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NESTE-RALLI
URHEILU

KORPILAHTI

Juha Reinikainen
Olli Ristimäki

Parkkolan erikoiskokeella Kor-
pilahdella sattunut onnettomuus
varjosti Neste-rallin ensimmäis-
tä kilpailupäivää. Ralliauton
ulosajossa ulosajossa loukkaan-
tui neljä katsojaa, kaksi virolais-
ta ja kaksi suomalaista miestä.
Edellytykset vakavampaankin
turmaan olivat olemassa, sillä
vaarallisessa katselupaikassa oli
paljon ihmisiä. 

Vakavimmin loukkaantunut,
lantionmurtuman saanut tampe-
relaismies, kuljetettiin Keski-
Suomen keskussairaalan kautta
Tampereen yliopistosairaalaan.
Muut loukkaantuneet vietiin tut-
kittavaksi Korpilahden terveys-
keskukseen, josta yksi joutui jat-
kotutkimuksiin Keski-Suomen
keskussairaalaan, mutta muut
kotiutettiin.

Tamperelaismies tunnettiin
aktiivisena ralliharrastajana. Sa-
massa mutkassa oli paljon mui-
takin rallifaneja, jotka ymmärsi-
vät tilanteen vakavuuden ensi
sekunneista alkaen.

– Onni, että selvittiin näinkin
vähällä. Kun auto lähti tieltä,
niin porukka sanoi, että nyt joku
kuolee, kertoi tapahtumat vi-
deokameralleen tallentanut
tamperelainen Kalevi Manni-
nen.

Kovavauhtinen 
onnettomuuspaikka
Manninen tuntee vakavimmin
loukkaantuneen ralliympyröistä,
ja kertoo miehen olleen tajuis-
saan onnettomuuden jälkeen.

– Lantiotaan hän valitteli, ja
pyysi vielä pitämään huolta ka-
merastaan. Yleisöä ryntäsi pai-
kalle katsomaan, ja turvapääl-

likkö huusi, missä ambulanssi
viipyy. Ambulanssi kuitenkin tu-
li paikalle melko nopeasti, Man-
ninen kuvaili tapahtumia tuo-
reeltaan.

Ulosajopaikka sijaitsee noin
600 metrin päässä erikoiskokeen
lähdöstä. Paikka on ralliaktiivien
suosiossa, sillä se tiedetään vaa-
ralliseksi kohdaksi. Viime vuon-
na Carlos Sainz osui autollaan
samassa paikassa kiveen ja erään
ralliharrastajan mukaan tänä
vuonna katsojia oli ”Sainzin pai-
kaksi” nimetyssä mutkassa pal-
jon viimevuotista enemmän. 

Paikassa, joka tunnetaan myös
nimellä ”nyppy vasen”, voi auto-
jen nopeus olla jopa 180 kilo-
metriä tunnissa. Laivolan tieltä
kimmonnut auto katkoi men-
nessään pylväitä ja puita.

Järjestysmiehiltä
homma käsistä
Kalevi Mannisen kuvaamalta
nauhalta näkyy selvästi, että Lai-
volan auto tuli nypyn yli muista
autoista poikkeavaa linjaa. Ny-
pyn jälkeen auto ajautui vasem-
malle kaartuvan tien oikeaan
reunaan, ja auton takapyörä osui
tien reunassa olevaan isoon ki-
veen. Siitä auto lähti pyörimään
pystysuunnassa ympäri, ja syök-
syi valtavalla vauhdilla yleisön
joukkoon.

Useat paikalla olleet rallifanit
kertoivat Keskisuomalaiselle, et-
tä järjestysmiehet eivät pystyneet
siirtämään väärään paikkaan
jääneitä katsojia, vaan merkitsi-
vät lopulta paikan katselualu-
eeksi.

– Homma lähti vähän järjes-
täjien käsistä, ja he vetivät pai-
kalle jälkikäteen lippusiimaa.
Mutta eihän siima ketään autol-
ta suojaa, puuskahti eräs katso-
ja.

Erään katsojan mukaan ylei-
sön paine vielä siirsi siimaa lä-
hemmäksi tietä.

Puutteita 
turvallisuudessa?
Poliisi käynnisti turman johdos-
ta normaalin esitutkinnan. Tut-
kinnasta vastaava keskusrikos-
poliisin Jyväskylän yksikkö tie-

dotti perjantaina iltapäivällä sel-
vittävänsä ensisijaisesti sitä, oli-
ko onnettomuuspaikan katselu-
alue kilpailun turvallisuussuun-
nitelman mukainen.

Keskisuomalainen kuuli tur-
mapaikalla, kuinka erikoisko-
keen poliisitoiminnasta vastaava
komisario Pekka Aho puhui
epäillyistä turvallisuuspuutteista

kännykkäänsä varsin vakavin
äänenpainoin.

Erikoiskokeen päällikkö Simo
Lampinen oli turman sattuessa
erikoiskokeen maalipäässä.
Myös Keskisuomalaisen toimit-
taja oli paikalla, kun Lampinen
sai tiedon onnettomuudesta ra-
diolla.

– Illaksi meidän on hommat-

tava sinne lisää järjestysmiehiä,
vastasi Lampinen kuultuaan ku-
vauksen onnettomuuteen johta-
neista tapahtumista.

Erikoiskoe kaksi keskeytettiin
ulosajon jälkeen, ja jäljellä olleil-
le N-ryhmän autoille annettiin
kaikille sama laskennallinen ai-
ka. MM-pisteistä ajavien tulok-
siin turma ei vaikuttanut.

Suuren
katastrofin
ainekset

Neljä ihmistä loukkaantui Ari Laivolan ulosajossa Parkkolan erikoiskokeella. Poliisi tutkii, olivatko katsojat heille tarkoitetulla alueella.
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PARKKOLAN ONNETTOMUUS:
Turmamutka tiedettiin
rallifanien keskuudessa
ulosajopaikaksi. Onni
pelasti vakavammilta
seurauksilta.

JYVÄSKYLÄ

Olli Ristimäki

Rallierikoiskokeiden varsille ko-
koontuva ralliyleisö ei saa vali-
ta katselupaikkaansa vapaasti,
vaan sallitut katselupaikat on
merkitty. Ulkokurvit, hyppyrei-
den sivustat ja risteykset ovat lä-
hes poikkeuksetta pannassa.
Viime kädessä sallittujen katse-
lupaikkojen ja turvaetäisyyksien
määrittäminen on erikoisko-
keen järjestelyistä vastaavan pai-
kallisseuran vastuulla, mutta
myös katsojille jätetään vastuu-
ta itsestään.  

Sallitut katselupaikat ovat sel-
laisia, joihin auton ei ulosajon
sattuessakaan pitäisi päätyä.
Kuljettajan ajovirhe tai tekninen
vika voi kuitenkin suistaa auton
myös yllättävään suuntaan.

Reitistä vastaavan kilpailun
apulaisjohtaja Seppo Harjan-
teen mukaan turvaetäisyyksien
määrittämiseen ei ole tiukkaa
periaatetta.

– Ei sellaista ihmistä olekaan,
joka voisi tietää kaikki mahdol-
lisuudet, mihin suuntaan auto
voi mistäkin lähteä. Kyllä ar-
viointi perustuu vaan kokemuk-
seen ja kuvitelmaan siitä, mitä
voi tapahtua.

Järjestelyt elävät
tilanteen mukaan
Erikoiskokeiden käytännön jär-
jestelyt on jaettu paikallisseuro-
jen vastuulle. Jokaiselle erikois-
kokeelle on määrätty ek-päälli-
kön lisäksi myös turvallisuus-
päällikkö, jonka suunnitelma
katselupaikoista on perusta käy-
tännön järjestelyille. Suunnitel-
ma käydään läpi järjestäjän

kanssa.
Harjanteen mukaan järjestä-

jän hyväksymä suunnitelma-
kaan ei välttämättä ole viimei-
nen sana.

– Päätöksiä ja muutoksia jou-
dutaan tekemään tilanteen mu-
kaan vielä erikoiskokeen aika-
nakin sen mukaan miten yleisö
liikehtii. Jos väkeä ei saada vää-
riltä paikoilta siirtymään oike-
aan paikkaan, erikoiskoe voi-
daan jopa keskeyttää.

Ennen kilpailijoiden lähtöä
erikoiskokeelle sen turvallisuu-
den ja yleisön sijoittumisen tar-
kastavat kaksi järjestäjän turva-
autoa, tuomareiden ja kansain-
välisen autourheiluliiton FIA:n
autot sekä Suomen poliisien au-
tourheilukerhon SPAUK:n au-
to. Lisäksi reittiä tarkkaillaan il-
masta käsin helikopterista, jos-
sa on Harjanteen lisäksi FIA:n
turvallisuusdelegaatti Jacek Bar-
tos.

Joka turistille
ei riitä valvojaa
Neste-rallissa on tänä vuonna
erikoiskoekilometrejä vajaa 400.
Reitti ei kerää katsojia tasaises-
ti, vaan tietyt paikat erityisesti
erikoiskokeiden alku- ja loppu-
päässä ovat suosituimpia.

Ylesisön keskittäminen tie-
tyille paikoille on myös järjestä-
jän tavoite.

– Me pyrimme saamaan mah-
dollismman paljon väkeä muu-
tamaan paikkaan, joissa sitten
järjestelyt ovat mahdollisimman
hyvät, kilpailun johtaja Simo R.
Lampinen kertoo.

Katselupaikkojen aukoton
valvonta on Harjanteen mu-
kaan joka kilometrillä mahdo-
tonta. Muutenkaan yleisöä ei
voida ylenpalttisesti kaitsea.

– Pakko on jättää jonkin ver-
ran harkintaa myös katsojalle it-
selleen. Ihminen liikkuu ja elää,
eikä jokaisella katsojalla voi ol-
la omaa valvojaa.

”Jokaisella ei voi 
olla omaa valvojaa”

Kuolleet
1996 Harjun ek, yksi katsoja
1995 Hassin ek, yksi katsoja
1983 Pihlajakosken ek, kartanlukija
1981 Ehikin ek, AKK:n puheenjohtaja
1974 Ouninpohjan ek, kartanlukija
1965 Kannuskosken ek, huoltomies
1960 siirtymätaival Mikkelin maalaiskunnassa, tietyömies
Loukkaantuneet
2004 Parkkolan ek, neljä katsojaa
2001 Mökkiperän ek, kaksi katsojaa
2000 Palsankylän ek, kuljettaja ja kartanlukija
1999 Hippoksen ek, yksi katsoja
1998 Parkkolan ek, kuljettaja ja kartanlukija
1996 Harjun ek, 32 katsojaa
1994 Ouninpohjan ek, N-ryhmän kuljettaja
1981 Ehikin ek, kaksi toimitsijaa
1984 Humalamäen ek, yhdeksän katsojaa

Suurajojen pahimmat onnettomuudet

KESKISUOMALAINEN

Järjestäjäseura vastaa
viime kädessä
katselupaikkojen
merkinnästä.

LAUKAA

Joni Malkamäki

Hallitseva maailmanmestari Pet-
ter Solberg keskeytti Neste-rallin
kilpailun avauspäivänä Lanka-
maan erikoiskokeelle. Solberg
lipsautti Lankamaan pätkällä Su-
barunsa ulos tieltä ja rikkoi tör-
mäyksessä autonsa eturipustuk-
sen. Ulosajo sattui pari kilomet-
riä päivän neljännen pätkän läh-
döstä. Torstaina kuumeeseen sai-
rastunut Solberg oli ulosajon sat-
tuessa kilpailussa kolmantena 13
sekuntia kärkeä perässä.

– Ilmeisesti sairauden takia en
pystynyt keskittymään kunnolla.
Ajoin ojaan, jolloin jousituksesta
hajosi pultti ja vetoakseli lähti ir-
ti, Solberg kommentoi.

Norjan lippu
”puolitangossa”
Solbergin ennenaikainen kes-
keytys oli suuri pettymys runsas-
lukuisille norjalaisfaneille, jotka
olivat saapuneet kannustamaan
idoliaan. Ruuhimäen erikoisko-
keella pätkän alkua odotelleet
norjalaiskannattajat kääräisivät
lippunsa hetkeksi rullalle kuultu-
aan tapahtuneesta.

– Mitäpä arvelet fiiliksistä, Stei-
nar Therkelsen kyseli apeana.

– Alku näytti hienolta, vaikka
hän oli vielä torstaina sairas. Pet-
ter sanoi kyllä aamulla huollossa,
ettei homma tunnu hyvältä. Näin
sitten kävi.

Hetken päästä norjalaisjouk-
ko kaivoi kuitenkin lippunsa jäl-
leen esiin.

– Paha homma, mutta toivom-
me, että velipoika hoitaa hom-
man, Steinar, 25, innostui.

Norjalaisfanit tarkoittivat tie-
tenkin Petter Solbergin isoveli
Henning Solbergia, joka käskee
Neste-rallissa Peugeot 206-autoa.

Petter jäi reitille, 
mutta Henning 
hoitaa homman

Norjan Andebusta kotoisin
oleva Steinar Therkelssen on
mukana 140 hengen
norjalaisryhmässä, joka lähti
kannattamaan Solbergin
veljeksiä Jyväskylään. 
KUVA: TIMO MARTTILA

LIEVESTUORE

Joni Malkamäki

Noin puoli tuntia ennen ensim-
mäisen ralliauton saapumista
Ruuhimäen hyppyreille alkoi
yleisön joukosta kantautua hur-
raahuutoja. Taputusten ja vihel-
lysten kohde oli Jyväskylän
MM-rallin viisinkertainen voit-
taja Tommi Mäkinen, joka saa-
pui poikansa Henryn kanssa
seuraamaan rallia Ruuhimäen
kuuluisille hyppyreille.

– Enpä ole tainnut koskaan
ennen olla täällä katsojana.
Suurajoja olen seurannut ylei-
sön joukosta viimeksi varmaan
vuonna 1986, Mäkinen mietti
nimikirjoitusten pyytäjien piiri-
tyksessä.

Puuppolassa rallibisnestä
pyörittävä Mäkinen lopetti am-
mattilaisuransa viime kauden
päätteeksi. 

Mestari kuitenkin myöntää,
että Neste-rallin alla ralliauton
kuppi-istuin tuntui vetävän ou-
dosti puoleensa.

– Kyllä se vähän mielessä oli,
että täällä voisi vielä ajaa. Mut-
ta toisaalta, aikansa kutakin.
Kyllä tässä on hommia riittänyt
muutenkin, Mäkinen totesi hy-
myillen.

”Hyppy ei
tunnu autossa”
Ruuhimäen hypyistä lukemat-
tomia kertoja loikannut Mäki-
nen myönsi, että ralli on mel-
koisen erinäköistä katsojan pai-
kalta. Pitkät loikat eivät kuiten-
kaan ralliässää hätkähdyttäneet.

– Hyppyä ei juuri huomaa au-
ton sisällä jos kaikki menee hy-
vin. Ei se tunnu erityisen hur-
jalta, ellei sitten hyppää sivuun
ja pyöri ojissa, Tommi kom-
mentoi.

Entisen tallitoverinsa Petter
Solbergin kohtaloa ennen pät-
kän alkua harmitellut Tommi
harmistui vieläkin enemmän,
kun Harri Rovanperä saapui
ulosajonsa jälkeen Ruuhimäen
pomppuihin savuavalla hylyl-
lään. 

– Petterin keskeytys oli huo-
no homma MM-taistelun kan-
nalta, mutta kyllä Harrin
ulosajo harmittaa ihan vietä-
västi.

Kaksi Tommin rallipajan N-
ryhmän Subarua osallistuu Nes-
te-ralliin. Toisen ohjaimissa on
slovakki Josef Beres, ja toista
käskee Australian Chris Atkin-
son.

Tommi sai sankarin vastaanoton Ruuhimäessä
Nelinkertainen
maailmanmestari oli
katsomassa Neste-rallia
ensi kertaa sitten vuoden
1986.

Isä ja poika ihmettelivät Ruuhimäen hyppyjä. KUVA: TIMO MARTTILA

”Kyllähän se vähän
mielessä oli, että täällä
voisi vielä ajaa. Mutta
toisaalta, aikansa
kutakin.”


