapahtumis-
sa järjestystä valvomassa, osal-
listuvat muuttotalkoisiin ja jär-
jestävät liikuntatapahtumia esi-
merkiksi yrityksille. Yksi uskol-
lisimmista lienee Hannu Niemi-
nen.

JoLePan naisjoukkueen val-
mentaja Nieminen kävelee pe-
leihin suu hymyssä, paita präs-
sättynä ja urheilujuomapullot
täytettynä, ja johtokunnan jäsen
Nieminen lienee Keski-Suomen
uutterimpia talkoojyriä.

Kesän alla juniorivalmentaja
Nieminen sai vielä luotsatakseen
lentopallon nuorisotapahtu-
maan Power Cupiin matkan-
neen joukon.

– Onhan vuorokaudessa 24

tuntia. Kotiväkeäkin on tietysti
kiitettävä, etteivät ole ulos heit-
täneet. Kauden aikana viikossa
on kolmet treenit, siihen päälle
ottelut, kokoukset ja varainke-
ruuta, Hanski laskeskelee.

Palkinnoksi käy
pelaajien tyytyväisyys
Nieminen myöntää, että on aika
huono ihminen sanomaan ei.
Vastaus on useimmiten ehdoton
ehkä.

– Ei sille mitään erityistä seli-
tystä ole, että olen seuratyössä
mukana näin paljon. Aikoinaan
aloitin hommat Juokslahden
Tempauksessa, ja kun siellä tuli
jonkinlaista menestystäkin, niin
siitä hommat lähtivät käyntiin.

Seuratyöläinen ei viitsi alkaa
miettimään, olisiko yhteisen hy-
vän hankkimiseen käytetyn ajan
voinut käyttää esimerkiksi oman
pankkitilin lihottamiseen.

– Jos asioita ajattelisi noin,
niin ei tässä tietenkään mitään
järkeä olisi. Harrastus on kui-
tenkin tuonut ystäviä ja tuttuja
lajin parista ympäri Suomea. Oli-
si sen ajan huonomminkin voi-
nut käyttää, hän toteaa.

Rahapalkkioista ei seuratyötä
tekevä edes haaveile, vaan pal-
kintona on vain pelaajien tyyty-
väisyys – ja lisää työtä.

– Esimerkiksi sellaiset hetket
ovat hienoja, jollainen tuli tänä
vuonna Power Cupista palates-
sa. Kun isä yöllä haki tyttöään
bussilta, niin tämä ilmoitti, että
ensi kesänä lähdetään cupiin
Seinäjoelle, Nieminen hymyilee.

Talkoomies ei tunteja laske
Seura-aktiivi Hannu
Nieminen on urakoinut
talkoissa vuodesta 1980
alkaen. Tänä vuonna
rallirahoilla lennätetään
lentopalloa.

Rallijärjestelyihin osallistuva Hannu Nieminen on Jokilaakson Lentopallon kantavia voimia. Talkoot
täyttävät monen seuran tiliä Keski-Suomessa. KUVA: JUHA REINIKAINEN

TALLINNA

Mart Ummelas

Virossa laadittujen arvioiden
mukaan Jyväskylään Neste-ral-
lia seuraamaan saapuu ainakin
6 000 virolaista. Vaatimatto-
mimpienkin arvioiden mukaan
tämä maksaa heille yhteensä yli
15 miljoonaa Viron kruunua eli
noin miljoona euroa. Näin arvioi
Viron laajalevikkisin SL Öhtu-
leht keskiviikkona. Lehden mu-
kaan viime vuonna Jyväskylässä
kävi jopa kymmenentuhatta vi-
rolaista.

Virolaiset saivatkin rahoilleen
vastinetta kun Markko Märti-
nistä tuli Neste-rallin historian
seitsemäs ulkomaalainen voitta-
ja.

Lehden haastattelemat rallifa-
nit ovat lähdössä Suomeen jo
torstaina autolautoilla. He mat-
kustavat omalla autolla tai kimp-
pabussilla ja yöpyvät teltoissa tai
Himoksen hiihtokeskuksessa.
Eväät otetaan mukaan Virosta.
Suurin menoerä lienee 45 euron
hintaiset rallipassit, joihin ar-
vioidaan kuluvan noin viidennes
kaikista menoista.

Lehden tietojen mukaan tänä
vuonna ei ole odotettavissa vii-
me vuoden tapaan pääministeri
Juhan Partsin matkaa Jyväsky-
lään. Näin on vakuuttanut halli-
tuksen lehdistöedustaja. 

Viime vuonna pääministerin
helikopterimatkasta syntyi suuri
riita, kun häntä syytettiin jäl-
keenpäin veronmaksajien raho-
jen tuhlaamisesta ja rallin spon-
sorin hyödyntämisestä.

Märtinin
puolesta 
huutaa ainakin 
6 000 virolaista

Viime vuonna virolaisten matka
Jyväskylään ei mennyt
hukkaan, kun Markko Märtin
juhli voittoa. Kuinka käy tänä
vuonna? KUVA: RISTO AALTO


