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NESTE-RALLI
URHEILU

JÄMSÄNKOSKI

Joni Malkamäki

Koko Jämsän seutu oli lauantai-
na lähes kaaoksen vallassa val-
taisien ruuhkien kourissa. Al-

kuillasta Tampereen suunnasta
kohti Jämsän liikenneympyrää
mateli yhdeksän kilometrin yh-
täjaksoinen jono. Myös sivuteil-
lä seisottiin helteessä jopa tunti-
kausia. Jämsänkosken kupeessa
Haaviston kylällä ruuhkastakin
osattiin ottaa ilo irti. 

– Noita ruuhkiakin on ihan
kiva katsella vierestä, kun sinne
ei tarvitse itse lähteä. Viime
vuonna tässä kohdalla liikenne

seisoi puolitoista tuntia, tänään
73-vuotta täyttävä Tauno Järvi-
nen totesi talonsa pihamaalla
Ehikin erikoiskokeen lähistöllä.

Järvisen lähisuku oli keräänty-
nyt pihatien varteen kannusta-
maan rallikuljettajia, jotka ajoi-
vat siirtymäreittiä kohti Pavil-
jongin huoltopaikkaa. Järvisten
ehdoton suosikki Neste-rallissa
oli alkujaan Harri Rovanperä. –
No kyllä se Marcus Grönholm

nyt on, kun Harri keskeytti, Jär-
viset päättävät.

Rallihumu
kuuluu kesään
Järviset ovat asuneet Haaviston
Koivurannassa vuodesta 1962,
joten ralliautoja on pystynyt vil-
kuilemaan kodin ikkunasta jo 40
vuotta. Aikanaan perheen piha-
maa toimi myös autojen huolto-
paikkana.

– Joitakin suomalaisten auto-
ja ne olivat, en enää muista ket-
kä olivat kuljettajia. Ralli ei ole
koskaan häirinnyt meitä. Sopii
se tästä mennä, Tauno kertoo.

Talon emäntä Raili Järviselle,
67, ralli toi tervetulleen paussin
kotitöihin.

– Ikkunoiden pesu jäi kesken,
kun piti tulla autoja katsomaan.
Viime vuonna oltiin erikoisko-
keilla, mutta nyt ei lähdetty, Rai-

li kertoili.
Järviset toivovat suomalais-

voittajaa, mutta he kaipaisivat
Jyskälän palkintopallille erityi-
sesti Rovanperää tai Jarmo Ky-
tölehtoa. Viron Markko Märti-
nin voitto ei sekään olisi ka-
tastrofi.

– Ei se meidän elämää het-
kauta jos Märtin voittaisi, on sil-
lä täällä niin paljon kannattajia,
Raili ihmetteli.

”Ruuhkiakin on kiva katsella”
Grönholm keskeytti Raili
Järvisen ikkunanpesu-
urakan Haaviston kylällä.

Järvisen lähisuku ja naapurit olivat kannustamassa Marcus Grönholmia siirtymätaipaleella. KUVA: TIMO MARTTILA

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Huhut Mika Häkkisen paluusta
F1-radoille ja BAR-kytkennästä
kiinnosti toimittajia lauantaina,
kun formula ykkösten kaksin-
kertainen maailmanmestari seu-
rasi Neste-rallia erikoiskokeilla
ja huoltoparkissa. Häkkiseltä ei
kuitenkaan irronnut uutisia ai-
heesta.

– Kaikki mitä suostun sano-
maan formula ykkösistä on se,
että ei ole savua ilman tulta,
Häkkinen painotti.

Saksalaisen RTL-televisioyh-
tiön toimittaja yritti kysyä Häk-
kisen mielipidettä siitä, onko
F1:n MM-sarjaan mahdollista
palata menestyksekkäästi kol-
men vuoden tauon jälkeen, mut-
ta Häkkinen väisti kysymyksen
tv-haastattelussa nostamalla
kännykän korvalleen.

– Sain juuri puhelun, Häkki-
nen veisteli.

Häkkinen on ennenkin ollut
seuraamassa Suomen MM-ral-
lia. Tänäkin vuonna hän liikkui
helikopterilla erikoiskokeilla.

– Tulimme Erjan kanssa viik-
ko sitten Kimi Räikkösen häihin
ja päätimme jäädä katsomaan
Neste-rallia. Ralli on aina kieh-
tonut minua, koska siinä olo-
suhteet vaihtelevat paljon, vaa-
ditaan keskittymistä nuotteihin,
auton käsittelyä ja oikeita ajo-
linjoja, Häkkinen sanoi.

Häkkinen on itsekin ajanut
rallia osallistumalla kaksi kertaa
Rovaniemellä järjestettävään
Tunturiralliin.

– Tunturirallin aion ainakin
vielä joskus ajaa, Häkkinen ker-

toi.
Entä Neste-ralli? Olisiko

mahdollista, että osallistuisit jos-
kus Neste-ralliin?

– En sano mitään. Mä haluan
olla hirveän varovainen näissä
jutuissa. Jos sanon, että se on
mahdollista niin seuraavana päi-
vän lehdessä lukee, että Häkki-
nen ajaa ensi vuonna Neste-ral-
lin, Häkkinen sanoi ja nousi
Moksi-Leustun ja Himoksen eri-
koiskokeille lähtevään helikop-
teriin.

Ei kytköstä
BAR-talliin
BAR-tallin johtaja David
Richards kiisti lauantaina Ylen
tv-haastattelussa selkein sanoin
huhut, joiden mukaan Häkki-
nen ajaa tallin autoa ensi vuon-
na Williamsille siirtyvän Jenson
Buttonin seuraajana. Richardsin
mukaan Häkkisen kanssa ei ole
Jyväskylässä neuvoteltu.

– Tässä työsssä olen tosin op-
pinut, että koskaan ei voi sanoa
ei koskaan, Richards naureskeli
viitaten Buttonin yllätyssiirtoon.
Richards väitti, että Buttonilla
on sopimus BAR-tallin kanssa
myös ensi kaudesta.

Häkkinen
ei antanut
lausuntoja
F1-paluusta

Rallin huoltoparkissa
liikuskellut Mika Häkkinen ei
suostunut kesrtomaan F1-
uutisia. KUVA: RISTO AALTO

JYVÄSKYLÄ

Olli Ristimäki

Neste-rallin vahva suomalais-
kärki oheni legendaarisella Ou-
ninpohjan pätkällä lauantaiaa-
muna, kun Sebastian Lindholm
ajoi ulos 5,5 kilometrin kohdal-
la ja joutui keskeyttämään.

Lindholm ja hänen kartturin-
sa Tomi Tuominen eivät louk-
kaantuneet, mutta Peugeotista
särkyivät ulosajossa pyörän ri-
pustukset, eikä sillä pystynyt
enää jatkamaan. Lindholm oli
keskeyttäessään rallissa toisena
19,1 sekunnin päässä Marcus

Grönholmista.
– Siinä oli 90 asteen mutka oi-

kealle, joka oli jo selvitetty, mut-
ta mutkan jälkeen perä vain li-
pesi ojaan ja veti nokan muka-
naan. Sellainen työtapaturma,
Lindholm kertoili saavuttuaan
huoltoalueelle.

Lindholmin tarkoitus oli ajaa
Ouninpohja jopa vähän varmis-
tellen, eikä puristusta ollut liikaa.

– Paikassa tai nuoteissa ei ol-
lut mitään erityistä. Kyllähän
täällä tiet on olleet liukkaitakin,
mutta ei se ollut syy tähän. Ajo-
virhe on aina oma syy.

Lindholmin ulosajo oli mo-

nelle yllätys, sillä Basti tunnetaan
varmana kuljettajana. Edellisen
kerran hän lipsahti tieltä vuon-
na 2001 Pohjanmaa-rallissa.

Viisilovinen toimii
kuin unelma
Lindholm palaa takaisin tielle
sunnuntain erikoiskokeille. Pis-
teistä ajo on ohi, mutta Basti ha-
luaa vielä testata Peugeotin viisi-
pykäläistä vaihdelaatikkoa, joka
oli hänen erityistehtävänsä tässä
rallissa. Sunnuntaiajelusta ei ole
kysymys.

– Kyllä vauhtia pitää olla, ei-
hän siitä testistä ole muuten mi-

tään hyötyä. Mutta kyllä ojien
välissä pitäisi silti pysyä. Tähän
asti saadut kokemukset uudesta
vaihteistosta ovat olleet pelkäs-
tään positiivisia. Uskon että seu-
raavassa rallissa Marcuksen ja
Harrin (Rovanperä) autoissa on
tämä viisivaihteinen.

Grönholmin ja Rovanperän
autoihin asennettiin Suomen ral-
liin varmuuden vuoksi vanha ne-
livaihteinen laatikko. Grönhol-
min vaihteisto oikutteli lauan-
taina iltapäivällä.

Lindholmilla ei ollut selitystä
suomalaisten huippukuskien ko-
vaan katoon jo rallin alkupuo-

lella. Keskeytyksiä ihmetteli
myös Subarun pilttuussa päivää
paistatellut Tommi Mäkinen.

– Kyllähän se aika erikoiselta
tuntuu, että noin huono tuuri
käy monella. Ei tuo Bastin paik-
kakaan niin pahalta näyttänyt.
Tiedä sitten onko nuo olleet lip-
sahduksia vai tyhmiä virheitä,
yritys on tietysti ainakin ollut ko-
va.

Hirvonen palaa
tänään reitille

Subarun ralli musteni perjan-
taina Killerin erikoiskokeella,
kun Mikko Hirvonen ajoi kai-
teeseen. Auto rikkoontui niin
pahoin, ettei lauantaina ollut asi-
aa kilpailuun. Tallista kuitenkin

ilmoitettiin, että Hirvonen lähtee
rallitaipaleelle jälleen sunnun-
taina.

Kristian Sohlberg oli noussut
kilpailussa kahdeksanneksi,
mutta haave MM-pisteestä ka-
riutui kiveen Ouninpohjassa.
Sohlberg täräytti Mitsubishin
päin kiveä 170 km/h -vauhdista
ja auto vaurioitui keskeytyskun-
toon.

– Auto valui muutaman sentin
ulos linjalta yhdessä mutkassa ja
meni ojaan. Ojassa oli iso kivi,
johon takapyörän kohta osui.
Takapyörä jäi siihen, me pyö-
rähdettiin ja mentiin sata metriä
pätkää pitkin takakontti edellä.
Onneksi auto ei kaatunut, Sohl-
berg selvitti.

Bastikin lipesi
ja jätti kesken

Sebastian Lindholmin upeasti sujunut kisa koki karvaan lopun
Ouninpohjassa. Mies keskeytti kakkossijalta. KUVA: PETER LIMON

SUOMALAISKESKEYTYS: Ulosajo toiselta sijalta
oli karvas pala Sebastian Lindholmille.

JÄMSÄ

Juha Reinikainen

Kansallisen F-ryhmän ajokkien
Vetomies-kilpailu ajettiin tänä
vuonna MM-rallin yhteydessä
lähes vuosikymmenen tauon jäl-
keen. Vetomies-kilpailu ei kuu-
lunut kotimaisen sarjan osakil-
pailuihin, mutta kuljettajien ajo-
nautintoa se ei haitannut.

– Hienompaa täällä on ajaa
kuin normaaleissa cup-kilpai-
luissa, kun tien varressa on po-
rukkaa. Jos meidän kilpailuis-
samme normaalisti on enemmän
väkeä jossain kohdassa, niin siel-
lä on yleensä joku hätä, veisteli
Toyota Starletia ajava Mika
Rautiainen Ehikin erikoisko-
keen jälkeen.

Rautiaiselle kyseessä oli mo-
nessa mielessä tulikaste, sillä

mies ajoi ensimmäistä kertaa
urallaan valmiista nuoteista.
Myös päivän legendaariset Ou-
ninpohja ja Ehikki olivat hänel-
le kuten monelle muullekin täy-
sin uusia kokemuksia.

– Erittäin vaikeita pätkiä, mut-
ta todella hieno ajaa täällä, tii-
visti Corolla-kuski Tero Röyh-
kiö varmasti monen kuljettajan
ajatukset.

Yleisön näkeminen reitin var-
rella tuntui piristävän myös mui-
ta Vetomies-kuljettajia.  Koko-
naiskilpailun kärkitiloista tais-
tellut Petri Kaura kellotti Ehi-
killä luokkansa ykkösajan.

– Tämän pätkän olen ajanut
viimeksi vuonna 1989, nyt taisi
kulkea vähän paremmin, virnis-
ti Volvo 240:llä ajava Kaura.

Ajaminen MM-rallin tunnel-
massa oli sellainen kokemus, et-

tä edes pienet tai vähän suurem-
mat hankaluudet eivät onnistu-
neet kääntämään kuljettajien
suupieliä alaspäin.

– Meillä on ollut ongelmia
vaihteiden kanssa ja muutakin
tekniikkamurhetta, ja myöhäs-
tyimme aikatarkastuksesta mon-
ta minuuttia. Yritetään kuitenkin
ajaa ja nauttia, huikkasi Kari
Isolehto Renaultin ratista Ehikin
päätteeksi.

Vetomiehet nauttivat,
kun porukka vilkutteli

Mika Rautiainen ajoi lauantaina
ensimmäistä kertaa muun
muassa Ouninpohjassa ja
Ehikillä. KUVA: JUHA REINIKAINEN
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Juha Reinikainen

Mikä sen parempaa, kuin aloit-
taa päivä veneilemällä Päijän-
teen poikki, ja kävelemällä sata-
masta muutaman sadan metrin
päähän ihailemaan MM-rallia?
Lauantain ensimmäiselle eri-
koiskokeelle vesitse saapunei-
den Vesa Salon ja Paula Varik-
sen mielestä ei paljon mikään.

– Ennen neljää heräsimme, ja
lähdimme veneellä Putkilahdes-
ta tänne, jyväskyläläinen nuori-
pari kertoi.

Paula tunnustautui todellisek-
si rallin ystäväksi, ja on kierrel-
lyt paljon myös kansallisissa kil-
pailuissa.

– Ihan pienestä olen lajia seu-
rannut, muistan kuinka jo pik-
kutyttönä katselin mummon ik-
kunasta ralliautoja Harjulla.

Kaksikko oli suunnitellut

myös päivän jatko-ohjelman tar-
kasti.

– Vaherin jälkeen veneilemme
takaisin Putkilahteen, missä
meillä on auto. Tarkoitus on
mennä vielä seuraamaan Ehik-
kiä ja Moksi–Leustua, Vesa sa-
noi.

Monet Vaherissa
ensimmäistä kertaa
Satamaan tuli aamulla myös
muita veneitä, ja Vaherin laitu-
rissa yötä oli viettänyt kymmen-
kunta venemiehistöä. Satamalta
rallireitille johtavan tien varres-
sa sijaitseva kyläkauppa olikin
avannut ovensa jo aamukuuden
maissa.

– Ralli tuo meille jonkinlaista
myyntipiikkiä, mutta näin aikai-
sin aamulla kauppa käy varmas-
ti edellisiä vuosia heikommin,
arvioi kauppias Martti Jokinen.

Aikataulu oli kuitenkin siinä

mielessä Vaheria suosiva, että
moni Vaherissa haastateltu kat-
soja oli tällä erikoiskokeella en-
simmäistä kertaa.

– Rallissa olen nyt varmaan
kymmenettä kertaa. Ounissa
olemme olleet joka vuosi, mutta
täällä olemme ensimmäistä ker-
taa. Eilen olimme katsomassa
kahta erikoiskoetta, ja tänäänkin
seuraamme kahta tai kolmea
pätkää, sanoi Hämeenlinnasta
tullut Marko Nurmimaa.

Marko oli matkassa veljensä
Mikan ja avovaimonsa Marita
Ahosen kanssa. Kolmikko viet-
tää Jyskälässä koko ralliviikon-
vaihteen. Tukikohtana toimii
vuokramökki Riihivuoressa.

– Tämä on mielenkiintoinen
laji esimerkiksi formuloihin ver-
rattuna, itse ainakin arvostan ral-
likuskeja enemmän, Marko Nur-
mimaa pohti.

Sataman risteys keräsi varhai-

sesta ajankohdasta huolimatta
mukavan katsojajoukon, ja suo-
malainen perinnevihannes mak-
karakin teki kiitettävästi kaup-
pansa Vaherin Eränkävijöiden
kioskilla.

Neljän hengen miesporukka
Antti Takamäki, Markku Talo-
sela, Antti Hämäläinen ja Juha-
ni Kangasluoma oli pystyttänyt
telttatuolinsa strategisesti hyväl-
le paikalle risteyksen tuntumaan
aamukuuden jälkeen.

– Ennen emme ole Vaherissa
olleetkaan, mutta tänä vuonna
tämä tuli ohjelmaan vähän pa-
kon sanelemana. Täältä on päi-
vä aloitettava, jos meinaa useam-
man erikoiskokeen ehtiä katso-
maan, tuumi lapualainen Antti
Takamäki.

Omalla autolla liikkeellä ollut
nelikko valmistautui rallin huu-
maan kahvittelemalla, ja suun-
nitteli ehtivänsä lauantaina vie-

lä ainakin Ehikin erikoiskokeel-
le. Yöpymispaikkana miehillä on
MM-rallin aikaan perinteisesti
Jämsänkosken metsäoppilaitos.

– Minulle rallin katsominen
on ennen kaikkea retkeilyä ja
seikkailua, Takamäki päätteli.

Ralliin pitää päästä vaikka veneellä

Kuva kotialbumiin. Paula Varis
ja Vesa Salo tulivat Vaherin
erikoiskokeelle veneellä. 
KUVA: JUHA REINIKAINEN
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KESKISUOMALAINEN

JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Junioreiden MM-sarjan Super
1600-luokan kärkitaistelu jatkui
kiivaana sekuntitaisteluna koko
lauantain. 

Suzuki-kuljettaja Kosti Kata-
jamäki lähti päivän erikoisko-
keille 10,3 sekuntia Ruotsin Per-
Gunnar Anderssonin perässä.
Katajamäki ohitti tallitoverinsa
Ehikin erikoiskokeella, mutta

Andersson kuittasi jälleen 0,6 se-
kunnin kaulan Moksi-Leustun
päätteeksi. Himoksella ero venyi
neljään sekuntiin ja Killerin jäl-
keen lukema oli 3,4 sekuntia An-
derssonin hyväksi. 

– Mitään tallimääräystä ei ole
annettu. Meille sanottiin, että pa-
ras mies saa voittaa, kunhan et-
te hölmöile, Katajamäki sanoi il-
lan päätteeksi.

Yleiskilpailussa Katajamäki
jatkaa sijalla 17.

Tallitoverit Katajamäki ja
Andersson  halkoivat sekunteja


