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NESTE-RALLI

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Moneen vuoteen Peugeotin ral-
litallin päällikkö Corrado Pro-
vera ei ole ollut niin jännittynyt
rallikilpailussa kuin sunnuntai-
na. Proveran sikari paloi tiukas-
ti, kun Neste-rallin johdossa
paahtanut Marcus Grönholm
kurvaili viimeisen erikoiskokeen
viimeisiä mutkia. Kun kartanlu-
kija Timo Rautiainen vihdoin
päästi Proveran piinasti ilmoit-
tamalla maalin ylittyneen, räjäh-
ti Peugeotin huoltopilttuu villiin
tanssiin ja huutoon. Tätä voittoa
oli odotettu ja kaivattu.

– Kiitoksia erittäin paljon ja
tervetuloa kotiin. Tämä voitto oli
erittäin tärkeä, Provera kiitti
Grönholmia ja Rautiaista radion
välityksellä.

Grönholm otti uransa
16:nnen ja Peugeotin uuden
307-ralliauton ensimmäisen vi-
rallisen MM-rallin voiton 34,7
sekunnin erolla ennen Viron
Markko Märtiniä.

– Tämä voitto tuntuu hienol-
ta, koska meillä on ollut niin pal-
jon ongelmia tällä kaudella.
Voitto ei tullut helpolla, mutta
ehkä olisin joutunut tiukemmal-
le, jos Markko olisi ollut par-
haassa kunnossa, Grönholm

viittasi näköhäiriöiden kanssa
painiskelevaan virolaiseen.

Kuiva kausi kesti
15 kuukautta
Grönholmin ja Peugeotin ralli-
tallin edellisestä voitosta ehti ku-
lua vuosi ja kolme kuukautta.
Grönholm ajoi ykköseksi tou-
kokuussa Kyproksen rallissa,
mutta suoritus hylättiin auton
laittoman vesipumpun takia.
Näin Argentiinan rallin voitto
toukokuulta 2003 oli Peugeotin
edellinen täysosuma.

– Marcus ja 307 voittaa vielä
monta rallia. Asiat ovat nyt pa-
lanneet takaisin entisiin uomiin.
Tämä on meille suuri helpotus,
Provera hehkutti.

Proveran mukaan Neste-rallin
voitto on yhtä merkittävä yk-
köstila kuin tallin ensimmäinen
voitto Ruotsin rallissa helmi-
kuussa 2000. Molemmat voitot
ajoi Grönholm.

– Kyllä ensimmäinen voitto
on aina se kaikkein paras. Vaik-
ka tämä on ensimmäinen voitto

uudella autolla niin ei mikään
vedä vertoja ensimmäisille voi-
toille, Grönholm puntaroi.

Vika olikin
kytkimessä
Peugeotin pomot ovat olleet vii-
meisen vuoden aikana sellaises-
sa paineessa, että heille Neste-
rallin voitto on suuri helpotus.
Peugeot tottui voittamaan 206-
autolla, mutta 307-mallin me-
nestystä on häirinnyt oikuttele-
va tekniikka. Varsinkin voiman-
siirto on ollut uudessa 307-au-
tossa pulmien ja riitojenkin koh-
teena.

– Ollaan me tiedetty koko
ajan, että uusi auto kulkee ko-
vaa, mutta luotettavuuden kans-
sa on ollut ongelmia, Grönholm
virkkoi.

Grönholmin voiton uhkana
oli Neste-rallissakin oikutteleva
vaihdelaatikko. Välitysaski vaih-
dettiin pelottavan metelin jäl-
keen jo perjantaina, mutta vara-
laatikko hajosi lauantain kol-
mannella erikoiskokeella. Ään-

televä vaihdelaatikko piti Grön-
holmia ja Peugeotia jännitykses-
sä vielä sunnuntaina.

– Voin nyt paljastaa, että vika
ei ollut vaihdelaatikossa, vaan
kytkimessä, Provera yllätti.

– Minä en tiedä missä vika oli,
mutta ainakin multa hävisi yksi
vaihde lauantaina, Grönholm
kuittasi.

Viisivaihteisella
jatketaan
Grönholm nousin voittonsa an-
siosta kuljettajien MM-sarjassa
24 pisteen päähän sarjaa johta-
vasta ja Neste-rallissa neljän-
neksi sijoittuneesta Sebastien
Loebista. Grönholmin ero kär-
keen on edelleen suuri, sillä aja-
matta on enää seitsemän osakil-
pailua, joista kolme ajetaan Lo-
ebin mielialustalla asvaltilla.

– Kaikki on aina mahdollista,
mutta kyllä 24 pistettä alkaa ol-
la liian iso ero. Mutta yksi voitto
meille lisää ja Loebille keskeytys,
niin tilannehan on erilainen.
Toivottavasti pystymme taistele-

maan voitosta myös Saksan ral-
lissa, Grönholm toivoi.

Grönholmin mahdollisuudet
ainakin paranevat, sillä Provera
lupasi sunnuntaina, että Peugeo-
tit varustetaan jatkossa viisivaih-
teisella vaihdelaatikolla.

– Sebastian Lindholm testasi
viisivaihteista laatikkoa täällä ja
testi onnistui niin hyvin, että
olen 99-prosenttisesti varma, et-
tä meidän autoissa on viisivaih-
teinen vaihdelaatikko Saksan
rallissa, Provera sanoi.

Vihdoinkin samppanjaa

Neste-rallin kärkikymmenikkö

Juniorien MM-sarja, luokka 1600 m³

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Suomi
Viro
Espanja
Ranska
Suomi
Suomi
Belgia
Suomi
Ruotsi
Norja

Marcus Grönholm
Markko Märtin
Carlos Sainz
Sebastien Loeb
Janne Tuohino
Jani Paasonen
Francois Duval
Toni Gardemeister
Daniel Carlsson
Henning Solberg

Peugeot
Ford
Citroën
Citroën
Ford
Skoda
Ford
Skoda
Peugeot
Peugeot

3.07.16,1
–34,7

–1.44,5
–2.23,3
–2.36,7
–4.36,2
–5.51,0
–6.03,2
–6.41,1
–7.04,6

1.
2.
3.

Ruotsi
Suomi
Ranska

Per-Gunnar Andersson
Kosti Katajamäki
Nicolas Bernardi

Suzuki
Suzuki
Renault

3.29.11,6
–13,3

–3.05,7

Marcus Grönholm 11 ( ek:t 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19 20),
Markko Märtin 5 (10, 13, 15, 18, 21), Harri Rovanperä 4 (1, 2, 3, 5)
Carlos Sainz 1 (14), Francois Duval 1 (22) 

Perjantaina keskeyttänyt, superrallisäännön mukaan kilpailun ulkopuolella
ajanut Petter Solberg oli nopein erikoiskokeilla 12 – 15 ja 20 – 22.
Lauantaina keskeyttänyt Mikko Hirvonen oli nopein erikoiskokeella 19.

Erikoiskoevoitot:

MM-sarjan kärki 8/16 osakilpailun jälkeen

Ajamatta olevat MM-osakilpailut

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Sebastien Loeb, Ranska, Citroën
Petter Solberg, Norja, Citroën
Markko Märtin, Viro, Ford
Marcus Grönholm, Suomi, Peugeot
Carlos Sainz, Espanja, Citroën
 Francois Duval, Belgia, Ford
Mikko Hirvonen, Suomi, Subaru
Janne Tuohino, Suomi, Ford
Harri Rovanperä, Suomi, Peugeot
Daniel Carlsson, Ruotsi, Peugeot

66
44
42
42
40
31
18
16
14

6

1) Citroën
2) Ford
3) Subaru
4) Peugeot
5) Mitsubishi

109
83
64
61
17

TALLITKULJETTAJAT

KESKISUOMALAINEN

Saksa (20. – 22.8.), Japani (3. – 5.9.), Britannia (17. – 19.9.),
Italia (1. – 3.10.), Korsika (15. – 17.10.), Katalonia (29. – 31.10.), 
Australia (12. – 14.11.).

Marcus Grönholm ja Timo Rautiainen palkitsivat Peugeotin rallitallin päällikön Corrado Proveran (oik.) samppanjasuihkulla. KUVA: TIMO MARTTILA

MM-RALLI:
ENITEN VOITTOJA
● Carlos Sainz 26
● Colin McRae 25
● Tommi Mäkinen 24
● Juha Kankkunen 23
● Didier Auriol 20
● Markku Alen 19
● Hannu Mikkola 18
● Miki Biassion 17
● Marcus Grönholm 16
● Björn Waldegård 16

NESTE-RALLI: Voitto oli hartaasti odotettu onnistuminen Grönholmille ja
Peugeotille. Molempien edellisestä voitosta oli kulunut 15 kuukautta.

N este-ralli päättyi vuoden
tauon jälkeen juuri niin
kuin pitikin, kun palkinto-
korokkeelle ajoi suomalai-

nen. Marcus Grönholmin voitto oli
mannaa meikäläisten rallimaineelle,
joka on kokenut useita kolauksia tällä
ja edelliselläkin kaudella. Silti hieman
harmittaa, ettei kukaan muu suoma-
lainen, ehkä Jani Paasosta lukuun
ottamatta, saanut aikaan mitään
häikäisevää suoritusta kotikilpailussa.

Kuten Markku Alén sanoi: ”Se
jokin” jäi useimmilta suomalaiskuljet-
tajilta uupumaan. Muistelkaamme
Petter Solbergin nousua maailman
parhaaksi. Hän rikkoi autonsa luvat-
toman usein, mutta silloin kuin hom-
ma luisti, ei tallitoveri Tommi Mäki-
nenkään mahtanut miehelle mitään.
Solberg ei varmistellut koskaan.    

Paasonen ajoi Skodalla nätin var-
masti pisteille, mutta kyllä nousuk-
kaan pitäisi saada mahdollisuus yrittää
verissäpäin, ei varmistella tallin käs-
kystä keskellä tietä.

Skodan vakiotyöläinen Toni Garde-
meister on kamppailut useassakin
keskikastin tallissa, mutta nyt miehen
ura on käännekohdassa. Skoda ei
enää riitä, jos mies aikoo joskus men-
nä urallaan eteenpäin. 

Rallin MM-sarjan kannalta Skodan

kohtuullinen menestys oli kuitenkin
iloinen tapahtuma. Taakse ei jäänyt
montakaan potentiaalista uhkaajaa,
mutta sitä ei kukaan muista kilpailun
jälkeen. Toivottavasti Paasosen tulos
edesauttaa merkin päätöstä jatkaa
MM-sarjassa. 

Menestystä olisi suonut myös Mitsu-
bishille, mutta ei niin ei. Pahasti pel-
kään, ettei tallia nähdä MM-sarjassa
vuonna 2005, vaikka Japanista näin
on luvattu. Moni japanilaisvalmistaja
katselee tänään samaan suuntaan
kuin saksalaiset autotehtaat ovat
tehneet jo vuosia. Voittaja-auto on
aina kaunis, mutta riski rallisirkuksen
keskikastiin jäämisestä ei ole monelle
merkille ottamisen arvoinen. Parem-
man hyödyn saa irti rata-autoilun
puolelta, sillä siviililiikenteessä näkyy
tänään huomattavasti enemmän rata-

kuin ralliautojen ”kopioita”.   

Moni vetomies
jäi reitille
Lauantaipäivän erikoisuus oli Jämsän
suunnalla ajettu F-ryhmän Vetomies-
kilpailu. Kilpailuun oli ilmoittautunut
76 kuljettajaa, joista vain 27 jaksoi
maaliin. Ouninpohjasta selvisi vielä 50
autoa, mutta Moksi-Leustusta enää
32. Kato oli valtaisa. Hypyt ja kiviset
kilometrit varsinaisen MM-kilpailun
perään poikivat ulosajoja, tukivarsi-
vaurioita ja kattavan kokoelman
muita teknisiä ongelmia. Legendaari-
set pätkät taisivat sittenkin olla liian
legendaarisia kevytrakenteisille kaksi-
vetoisille.

Kovimman Vetomiehen arvoa
moinen ei vähennä, päinvastoin.
Tittelin ja 5000 eron palkinnon kuitta-

si Petri Kaura. Miehen alla oli Volvo
240, joten vanha kunnon panssarivau-
nu oli maineensa veroinen.

Lauantain
pitkä siirtymä
Ruuhkien suhteen sunnuntai oli lau-
antaita miellyttävämpi päivä. Yleisöstä
poikkeuksellisen suuri osa oli norjalai-
sia ja virolaisia, jotka oli kuljetettu
pätkille turistibusseilla. Monen koti-
maisen autoilevan rallituristin lauan-
tai-illan siirtymä Jyväskylän yöstä
majoitukseen oli mennyt sen verran
pitkäksi, että aikasakkoja maksetaan
vielä pitkälle tämän viikon puolelle.
joni.malkamaki@
keskisuomalainen.fi 

● Kirjoittaja on Keskisuomalaisen
urheilutoimittaja.

Marcuksen takana olisi tilaa
NÄKÖKULMA
Joni
Malkamäki

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Kun suomalainen kuljettaja si-
joittuu MM-rallissa viidenneksi,
luulisi hänen tuulettavan rie-
musta. Fordin tehdaskuljettaja-
na Neste-rallin ajanut Janne
Tuohino otti kuitenkin onnitte-
luja vastaan vaisuna.

– Olimme perjantaina kol-
mantena ja pidettiin kärkiukko-
ja ajamalla takana. Kun me sit-
ten pudottiin viidenneksi niin
kyllä se vähän harmittaa, Tuohi-
no tuumasi.

Tuohino putosi palkintopallil-
ta jo perjantaina, kun hän pyö-
rähti Killerin yleisöerikoisko-
keella. Hän ei enää pystynyt lau-
antaina ja sunnuntaina hyök-
käämään samalla vauhdilla kuin
perjantaina.

– Kyllä me yritettiin tulla, mut-
ta ei vaan vauhti riittänyt. En tie-
dä syytä miksi en pysynyt Citro-
enien vauhdissa, Tuohino häm-
mästeli.

Tuohino lähti hakemaan sijoi-
tusta kolmen parhaimman jou-
kosta, joten sikäli viides sija on
pettymys. Vaikka viides sija on
leppävirtalaisen toiseksi paras
noteeraus MM-tasolla, oli se pa-
noksiin nähden laiha tulos.

– Killerin pyörähdys oli ainoa
oma virhe. En olisi pystynyt ko-
vin paljon kovempaa ajamaan.
Vaikka olisin ajanut erikoisko-

keen kovallakin riskillä niin ei
ajasta kymmentä sekuntia olisi
lähtenyt, Tuohino selvitti.

Fordin rallitallin päällikkö
Malcolm Wilson luonnehti Tuo-
hinon suoritusta hyväksi ja ta-
saiseksi, mutta ei pystynyt peit-
tämään pettymystään.

– Olen pettynyt, että hän ei
pystynyt kiilaamaan Citroenien
väliin. Auto toimi loistavasti ko-
ko kilpailun ajan, mutta Jannel-
ta puuttui viimeinen rutistus,
Wilson luonnehti.

Wilson odotti Tuohinon si-
joittuvan Neste-rallissa vähin-
tään kolmanneksi.

– Hän olisi tarvinnut saman-
laisen suorituksen kuin Tommi
Mäkinen vuonna 1994 (Mäki-
nen voitti Suurajot Fordilla). Hä-
nen olisi pitänyt voittaa tai tulla
toiseksi, Wilson latasi.

Tuohino jatkaa MM-rallien
kiertämistä syyskuussa, mutta
yksityistallin autolla. Tuohinon
tavoitteena on voittaa yksityis-
kuljettajien välinen Focus-cup,
jonka palkintona on Fordin teh-
dasauto yhteen MM-ralliin.

– Jannea ei nähdä enää Fordin
tehdasautossa lukuun ottamatta
palkintokilpailua, jos hän voit-
taa Focus-cupin, Wilson pudot-
ti.

Viides sija
oli pettymys
Tuohinolle
Fordin rallitallin päällikkö
odotti suomalaisen
kipuavan palkintopallille.

Janne Tuohino ei pystynyt pitämään Citroenin Carlos Sainzia ja
Sebastien Loebia takanaan Neste-rallissa. KUVA: RISTO AALTO

”Kyllä me yritettiin
tulla, mutta ei vaan
vauhti riittänyt. En
tiedä miksi en pysynyt
Citroenien kyydissä.”

Markko Märtin oli tyytyväinen
kahdeksaan MM-pisteeseen. 
KUVA: RISTO AALTO


