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Ari Mäntylä

Ranskalainen Citroen-kuljettaja
Sebastien Loeb on päässyt kar-
kuun kuljettajien MM-sarjassa,
kun rallikaudesta on puolet ajet-
tu. Loebin johto toisena olevaan
Petter Solbergiin on 17 pistettä.
Viron Markko Märtin ja Espan-
jan Carlos Sainz ovat jääneet Lo-
ebista jo 27 pistettä.

Marcus Grönholmilla on Nes-
terallissa viimeinen tilaisuus nous-
ta mukaan mestaruuskamppai-
luun. Grönholmin ero Loebiin on
venähtänyt jo 29 pisteeseen ja se
on paljon, sillä ajamatta on enää
kahdeksan osakilpailua. Grön-
holmia ei auta yhtään se, että kau-
den jälkimmäisellä puoliskolla
ajetaan kolme rallia Loebin mieli-
alustalla asvaltilla.

Rallin MM-sarjassa jaetaan pis-
teitä kahdeksalle parhaalle kaa-
valla 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Loebilla
on niin muhkea johto, että hänen
ei tarvitse enää voittaa MM-rallia
valloittaakseen maailmanmesta-
ruuden. Loeb voi laatia loppu-
kauden ralleihin taktiikan sen mu-
kaan miten hänen pahimmat
haastajansa menestyvät.

Loeb jahtaa loppukaudella
MM-pisteitä sijoitusten sijaan. Hä-
nen ei kannata ajaa kilpailun voi-
tosta, jos voittokamppailuun liit-
tyy liikaa riskejä. Kolmas sijakin
tyydyttää ranskalaista, sillä kuusi
pistettä on parempi kuin keskey-
tys.

Vaikka suomalaisia kuljettajia
löytyy kymmenen parhaimman
kärkimiehen joukosta neljä, on
Grönholm ainoa,  joka pystyy aja-
maan mestaruudesta. Mikko Hir-
vosen vauhti ei ole vielä riittänyt
palkintopallille, joskin Argentii-
nan rallin neljäs sija antoi viitteit-
tä paremmasta vauhdista.

Harri Rovanperä ei pysty
kamppailemaan kuljettajien titte-
listä vajaalla ohjelmalla. Hän ei aja
loppukauden ohjelmassa olevia
kolmea asvalttirallia. Kun Rovan-
perä oli poissa myös Monte Car-
lon ja Ruotsin ralleista, jää hänen
ohjelmakseen tällä kaudella 11
osakilpailua.

Janne Tuohino on parhaana

yksityiskuljettajana MM-sarjassa
yhdeksäntenä. Tuohinon uran
tähtihetki osui Ruotsin ralliin, jos-
sa hän sijoittui neljänneksi. Väli-
meren osakilpailuista Tuohino
napsi jäännöspisteitä. Hänen pää-
tavoitteensa tällä kaudella on voit-
taa Fordeilla ajaville yksityiskul-
jettajille järjestetty kilpailu, jonka
pääpalkintona on Fordin teh-

dasauto yhteen MM-ralliin.
Jussi Välimäki sinnitteli van-

halla Hyundailla seitsemänneksi
Meksikon rallissa. Nesterallissa
Välimäki ajaa 1600-kuutioista Su-
zukia.

Suzukilla ajava Kosti Kajamä-
ki on juniorien MM-sarjassa kuu-
dentena. Nesteralli on sarjan nel-
jäs osakilpailu.
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R anskan Sebastien
Loeb on karannut
huolestuttavan kauas
kuljettajien MM-

sarjassa. Citroen-kuljettaja on
kerännyt 61 pistettä, kun toisena
oleva Petter Solberg on saanut
kasaan 44 pistettä. Ajamatta on
vielä kahdeksan osakilpailua ja
niistä kolme ajetaan Loebin
lempialustalla eli asvaltilla.

Markko Märtin ja Marcus
Grönholm ovat jääneet Loebista
lähes 30 pistettä. He ovat kol-
men voiton päässä kärkipaikas-
ta. Nesteralli on molempien
viimeinen mahdollisuus elätellä
toiveita maailmanmestaruudesta.
Ja oljenkorsi vaatii voittoa. Jos
ero Loebiin ei kavennu Jyväsky-
lässä reippaasti, voivat Märtin ja
Grönholm aloittaa valmistautu-
misen seuraavaan kauteen.

Märtin ja Grönholm starttaa-
vat perjantaina erikoiskokeille
kaikki tai ei mitään -asenteella.
Heille ei riitä kolmas sija, vain
voitto tyydyttää. Viikonlopun
aikana nähdään hurja kaksin-
taistelu, kuin toisinto viime

vuodesta. Kamppailua pippuroi
tuhannet virolaiset katsojat,
jotka ovat tulleet kannustamaan
Märtiniä Keski-Suomen metsä-
taipaleille.

Erot venyvät
minuuteiksi
Rallin MM-sarja menetti viime
kauden päätteeksi kolme suurta
kuljettajaa. Tommi Mäkinen
lopetti ajamisen, Colin McRae
jäi ilman ajopestiä ja Richard
Burnsin ura päättyi aivokasvai-
meen.

Rallin MM-sarja olisi selviyty-
nyt sukupolven vaihdoksesta, jos
vetäytyneiden kuljettajien tilalle
olisi pestattu taitavia ratinvään-
täjiä. Nyt rallien voitoista taiste-
lee vain 4–5 kuljettajaa.

Loeb, Solberg, Märtin ja Grön-
holm ovat tasavahvoja kuljetta-
jia, mutta heidän jälkeensä taso
vaihtelee. Varma ja nopea Loeb
on ajamalla voittanut kolme
osakilpailua ja on MM-sarjan
kärkipaikan ansainnut, mutta
hänen muhkea 17 pisteen joh-
tonsa voi vesittää kamppailun
loppukaudesta, mikäli piste-ero
ei kavennu parissa seuraavassa
rallissa.

Vaikka kamppailu rallien
voitoista on säilynyt mielenkiin-
toisena, on tehdasautojen vähe-
neminen latistanut tasoa kuu-
man kärjen takana. Jäännöspis-
teet ovat tänä vuonna tulleet
halvalla. Turkissa ja Argentiinas-
sa pääsi kuittaamaan MM-
pisteen, vaikka ajoi erikoisko-
keet yli 20 minuuttia kärkiautoa
hitaammin.

Rallin MM-sarjan ongelmana

on se, että erot pysyvät pieninä
vain kärkikuljettajien kesken.
Kun jo avauspäivän jälkeen
kymmenen parhaimman poruk-
ka on levittäytynyt 8–10 minuu-
tin letkaksi, kielii se huolestutta-
vasta tasoerosta.

Rallin MM-sarja tarvitsee
enemmän tehdasautoja ja taita-
via kuljettajia. Keskeyttäneiden
tähtikuljettajien jatkaminen
rallin loppuun asti ei voi olla
pysyvä ratkaisu, vaan tehdasau-
toja on saatava lisää muilla
keinoilla. Kolme tehdasautoa
pistejahdissa oli viime vuonna
toimiva käytäntö, joten siihen
tulisi palata ensi kaudella. Tule-
vaisuus näyttää tosin synkältä,
sillä Saksan rallin jälkeen MM-
sarjassa jatkaa enää neljä tehdas-
tallia. FIA:n on toimittava pikai-
sesti, että Mitsubishi ja Skoda
palaavat MM-sarjaan ensi vuon-
na.
ari.mantyla@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalaisen
urheilutoimituksen esimies
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Ari
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Lisää tasoa ja enemmän autoja

Yhteensä

PISTEET OSAKILPAILUITTAIN

Kuljettajat

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ruotsi Meksiko
Uusi-

Seelanti Kypros Kreikka Turkki
Argen-

tiina
Monte
Carlo

Yhteensä Ruotsi Meksiko
Uusi-

Seelanti Kypros Kreikka Turkki
Argen-

tiina
Monte
CarloAutomerkit

Citroën
Ford
Subaru
Peugeot
Mitsubishi

1.
2.
3.
4.
5.

10
14

2
9
3

14
8
8
8
0

6
18

9
4
2

8
7

12
12

0

16
8
9
0
0

15
5
9
8
2

18
6
5
4
3

11
5

10
6
4

98
71
64
51
14

KESKISUOMALAINEN

Ranska
Norja
Viro
Espanja
Suomi
Belgia
Suomi
Suomi
Suomi
Ruotsi
Ranska
Belgia
Argentiina
Norja
Itävalta
Britannia
Suomi
Sveitsi
Portugali
Kreikka
Saksa
Argentiina

Citroën
Subaru
Ford
Citroën
Peugeot
Ford
Subaru
Peugeot
Ford
Peugeot
Mitsubishi
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Subaru
Hyundai
Subaru
Peugeot
Ford
Ford
Subaru

Sebastien Loeb 
Petter Solberg 
Markko Märtin 
Carlos Sainz 
Marcus Grönholm 
Francois Duval 
Mikko Hirvonen 
Harri Rovanperä
Janne Tuohino 
Daniel Carlsson 
Gilles Panizzi 
Freddy Loix 
Luis Perez Companc 
Henning Solberg 
Manfred Stohl 
Alister Ginley 
Jussi Välimäki 
Olivier Burri 
Miguel Campos 
Aris Vovos 
Anthony Warmbold 
Gabriel Pozzo

10
2
8
0
5
6
0
0
0
0
3
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

10
6
2
4
8
0
0
0
5
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5

10
6
3
8
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

5
10

6
3
8
0
2
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
5
8
6
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0

10
6
0
5
8
4
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

8
0
0

10
0
6
5
4
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1

8
10

0
0
0
5
0
6
2
4
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0

61
44
34
34
32
29
18
14
12

6
6
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

MM-sarjan pistetilanne 8/16 osakilpailun jäkeen

Loeb karkumatkalla
Marcus Grönholmin on pakko voittaa Nesteralli,
mikäli hän mielii taistella maailmanmestaruudesta.
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Hyvästi Ouninpohja?
Marko Mäkinen

Kuljettajille menestys Suomen
MM-rallissa on aina kunniakysy-
mys, mutta lähestulkoon yhtä tär-
keää on nähdä ja kokea, miten
pärjäät Ouninpohjassa. Ounin-
pohja luetaan MM-rallihistorian
erikoiskoelegendojen joukkoon.
Ouninpohja on käsite. 

Mutta maine ja kunnia ei pelas-
ta vanhaa legendaa, jos vauhdin
kehitys maailman hurjimmaksi
äänestetyllä erikoiskokeella jatkuu
tänä vuonna edellisvuosien mal-
liin.

Ouninpohjan asema Suomen
MM-rallireitillä on nimittäin va-
kavasti uhattuna, sillä EK:n kes-
kinopeus lähestyy huolestuttavas-
ti FIA:n soraerikoiskokeille aset-
tamaa ehdotonta 130 km/h kat-
toa. Jos 130 km/h keskinopeus
ylittyy niin FIA:lta ei ole odotetta-

vissa armoa: erikoiskoetta ei sen
jälkeen saa enää ajaa vastaavassa
muodossa.

Loppuaika 15.20,4
sinetöi kohtalon
Uhka on todellinen. Vuosi 2002
jäi viimeiseksi, kun Ouninpohjan
ek käsitti ainoastaan ns. ison tien
osuuden. Tuolloin Peugeotin
Marcus Grönholm ajoi 25,21 km
Ouninpohjan aikaan 11.26, joka
vastasi 132,30 km/h keskitunti-
nopeutta. Vauhdinkasvu edellis-
vuoteen oli merkittävä, sillä
Richard Burnsin vuoden vanha
pohja-aika parani tuolloin peräti
18 sekuntia. 

Bossen pohja-aika laittoi pis-
teen pikataipaleelle, joka käsitti
yksistään Ouninpohjan ison tien
osuuden. Erikoiskoe on sen jäl-
keen ajettu vain ns. pitkänä, jol-
loin pätkän loppuosuuden hi-
taampi metsäautotie on pitänyt
keskinopeudet kurissa.

Tänä vuonna on syytä jännittää
Ouninpohjan uutta pohja-aikaa,
sillä loppuaika 15.20,4 tai aika sen
alitus tietää nykyiselle Ouninpoh-
jan ek:lle lopullisia hyvästejä. Vii-
me vuonna Grönholm ajoi Ou-
ninpohjassa ensimmäisellä ajo-
kerralla pohjat 128,53 km/h:n
keskituntinopeudella, kun toisel-
la ajokerralla skotti Colin McRae
oli nopein ajalla 15.25,1, joka vas-
tasi jo 129,35 km/h keskinopeut-
ta. Pätkän väliajoissa Grönholm

oli kahdeksan sekuntia McRaen
edellä, joten mikäli Bossen auton
eturipustus ei olisi pettänyt, 130
km/h keskituntinopeus olisi ylit-
tynyt jo viime elokuussa.

Hidastava
lisälenkki?
Ouninpohjan tilanne muuttui ku-
luneen kevään aikana huonom-
paan suuntaan, kun erikoikokeen
nopeimmalla osuudella, Mutasen
ja Kakariston risteyksen välisellä
tieosuudella, kaivettiin ojat auki ja
niiden penkat muotoiltiin erittäin
loiviksi. Tie on nyt kuin In-
dianapoliksen kuulu ovaalirata. 

Suomen MM-rallireitistä vas-
taava Nesterallin apulaiskilpai-
lunjohtaja Seppo Harjanne tie-
dostaa tilanteen ja on huolissaan
Ouninpohjan kohtalosta.

– Uusien ojien myötä kilpailijat
pääsevät leikkaamaan nopean
osuuden mutkat entistä ahneem-
min, minkä takia ek:n keskino-
peus varmuudella nousee. Huo-
nolta näyttää. Me haluamme kui-
tenkin pitää Ouninpohjan edel-
leen rallireitillä, joten tuleviksi
vuosiksi ek:n yhteyteen on pakko
liittää uusi keskinopeuksia pudot-
tava pikkutien osuus.

– Minulla on mielessäni jo eräs
vaihtoehto. Tosin pienen ja huo-
nokuntoisen tien liittäminen kes-
kelle vauhdikasta ja hyväpintaista
osuutta rikkoo helposti kuljetta-
jan ajorytmin, eivätkä he välttä-

mättä pidä tästä uudesta suunni-
telmasta, Harjanne epäili.

Harjanteen huoli on kuitenkin
ennenaikainen. Pikagallup suo-
malaisten tehdaskuljettajien kes-

kuudessa oli yksimielinen: Ou-
ninpohja olisi säilytettävä rallirei-
tillä senkin uhalla, että ek:n kes-
kellä ajettaisiin nopeuksia pudot-
tava pikkutien osuus.

Markko Märtin vauhdissa Ouninpohjassa 2002. KUVA: RISTO AALTO

OUNINPOHJA: PARHAAT
KESKINOPEUDET
● 2000: Ouninpohja 2 (Juha
Kankkunen/Subaru) 125,520 km/h
● 2001: Ouninpohja 2 (Richard
Burns/Subaru) 128,936 km/h *
● 2002: Ouninpohja 2 (Marcus
Grönholm/Peugeot) 132,297 km/h *
● 2003: Ouninpohja 2 (Colin
McRae/Citroën) 129,352 km/h
*  Erikoiskokeena (25,21) ajettiin vain
ison tien osuus. 
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Kymmenen
pisteen kuljettaja
Ari Mäntylä

Sebastien Loebin kaltaisia lah-
jakkuuksia ei ole ralliautoilun
MM-sarjassa ennen nähty. Huip-
putason voimistelija aloitti ral-
liautoilun lähes 23-vuotiaana, kun
suurin osa rallikuljettajista on
osallistunut ensimmäiseen ralliin
heti ajokortin saatuaan.

Loeb on kirinyt muiden etu-
matkan nopeasti kiinni. Hän osal-
listui ensimmäiseen MM-ralliinsa
vuonna 1999, mutta jo kaksi vuot-
ta myöhemmin mies allekirjoitti
tehdaskuljettajan ajosopimuksen
Citroenin kanssa.

Ranskalaistallin vakuutti Loe-
bin esiintyminen San Remon ral-
lissa lokakuussa 2001, kun
12:nteen MM-ralliinsa osallistu-
nut Loeb ajoi ensimmäistä kertaa
WRC-autoa ja toi sen yleiskilpai-
lussa toiselle sijalle. Vastaavaan ei
ole pystynyt kukaan muu MM-
sarjan kuljettajista.

Loeb on startannut vasta 47
MM-ralliin, mutta hän on saavut-
tanut jo kahdeksan voittoa. Hän
ajoi viime vuonna ensimmäistä
kertaa täyden MM-sarjan ja tais-
teli heti kuljettajien maailman-
mestaruudesta. Loeb hävisi titte-
lin Petter Solbergille yhdellä pis-
teellä.

Vielä viime vuonna Loebia pi-
dettiin asvalttirallien erikois-
miehenä. Sävy arvostelijoiden pu-
heissa muuttui Australian rallissa,
kun toista kertaa kilpailuun osal-
listunut ranskalainen kamppaili
rallin voitosta.

Tänä vuonna Loeb on korjaut-
tanut meriittilistansa puutteet.
Hän on voittanut rallin sekä as-
valtilla, lumella että soralla. Ku-
kaan muu nykyisistä tehdaskul-
jettajista ei ole voittanut MM-ral-
lia kaikilla kolmella alustalla.

Loeb karussa
MM-sarjassa
Loeb johtaa kuljettajien MM-sar-
jaa 17 pisteellä, kun sarjasta on
puolet ajettu. Kahdeksasta osakil-
pailusta Loeb on voittanut neljä:
Monte Carlo, Ruotsi, Kypros ja
Turkki.

– En ole yllättynyt, koska tiesin
pärjääväni hyvin tänä vuonna.
Mutta en odottanut, että olisin
voittanut neljä rallia jo tässä vai-
heessa, Loeb totesi.

Kolme kertaa Monte Carlon
rallin erikoiskokeet nopeimmin
kiertäneelle Loebille Merialppien
teillä ajettu ykkössija alkaa olla
helppoa kauraa, mutta Ruotsin
rallin voittaminen ensimmäisenä
Skandinavian ulkopuolisena kul-
jettajana on hämmästyttänyt
kaikki.

– Ruotsin rallin voitossa tär-
keintä oli se, että pystyin osoitta-
maan, että pystyn voittamaan
muitakin kuin asvaltilla ajettavia

ralleja, Loeb sanoi.
Seuraavan virstanpylväänsä Lo-

eb saavutti kolme kuukautta myö-
hemmin, kun hän voitti ensim-
mäisen sorarallinsa Kyproksessa.
Ykkössija tuli tosin sen jälkeen,
kun Marcus Grönholm oli hylät-
ty voittajan paikalta auton laitto-
man vesipumpun takia.

– Minulle Marcus on sen rallin
voittaja, koska hän oli kilpailun
nopein. Hylkäys ei ollut hänen vi-
kansa, Loeb korosti.

Turkin rallin voittamiseen hän
ei tarvinnut muiden hylkäyksiä.
Grönholm taipui ajamalla 26 se-
kuntia. Tosin inkoolaisella ja var-
sinkin hänen kartanlukijallaan Ti-

mo Rautiaisella oli rallissa tus-
kaiset hetkensä.

Kolmas sija
tyydyttäisi
Loeb on MM-sarjassa niin hyvis-
sä asemissa, että hänen ei tarvitse
välttämättä voittaa enää MM-ral-
lia tänä vuonna. Vaikka toisena

oleva Solberg voittaisi kaikki jäl-
jellä olevat MM-osakilpailut, vei-
si Loeb mestaruuden sijoittumal-
la lopuissa ralleissa toiseksi.

MM-sarja ei etene näin, mutta
kaikesta huolimatta Loeb on nis-
kan päällä muihin kuljettajiin ver-
rattuna. Varsinkin, kun loppu-
kaudesta ajetaan kolme MM-ral-
lia hänen mielialustallaan asvaltil-
la.

– MM-sarjasta on vielä monta
kilpailua ajamatta ja mitä vain voi
tapahtua. Johtopaikka on hyvin
helppo menettää, Loeb huomaut-
ti.

Loeb ajattelee kauden tässä vai-
heessa enemmän maailmanmes-
taruutta kuin yksittäisten rallien
voittamista. Hänen puolestaan
Grönholm ja Markko Märtin voi-
vat rauhassa kinastella Nesteral-
lin voitosta.

– Tärkeintä on selviytyä maa-
liin. Jos en pysty voittamaan niin
silloin olen tyytyväinen sijoituk-
seen palkintopallilla. On parempi
sijoittua kolmanneksi kuin kes-
keyttää, Loeb painotti.

Loeb ennakoi
parempaa tulosta
Loeb on osallistunut Jyväskylän
MM-ralliin neljä kertaa, joista
kahdesti Citroenin WRC-autolla.
Hän ylsi kymmenenneksi vuonna
2002 ja viime vuonna viidennek-
si. Sijoitus palkintopallilla olisi
luonteva tavoite seuraavaksi as-
kelmaksi.

– Jyväskylä on erittäin vaikea
ralli, koska erikoiskokeet ovat no-
peita, hypyt vaikeita ja ylitysten
takana on kurveja piilossa, Loeb
listasi.

– Marcuksen ja Markkon voit-
taminen on erittäin vaikeaa, mut-
ta jos auto tuntuu hyvältä niin us-
kon olevani heitä lähempänä kuin
viime vuonna, Loeb jatkoi.

Loeb hävisi vuosi sitten Neste-
rallin voittaneelle Märtinille lähes
kolme minuuttia. Ek-ajoissa hä-
nen paras noteerauksensa oli kol-
mas tila.

– Autossa on kaikki erilaista vii-
me vuoteen verrattuna. Se on ol-
lut aika hyvä soraralleissa tänä
vuonna, joten emme joutuneet te-
kemään isoja muutoksia testeissä.
Me vain asetimme säädöt kohdal-
leen näille teille, Loeb selvitti.

Loeb uskoo ajavansa paremmin
ja nopeammin tänä vuonna Nes-
terallissa. Menestys Australian ral-
lissa, kakkossija Argentiinan ja
Kreikan ralleissa sekä Turkin ral-
lin voitto ovat vahvistaneet hänen
itseluottamustaan aika tavalla. Lo-
eb voi yllättää.

– Olen kehittynyt joka suhtees-
sa. Olen luottavaisempi, koska au-
to on helpommin ajettava. Mutta
en halua ennakoida tulosta. Ajan
sillä tavalla mikä tuntuu hyvältä,
Loeb puntaroi.

Sebastien Loeb johtaa kuljettajien MM-sarjaa 17 pisteellä. KUVA: RAMI MARJAMÄKI

Voimistelijasta sukeutui ralliautoilun monilahjakkuus parissa
vuodessa. Sebastien Loeb on tuleva maailmanmestari.
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Kysy myyjältä lisätietoa Mazda-rahoituksesta ja Mazda-sopimuksesta.
Tilaa esite: www.mazda.fi

Varusteet vakiona.
Viisi testivoittoa

kaupan päälle.

Kesäkuu 2003
1. Mazda6
2. Toyota Avensis
3. Honda Accord
4. Opel Vectra

Nro 12/02
1. Mazda6
2. Opel Vectra
3. Ford Mondeo
4. Toyota Avensis
5. Renault Laguna
6. Nissan Primera

Heinäkuu 2002
1. Mazda6
2. Ford Mondeo
3. Nissan Primera
4. Opel Vectra

Nro 6–7/02
1. Mazda6
2. Ford Mondeo
3. Nissan Primera
4. Opel Vectra

1. Mazda6 36
2. Mercedes-Benz E 14
3. Toyota Corolla 14
4. Range Rover 9
5. Skoda Superb 9
6. Renault Megane 8
7. Hyundai Getz 7

Vuoden Auto Suomessa 2003

= vakio  |  Varusteet, lähde: JATO Dynamics, helmikuu 2004   |   Mallien hinnat: maahantuojien internet-sivut, maaliskuu 2004

Mazda6 Toyota Avensis Nissan Primera Ford Mondeo Volkswagen Passat
2.0 Elegance 2.0 VVT-I 2.0 Tekna 2.0i Trend Trendline 2.0

Linea Sol Elegant

Hinta ilman lisävarusteita 29.800 € 31.600 € 28.780 € 31.490 € 31.160 €
Etuturvatyynyt
Sivuturvatyynyt
Turvaverhot 820  €
Hätäjarrutehostin
Kaasunpurkaus
(Xenon) -ajovalot 1700 € 2.900 € 1.150 € 1.600 €

(sis.tasanopeuss.) (sis.nahkaverh.)
Luistonestojärjestelmä 630 € 1 000 €
Automaattinen ilmastointi O 690 €
Tasanopeussäädin 1.700 € (sis.Xenon) 560 € 600 €
Ajotietokone 400 €
Kevytmetallivanteet 700 € 860 €
Radio 1.670 €
Radion säätö ohjauspyörässä 500 €
Cd-soitin 310 € sis. radio
Tavarasäiliön tilavuus, l (VDA) 500 520 450 500 400

Hinta lisävarusteineen 30.110 € 34.000 € 32.130 € 35.960 € 38.375 €
Hintaero Mazda6:een + 3.890 € + 1.770 € + 5.850 € + 6.595 €

Takuu 36 kk 36 kk 36 kk 24 k 24 kk

Mazda6 alkaen 25.000 €,
Mazda6 Sport 25.600 €,
Mazda6 Sport Wagon
26.000 € + paikkakunta-
kohtaiset toimituskulut.
Kulutus 7,8–9,1 l/100 km,
CO2 172–218 g/km

Veljekset Laakkonen
vauhdissa mukana:

Rally Expossa esillä mm.
uusi BMW 1-sarja,

Mini Cabrio
ja Mazda RX-8

www.laakkonen.fi

TAVATAAN HYVISSÄ MERKEISSÄ

Palokankaantie 20, 40320 Jyväskylä.
Puh. 696 640. Avoinna: ma-pe 9.00–17.00, la 10-13

Nyt jopa yli 3.600 euron
arvoinen Sport-varuste-

paketti 1.000 eurolla!

Nyt rajoitettu erä BMW 3-sarjan Sport-malleja, esim. BMW 316i Sport-erikoisvarustein: urheilualusta,
etuspoileri, sivuhelmat  ja takahelma, 16” Style 45 -alumiinivanteet kesärenkain, urheiluohjauspyörä,
valkoiset vilkut ja kojelaudan erikoiskoristelistat. BMW 316i svh. 31.950 € + Sport-varustepaketti 1.000€
(arvo 3.640 €)+ tk. 600 € =33.550 €. Sport-varustepaketti saatavana myös BMW 320d ja 320i -malleihin.
Kysy lisää meiltä.

    BMW 3-sarjan Sport.

Kulutus- ja päästölukemat: Eu-urb 9.8, Eu-xurb 5.4, Eu-comb 7.0, CO2 170. Kuvan autossa erikoisvarustelu

Laukaa

Keuruu

Jämsä

Jyväskylä

Laukaa

Keuruu

Jämsä

Jyväskylä

Laukaa

Keuruu

Jämsä

Jyväskylä

Torstai 5.8. Perjantai 6.8.

Lauantai 7.8. Sunnuntai 8.8.

24º

26º

25º

25º

24º

25º

Laukaa

Keuruu

Jämsä

Jyväskylä

25º

26º
Sää torstaina 5.8.
Keski-Suomen alueella:
Pilvisyys vaihtelee ja 
sade- sekä ukkoskuurot 
ovat mahdollisia. Lämpötila 
kohoaa päivällä ylimmillään 
26 asteen tienoille.

Sää perjantaina 6.8. 
Laukaan alueella:
Pilvisyys vaihtelee, 
päivällä voi tulla sade- tai 
ukkoskuuroja. Päivän ylin 
lämpötila on 24 ja 26 
asteen välillä.

Sää lauantaina 7.8. 
Jämsän alueella:
Puolipilvistä tai pilvistä
ja jokunen sade- tai 
ukkoskuuro voi tulla. 
Päivän ylin lämpötila on 25 
asteen vaiheilla.

Sää sunnuntaina 8.8. 
Keuruun alueella:
Pilvisyys vaihtelee ja 
päivällä tulee sadekuuroja. 
Päivän ylin lämpötila on 
noin 25 astetta.

KESKISUOMALAINEN, lähde: Ilmatieteen laitos

Kuuma ja kostea vauhtiviikonloppu
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Katsastusmies
pitää rallitallit varpaillaan

Joni Malkamäki

Marcus Grönholm menetti Kyp-
roksen rallin voittonsa väärän ve-
sipumpun takia. Petter Solberg
sai aikasakon, kun autosta puut-
tuivat roiskeläpät. Molemmat tuo-
reet rallimaailman esimerkit ker-
tovat omaa kieltään rallin MM-
sarjaa kaitsevista tiukoista sään-
nöistä. Kilpa-auton on vastattava
kaikilta ominaisuuksiltaan tarkas-
ti sääntökirjojen ja luokitustodis-
tuksen mukaisia arvoja.

Vaativasta teknisestä valvon-
nasta vastaavat katsastusmiehet,
joita Nesterallissakin työskentelee
noin 40. Kuten monet muutkin
rallin tekijät, katsastusporukka on
joukko vapaaehtoisia autoalan
ammattilaisia. Katsastusmiesten
työ rallikilpailun aikana jakaantuu
kolmeen työvaiheeseen: esikat-
sastukseen, kilpailun valvontaan
sekä lopputarkastukseen. Esikat-
sastus suoritetaan yleensä kilpai-
lua edeltävänä päivänä ja keskei-
sin tarkastelukohde on kilpa-au-
ton turvallisuus.

– Autosta katsotaan turvakaar-
ten rakenne, hitsaukset ja jopa
materiaalivahvuudet. Penkkien ja
vöiden kiinnitys sekä hytin tulen-
kestävyys on samoin tarkasti mää-
rätty, Nesterallin laukaalainen kat-
sastuspäällikkö Matti Siekkinen
kertoo.

Kilpurista pitää löytyä myös
sammutin ja varoituskolmio, eikä
auton sisällä saa olla mitään irral-
lista tavaraa, kuten työkaluja.

– Sanoisin, että noin 10 pro-
senttiin autoista vaaditaan pieniä
korjauksia, mutta en muista ta-
pausta, jolloin kilpuria ei muutos-
ten jälkeen olisi päästetty lähtövii-
valle, yli vuosikymmenen katsas-
tushommia tehnyt Siekkinen pun-
taroi. 

Turvavarustelun ohella esikat-
sastuksessa autoon merkitään
tunnisteet ja tietyt kohteet, kuten
turbo, sinetöidään. Ajopeli punni-
taan ja radion sekä satelliittipai-
kantimen toiminta tarkastetaan.

– Auton tekniikka katsastetaan
päällisin puolin, mutta mitään var-
sinaisia purkutoimenpiteitä ei teh-
dä. Homma kestää ehkä 5-10 mi-
nuuttia autoa kohden.

Tänä vuonna tallien ilmoittamia
MM-pisteistä ajavia WRC-autoja
ei esikatsasteta lainkaan. Siekki-
sen mukaan Kansainvälisen Au-
tourheiluliitto FIA:n tarkastajat si-
netöivät autot ja varaosat jo aikai-
semmin.

– Ensimmäistä kertaa Suomes-
sa toimitaan näin. Ilmeisesti on to-
dettu, että asiat ovat tehdastalleis-
sa kunnossa, Siekkinen sanoo.

Tiimikytät valvovat
huoltopaikoilla
Esikatsastuksen jälkeen sama
henkilöstö jaetaan neljään pää-
ryhmään, joiden vastuulla on ren-
gasvalvonta, punnitus, huollot ja

polttoaine. Rengasporukka tar-
kastaa, että autoissa käytetään
vain se määrä renkaita, mitä sään-
nöt sallivat. Tallin on on ilmoitet-
tava jo ennen auton saapumista
huoltopaikalle, millä renkailla se
huollosta poistuu. Kaikki kumit
merkataan, mikä helpottaa val-
vontaa.

Punnitusryhmän tehtävä on tar-
kastaa kilpa-autojen paino siellä
missä kilpailun johto käskee. Paik-
ka voi olla pätkän alussa, lopussa
tai huollossa. Joskus punnitaan vii-
si ensimmäistä, joskus jokainen
auto.

– Auton on aina painettava vä-
hintään luokalle määrätty mini-
mipaino, mikä WRC-autoilla on
1230 kiloa. Punnitus on tarkkaa
puuhaa, sillä huipputalleilla pai-
not ovat käytännössä aina noin 10
kilon sisällä minimistä, Siekkinen
korostaa.

– Autojen painot kerrotaan ny-
kyään myös muille talleille, joten
tiimit voivat myös vahtia toistensa
taktiikoita, Siekkinen hymyilee.

Yksi tärkein katsastusporukan
tehtävä on tiimien ”kyttääminen”.
Jokaista tehdastiimiä kohden ni-
metään huoltopaikoille yksi hen-

kilö, joka valvoo autojen korjauk-
sia ja käytettäviä varaosia.

Polttoaineryhmä puolestaan
kirjaa ylös tankattavan polttoai-
neen määrän. Samalle se varmis-
taa, että kilpureissa käytetään
FIA:n hyväksymää polttoainetta.

Moottori puretaan
lopputarkastuksessa 
Kaikkein perusteellisimmin autot
syynätään lopputarkastuksessa,
johon määrätään muutamia auto-
ja siten, että mukana on aina kol-
men kärki, N-ryhmän voittaja ja
1-2 autoa muista luokista. Jos sa-
man tallin autoja on kärkikolmi-
kossa useampi kuin yksi, toista ei
tarkasteta, vaan mukaan otetaan
seuraava eri merkin edustaja. Pro-
testin tai tuomariston päätöksen
johdosta autoja voidaan tarkastaa
enemmänkin.

– Yleensä voittaja-auton moot-
tori puretaan, jolloin osat punni-
taan, mitataan ja tarkastetaan niis-
sä käytetty materiaali. Kaiken on
oltava täsmälleen autoon luokitel-
tujen osien mukaista. Muistan, et-
tä Marcus Grönholm on kerran
hylätty, kun hänen autonsa moot-
torin vauhtipyörä oli 20 grammaa

liian kevyt, Siekkinen huomaut-
taa.

Lopputarkastuksessa auton
purkamisen suorittavat aina tallin
omat mekaanikot ja katsastajat
suorittavat mittaukset. Tarkastus
on suoritettava kahden tunnin si-
sällä siitä, kun auto ajetaan alas
palkintokorokkeella.

– Yleensä kone on purettu ja
mitattu alle tunnissa, jonka jäl-
keen tallit pakkaavat osat laati-
koihin ja kokoavat ne myöhem-
min tehtaalla. Tarvittaessa osia
voidaan tarkastella pidempäänkin,
mutta tuomaristolle on ilmoitetta-
va mahdollisista puutteista parin
tunnin aikana, Siekkinen kertoo.

Vilppiä ja
vahinkoja
Loppukatsastuksissa on ratkaistu
ainakin kerran jopa maailman-
mestaruus.

– Juha Kankkunen otti taka-
vuosina mestaruuden, kun Mark-
ku Alènin auton korirakenteissa
todettiin sääntöjen vastaisuuksia,
Siekkinen muistaa.

Tunnettu tapaus on myös 1995
sattunut koko Toyota-tallin hyl-
käys ja asettaminen kilpailukiel-

toon laittomien turbojen takia.
Tuolloin Kankkunen oli kärsivä
osapuoli.

– Muistelisin, että Toyotat he-
rättivät epäilyn ihan silmämääräi-
sen arvion perusteella, kun auto-
jen kiihtyvyys näytti ”liian” hyväl-
tä.

Siekkinen ei muista, että mi-
kään talli olisi kärähtänyt Jyväs-
kylän rallissa tietoisesta vilpistä.
Osittain syy on siinä, että Neste-
rallin katsastushenkilökunta on
tekniseltä osaamiseltaan rallisir-
kuksen eliittiä. Kaikki tehdään tal-
leissakin varman päälle, koska kä-
ry käy muutoin varmuudella.

Siekkinen arvioi, että Peugeotin
vesipumppujupakka Kyproksella
oli vahinko.

– Joskus testeissä käytetään luo-
kittelemattomia osia ja niitä saat-
taa epähuomiossa päätyä kisako-
neisiin, mutta koskaan ei tieten-
kään voi sanoa varmasti.

Nesteralliin osallistuvat autot
katsastetaan tänä vuonna Jyväs-
kylän teknisen ammattioppilai-
toksen tiloissa Viitaniemessä. Mu-
kana on noin 15 oppilaan ryhmä,
jotka osallistuvat koulunsa puo-
lesta erilaisiin tukitehtäviin.

Laukaalainen Matti Siekkinen johtaa 40 hengen katsastusporukkaa, joka koostuu vapaaehtoisista alan ammattilaisista. Joukosta noin puolet
tulee Keski-Suomesta ja loput muualta maasta. KUVA: TIMO MARTTILA

Laukaalaisen Matti Siekkisen luotsaama ammattilaisten 
joukko valvoo, että kaikki noudattavat samoja sääntöjä.
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Rallin merkitys alueen
yrityksille on kiistaton
Tommi Roimela

Nesteralli täyttää Jyvässeudun
maksavista asiakkaista ja yritysten
omistajat hykertelevät tyytyväisi-
nä. Tai näin voisi ainakin helpos-
ti kuvitella.
Kuinka asia on todellisuudessa,

sitä Keskisuomalainen yritti sel-
vittää pienimuotoisella tutkimuk-
sella, jossa kyseltiin rallin vaiku-
tuspiiriin kuuluvan alueen majoit-
tajilta ja eri alojen kauppiailta ral-
lin vaikutuksesta.

Majoituspaikat
täyttyvät
Tutkimuksen perusteella Neste-
rallin vaikutus alueen yrityksille
on kiistaton. Erityisesti majoitus-
ta myyville yrityksille ralliviikon-
loppu on kannattava, sillä majoi-
tustilat varataan täyteen jo hyvis-
sä ajoin, vaikka ainakin osa hotel-
leista nostaa hintojakin MM-ral-
lin ajaksi.

Toisaalta rallin vaikutus voi jois-
sain tapauksissa jäädä yllättävän-
kin pieneksi. Pienempien majoi-
tusliikkeiden hyöty voi olla lähes
olematon, sillä ralliasiakkaat usein
vain käyvät nukkumassa eli he tu-

levat illalla ja lähtevät aikaisin aa-
mulla.

Koska ralliasiakkaat eivät käy-
tä muita palveluja, majoitusmyy-
jän kokonaismyynti ei juuri nou-
se. Ja on myös muistettava, että
pienemmät majoituspaikat voisi-
vat täyttyä viikonlopuksi ilman
ralliakin, joten rallin tuoma myyn-
ti ei ole yrityksille läheskään aina
ylimääräistä voittoa.

Kyläkaupat
hyötyvät
Majoitusliikkeiden lisäksi Neste-
rallilla on suuri merkitys pienille
kyläkaupoille, jotka sijaitsevat eri-
koistaipaleiden lähettyvillä. Ralli-
viikonlopun aikana kyläkauppo-
jen myynti saattaa lisääntyä jopa
75 prosentilla.

Kuitenkin kyläkauppojenkin
kohdalla tilanne on se, että hyöty
ei ole automaattinen, vaan myyn-
nin lisääntyminen on todella pal-
jon kiinni siitä, miten ja mihin ai-
kaan rallia ajetaan.

Jos kyläkaupan läheinen eri-
koiskoe ajetaan jo aikaisin aamul-
la, myynti ei juurikaan lisäänny.
Luonnollisesti myös sään merki-
tys on suuri.

Keski-Suomen Liitto, Jyväskylän
seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy
ja AKK Sports Oy toteuttivat vuo-
den 2003 Nesterallissa tutkimuk-
sen rallin taloudellisista vaikutuk-
sista.  Tutkimuksessa haastateltiin
useita kymmeniä tärkeimpiä yri-
tyksiä. Tutkimuksen mukaan pe-
räti yli 90 prosenttia yrittäjistä
määritteli MM-rallin tärkeäksi ko-
ko alueen elinkeinoelämälle. 

Ralli jättää
11 miljoonaa euroa
Tutkimuksen perusteella yleisö ja
kilpailijat käyttävät tapahtuma-
alueella viikonlopun aikana kaik-
kiaan 11 miljoonaa euroa. Saksan
MM-rallin järjestäjät tekivät vas-
taavanlaisen tutkimuksen 2003 ja
sen mukaan ralli jätti alueen elin-
keinoelämälle 20 miljoonaa euroa
ja keräsi 268 000 katsojaa.

Nesterallin mukanaan tuoma
hyöty ei rajoitu pelkästään ralli-
viikonvaihteeseen. MM-ralli on
Jyvässeudun tunnettavuudelle ja
maineelle erittäin merkittävä asia
niin kansallisesti kuin kansainvä-
lisesti, ja sen tuoma mainosarvo
tuo hyötyä alueen yrityksille läpi
vuoden.

Ralli-
perjantai
vastaa
kesäisen
viikon-
lopun
myyntiä
Ari Mäntylä

Lankamaan erikoiskokeen ku-
peessa kyläkauppaa pitävät Ossi
ja Kirsti Kiiveri arvelevat, että ral-
liperjantai vastaa normaalin kesä-
viikonlopun myyntiä. Lankamaan
erikoiskoe ajetaan perjantaina klo
12.44 alkaen.

– Pari vuotta sitten ralli vaikut-
ti vielä enemmän, kun Lankamaa
ajettiin kahteen kertaan. Silloin
sen yhden huippupäivän myyn-
nillä maksettiin laskuja pitkälle
syksyyn, Ossi Kiiveri toteaa.

Kiiverit pystyttävät kauppansa
pihaan kahvi-, sämpylä- ja lettu-
pisteen, josta pikataipaleelle kii-
rehtivät katsojat voivat ostaa kä-
tevästi huikopalaa.

– Katsojat ostavat olutta, mak-
karaa ja jäätelöä. Sillä ei ole mer-
kitystä mihin aikaan erikoiskoe
ajetaan. Kun se ajettiin aamulla
niin kahvia meni jo aamulla puo-
liseitsemän aikaan, Ossi Kiiveri
muistelee.

Kiiverit toimittavat tavarat myös
niille kyläseurojen porukoille, jot-
ka pitävät myyntikojua erikoisko-
keen varrella.

– Ralli hyödyttää seutukuntaa
Suolahtea myöten, Kirsti Kiiveri
vakuuttaa.

Ossi ja Kirsti Kiiveri myyvät ralliperjantaina erityisesti makkaraa,
jäätelöä ja olutta. KUVA: SATU RISKILÄ

Tiedustelut/varaukset puh. 0400-706 691Tervetuloa!

• Rhean ILTARISTEILYT
  klo 19.00-22.00
• RALLY-LOUNAS
  noutopöydästä pe-su
• Ravintolamme AVOINNA
  JOKA PÄIVÄ klo 11.00 alkaen

www.matkarhea.fi

M/s RheaM/s Rhea
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www.kuvamp.fi

Rallin seuraamiseen ja
muihinkin kesäseikkailuihin

paras väline on

...ja malleja riittää
joka lähtöön.

Jyväskylä,
Pohjanlahdent 19
p. (014) 33 909 00

Jyväskylä,
Pohjanlahdent 19
p. (014) 33 909 00

V-Strom 650 10.900€V-Strom 650 10.900€
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Ari Mäntylä

Ralliautoilun hallitseva maailman-
mestari Petter Solberg huokuu
energiaa kuin sähköjänis, joskin
norjalaisen fyysinen olemus muis-
tuttaa ajokoiraa. Tästä miehestä
näkee, että menestyminen ei ole
kunnosta tai henkisestä kantista
kiinni.

Solberg haluaa voittaa ja pala-
vasti. Hän valloitti ensimmäisen
kerran MM-rallin marraskuussa
2002 Britanniassa. Siitä hetkestä
lähtien 29-vuotias norjalainen on
halunnut maistaa menestystä lisää,
eikä hän tunnu tulevan kylläisek-
si.

Solberg on onnistunut kipua-
maan palkintopallin korkeimmal-
le korokkeelle seitsemän kertaa.
Tänä vuonna hän on voittanut Uu-
den-Seelannin ja Kreikan rallit.

– Meillä on hyvät mahdollisuu-
det voittoon Jyväskylässä, mutta
helppoa ei se ole. Marcus (Grön-
holm) on Jyväskylässä todella no-
pea, Solberg analysoi.

Solberg on osallistunut Keski-
Suomen sorasirkukseen viisi ker-
taa. Kaksi vuotta sitten hän ylsi
kolmanneksi, kun viime vuonna
norjalainen nappasi toisen tilan
ankaran taistelun jälkeen. Solberg
ohitti Richard Burnsin viimeisel-
lä erikoiskokeella ja kuittasi kak-
kospaikan 1,2 sekunnin erolla.

– Se oli yksi parhaista taisteluis-
ta toisesta sijasta, Solbergin kar-
tanlukija Phil Mills muisteli.

Solberg ja Mills aikovat todella
pistää pykälällä paremmaksi tä-
män vuoden Nesterallissa. He tie-
tävät, että ilman ongelmia sekä
Grönholm että viime vuonna kil-
pailun voittanut Markko Märtin
on lyötävissä.

– Meillä oli todella paljon on-
gelmia viime vuonna. Meiltä hajo-
si etuakseli Lankamaalla ja meillä
oli ongelmia myös rengasrikkojen
kanssa. Ilman ongelmia olisimme
olleet aika lähellä voittoa, Mills
huomautti.

– Pelkästään rengasrikkojen ta-
kia hävisimme viime vuonna mi-
nuutin ja kymmenen sekuntia.
Maalissa eromme Märtiniin oli 59
sekuntia, Solberg korosti.

Solberg totesi vuosi sitten Nes-
terallin aattona olevansa tyytyväi-
nen kolmanteen sijaan. ”Tarvit-
semme lisää vauhtia autoon, jos ai-
omme taistella voitosta”, norjalai-
nen tuumasi päivä ennen kilpailun
alkua. Kun norjalainen runnoi lo-
pulta toiseksi, olivat ilmeet Suba-
run rallitallissa muikeat.

– Meidän autossa oli 40 hevos-
voimaa vähemmän tehoa kuin
Peugeotissa ja silti pärjäsimme niin
hyvin. Otimme kyllä hulluja riske-
jä, Solberg muisteli.

Solbergin arvion mukaan Suba-
run myllystä puuttuu 20 hevosvoi-
maa pahimpiin kilpailijoihin ver-
rattuna. Mutta norjalainen ei koe
sitä enää voiton esteenä.

– Ajamme voitosta oli keli mikä
tahansa. Sataa tai paistaa, ihan sa-

ma, Solberg uhosi.
Mills perusteli parivaljakon hy-

vät asemat analyyttisemmin ja kar-
tanlukijan tyyneydellä.

– Voitimme Uuden-Seelannin
rallin ja Suomessa tiet ovat sa-
mankaltaiset, joten uskon meidän
olevan kilpailukykyisiä Jyväsky-
lässä, Mills virkkoi.

Nopein mies
tällä kaudella
Solbergille on tapahtunut vuodes-
sa paljon. Hän on viimeisen 12
kuukauden aikana voittanut viisi
MM-rallia, napannut maailman-
mestaruuden ja noussut Norjan
kansallissankariksi. Solberg on ral-
limaailman eliittiä.

Solberg on ollut tällä kaudella
tittelinsä veroinen soraralleissa.
Uuden-Seelannin ja Kreikan voit-
tojen lisäksi hän on johtanut kil-
pailua Meksikossa, Kyproksessa ja
Argentiinassa.

– Minulla on eniten erikoisko-
keiden pohja-aikoja. Olen erittäin
luottavainen sorarallien suhteen,
Solberg huomautti.

Solberg on todellakin nakutellut
eniten erikoiskokeiden pohja-ai-
koja tänä vuonna, mutta vain niu-
kasti. Solberg on ollut pikataipa-
leen nopein 42 kertaa, kun Grön-
holm on kirjauttanut pätkän no-
peimman ajan nimiinsä 41 kertaa.
Loebin saalis on 31 pohja-aikaa.

Kauden aikana kokemiinsa pul-
miin nähden Solberg on hämmäs-
tyttävästi toisena kuljettajien MM-

sarjassa. Monte Carlossa hän tä-
räytti aitaan heti avauspätkällä,
Ruotsissa mies sukelsi hankeen
minuutiksi, Meksikossa häntä ran-
gaistiin auton työntämisestä vii-
dellä minuutilla, Kyproksessa hän
menetti kahdeksan minuuttia kuu-
menevan moottorin takia ja Ar-
gentiinassa hän hajotti autonsa ve-
sihaudassa.

Mutta Petteri Peloton ei luovu-
ta, vaikka pulmia kasaantuu ja sar-
jaa johtava Loeb jyskyttää kohti
maailmanmestaruutta kuin Hel-
singin pikajuna.

– Tilanne on hallinnassa MM-
sarjassa. Jäljellä on vielä viisi sora-
rallia. Jos voitan ne kaikki ja Loeb
keskeyttää pari kertaa, niin tilan-
ne on täysin toinen. Loeb on tosin
ollut huolestuttavan varma kuljet-
taja, Solberg puntaroi.

Kun Solberg lähtee voittamaan
Nesterallia, on Loeb ilmoittanut
tyytyvänsä kolmanteen sijaan ja
kuuteen MM-pisteeseen.

– Väärä asenne. Kausihan on
vasta puolivälissä. Mitä tahansa
voi tapahtua. MM-sarjan johto on
ennenkin menetetty, kun on alet-
tu varmistella asemia, huomautti
Solberg.

Ja Petteri Peloton on totta vie-
köön oikeassa. Viime vuonna en-
nen Nesterallia hän oli MM-sar-
jassa vasta viidentenä 13 pisteen
päässä sarjaa johtavasta Burnsista.
Ja miten kävikään. Solberg vei
maailmanmestaruuden pisteen
erolla Loebiin.

KUVA: RAMI MARJAMÄKI

Petter Solberg on tänä vuonna
voittanut Uuden-Seelannin ja
Kreikan rallit. 
KUVA: RAMI MARJAMÄKI

Maailmanmestari Solberg aikoo uusia tittelinsä, vaikka MM-
sarjaa johtava Sebastien Loeb on karannut 17 pisteen päähän.

”Ajamme voitosta oli
keli mikä tahansa.
Sataa tai paistaa, 
ihan sama.”

Petteri 
Peloton

ei luovuta
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Joni Malkamäki

Subaru aloitti ralliautoilun MM-
sarjan Legacy-projektin vuonna
1990, josta talli siirtyi käyttämään
Impreza-kalustoa kolme vuotta
myöhemmin. Vuonna 1995 skotti
Colin McRae sai lopulta autonsa
pysymään tiellä ja talli voitti sekä
henkilökohtaisen että valmistajien
mestaruuden. Sähkönsiniseen son-
nustautunut Subaru oli MM-sarjan
paras ralliauto myös kahtena seu-
raavana vuonna, josta suurin kii-
tos kuului edelleen McRaelle.
Skotti viihtyi tallissa vielä kauden
1998, jonka jälkeen autoihin istu-
tettiin Richard Burns ja Juha
Kankkunen.

Vuonna 2000 talli palkkasi op-
pisopimuksella kaksi tämän het-
ken nopeimpiin kuuluvaa kuljet-
tajaa: Petter Solbergin ja Markko
Märtinin. Seuraavana vuonna
Richard Burns voitti autolla kul-
jettajien mestaruuden, mutta jätti
tallin kauden päätteeksi. Kauden
2002 aluksi Tommi Mäkinen otti
Subarulla aktiiviuransa viimeisek-
si jääneen MM-osakilpailuvoiton
Monte Carlossa. Saman kauden
päätteeksi Petter Solberg seisoi
Britannian rallin korkeimmalla
korokkeella ja seuraavana vuonna
norjalainen vei koko MM-sarjan.

Kuluvan kauden alussa ilmeni,
ettei Richard Burns pysty sairau-
tensa takia ajamaan enää kilpaa,
mikä avasi Kannonkosken Mikko
Hirvoselle paikan maailmanmes-
tarin rinnalla. Mikon vauhti on
kasvanut, mutta testikilometrien
vähäisyys on tehnyt ajamisesta vä-
lillä hankalaa. Subarun auto on
nopea ja luotettava, vain Citroen
on autokartalla kovemmassa kurs-
sissa.

Subaru kasvattaa
maailmanmestareita

Subarulla on lyhyt mutta menestyksekäs rallihistoria. KUVA: RISTO AALTO

KULJETTAJAT: MESTARI JA NOUSEVA TÄHTI

Colin McRae ajoi tallin maailmankartalle.

SUBARU: AIVAN KÄRJEN TUNTUMASSA
● PROFIILI: 555 Subaru World Rally
Team
● ALKUPERÄ: Perustettu 1989,
kotipaikka Banbury Englanti
● TALLIPÄÄLLIKKÖ: David Lapworth
● AUTO: Impreza WRC
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Uusi
Seelanti 1993 (Colin McRae)
● KOHOKOHDAT:

● 2003 Petter Solbergin MM-titteli
● 2002 Tommi Mäkisen voitto Monte
Carlossa
● 2001 Richard Burnsin MM-titteli
● 2000 Petter Solberg ja Markko
Märtin liittyivät talliin
● 1999 Burns voitti kolme
osakilpailua ja Kankkunen
Jyväskylän.

PETTER SOLBERG
● KOTOISIN: Spydenberg, Norja
● SYNTYNYT: 18.11.1974
● KARTTURI: Phil Mills
● MM-TITTELIT: 2003
● MM-OSAKILPAILUT: 69
● VOITOT: 8
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Britannia
2002

MIKKO HIRVONEN
● KOTOISIN: Kannonkoski,
Suomi
● SYNTYNYT: 31.7.1980
● KARTTURI: Jarmo Lehtinen
● MM-TITTELIT: -
● MM-OSAKILPAILUT: 25
VOITOT: -

JP-RENGASHUOLTO OY                ark. 8-18   la 9-14 
Vasarakatu 23, 40320 Jyväskylä             puh. (014) 611 699 

- Renkaiden myynti 
- Asennukset ja tasapainotukset 
- Renkaiden säilytyspalvelu 
- Erikoisvanteet 
- Teräslevypyörät 
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Joni Malkamäki

Rallikuljettajan ammatti vaatii teki-
jältään hyvän ajotaidon lisäksi ko-
vaa henkistä kanttia ja stressinsie-
tokykyä. Kolmepäiväisen rallikil-
pailun ensimmäisenä päivänä huo-
nokuntoisempikin kuljettaja jaksaa
vielä keskittyä ja ajaa ominaisuuk-
siensa äärirajoilla. Kolmantena ajo-
päivänä tilanne saattaa jo olla toi-
nen. Väsymys syö erikoiskoeajois-
ta sekunteja ja virheiden mahdolli-
suudet lisääntyvät.

Tehdaspaikkoja kärkkyvät kul-
jettajat satsaavat nykyään runsaas-
ti aikaa ja vaivaa fyysisen kuntonsa
kehittämiseen. Kiireisen rytmin lo-
masta on löydettävä ne harjoituk-
set, joilla auto saadaan pysymään
tiellä myös väsyneenä ja tulospai-
neiden alla.

Alajärveläinen Kosti Katajamä-
ki, 27, ajaa rallin MM-sarjaa Super-
1600-luokassa tehtaan Suzukilla.
Marcus Grönholmin suojatti aloit-
ti rankan kunnon kohentamisen
noin vuosi sitten. Kostin apuna on
ollut sveitsiläinen kunto-ohjaaja
Christof Treier, sama mies, joka on
treenannut Marcus Grönholmin
”ajokoirakuntoon”.

Katajamäki on treenannut kun-
toaan noin kuudesti viikossa nyrk-
keilyn, lenkin, pyöräilyn ja pallope-
lien avulla. Keskisuomalainen ha-
lusi selvittää missä kunnossa Kosti
Katajamäki on ennen Nesterallia.
Testi päätettiin tilata Jyväskylässä
sijaitsevalta Kilpa- ja huippu-urhei-
lun tutkimuskeskukselta eli Kihul-
ta. Testimenetelmäksi valittiin kuor-
mitustesti polkupyörällä. Testi on
muuten sama, jolla esimerkiksi Mi-
ka Häkkinen kävi kokeilemassa
kuntoaan keväällä.

Rallikuljettajan kaverina testiin
osallistui urheilutoimittaja Joni
Malkamäki, 29,  eli allekirjoittanut.
Heti alkuun on mainittava, että
Kosti Katajamäkeä oli ennen testiä

vaivannut pitkäaikainen flunssa, jo-
ka saattaa näkyä tuloksissa. Urhei-
lutoimittajan taustoista sen verran,
että koehenkilön kuntoa mitattiin
viimeksi huhtikuussa Cooperin tes-
tissä, jossa hän saavutti tuloksen
2800 metriä. Vertailukohdaksi mai-
nittakoon, että varusmiespalvelus-
taan suorittavien suomalaisnuorten
keskitulos Cooperin testissä oli kak-
si vuotta sitten 2456 metriä.

Suppilot suuhun
ja polkemaan

Testauslaboratoriossa koehenki-
lön suuhun asetettiin tötterö ja ne-
nä tukittiin ”pyykkipojalla”. Hengi-
tysilmasta tutkittiin mm. henkilön
hapenottokykyä ja keuhkojen sekä
lihaksiston keinoja käyttää happea.
Sykemittari puolestaan laski puls-
sia ja tämän lisäksi laborantti otti
pyörää polkevilta uhreilta verinäyt-
teen sormenpäästä kahden minuu-
tin välein. Verestä analysoitiin mai-
tohappojen käyttäytymistä.

Polkeminen alkoi hyvin matalal-
la vastuksella, joka lisääntyi aina
kahden minuutin välein. Tarkoitus
oli polkea tiettyä nopeutta niin
kauan kuin jaksaa. Ensimmäisenä
testiin astui toipilas Katajamäki.

Runsaan kahdeksantoista mi-
nuutin polkemisen jälkeen Suzuki-
kuljettaja antoi periksi. Tulipunai-

nen, hikeä valuva lähes 190-sentti-
nen karpaasi siirtyi sivuun ja 176-
senttinen wannabe-kuntoilija istui
pyörän selkään.

Polkeminen tuntui aluksi nau-
tinnolliselta, vaikka loppuanalyysin
mukaan toimittajan elimistö al-
koikin erittää tehoa laskevaa mai-
tohappoa vereen lähes samantien
testin aloittamisesta. Kymmenen
minuutin kohdalla homma alkoi
tuntua työltä ja reilun 12 minuutin
jälkeen pyörän tarjoama vastus oli
jo liikaa. Ensimmäisenä veto loppui
jaloista, kun polkupyörää kerran
vuodessa kuljettavan toimittajan
etureidet päättivät lopettaa yhteis-
työn. 

Testaajan tuomio: 
Katajamäki vs. toimittaja
Kihun testaaja Mikko Seppäsen
analyysi kolahti sähköpostiin paria
päivää myöhemmin. Miehen arvio
Kosti Katajamäestä kertoi mm. seu-
raavaa:

”Maksimaalinen hapenottokyky
oli sinulla 3,68 l/min, mikä tarkoit-
taa painoon suhteutettuna 35,4
ml/kg/min hapenottokykyä. Kun
hapenottokykysi ilmaistaan kehon
painon 2/3-potenssiin (ml/kg
2/3/min) saavuttamasi arvo oli 167,
joka oli esimerkiksi suurempi kuin
Jonilla, jolla vastaava arvo oli 155.
On huomioitavaa, että  olet ollut
sairaana, mikä varmasti vaikutti
suorituskykyä heikentävästi. Testin
lopussa mitattu maitohappotaso oli
sen verran korkea, että saavutit var-
masti oman maksimitasosi tuona
päivänä.

Anaerobinen kynnys oli prosen-
tuaalisena arvona ihan hyvä, mut-
ta aerobinen kynnys jäi melko ma-
talaksi. Uskoisin, että sairastamal-
lasi flunssalla on tähän suuri vaiku-
tus, koska se on saattanut vaikuttaa
aineenvaihduntaan kevyemmillä
kuormilla. Veren laktaattipitoisuu-
den palautuminen oli hitaahkoa,

mutta tähän muuttujaan ei löydy
autourheilijalle kuntoluokitusta.
Tämä arvo on muutenkin sellainen,
että sen kehittymistä kannattaa seu-
rata lähinnä vertaillen omiin aiem-
piin tuloksiin.”

Ja Seppänen jatkaa toimittajan
analyysillä:
”Maksimaalinen hapenottokykysi
(VO2max) oli testissä 2,80 l/min
(litraa minuutissa) ja kehon pai-
noosi suhteutettuna se antaa tulok-
seksi 36,4 ml/kg/min. Maksimi-
sykkeesi oli 171 lyöntiä minuutissa
ja korkein mitattu veren maitohap-
popitoisuus 14,5 mmol/l. Näin kor-
kea maitohappotaso täyttää täysin
kriteerit siitä, että suorituksesi tes-
tissä oli maksimaalinen. Kuntoili-
joille ei löydy kuntoluokituksia ae-
robiselle ja anaerobiselle  kynnyk-
selle, mutta prosentuaaliset arvosi
olivat varmasti ihan keskimääräisiä
kuntoilijan arvoja. Veren laktaatti-
pitoisuuden palautuminen oli hi-
taahkoa.” 

Kumpi on
kovempi?
Seppäsen loppuarvio: ”Sekä kuljet-
tajan että toimittajan suorituskyky
oli testissä kokonaisuudessaan suh-
teellisen lähellä toisiaan, vaikkakin
Kosti tippui niukasti yhden tason
huonompaan kuntoluokitukseen.
Luokitusarviossa raskaampitekoi-
nen Kosti kärsi hieman suurem-
masta kehon massastaan, eikä ha-

penottokyvyn suhteuttaminen ke-
hon painoon siis anna oikeaa ku-
vaa suorituskyvystä. Ml/kg2/3/min
-arvoina vertailtuna Kostin tulos
maksimaalisen hapenottokyvyn
vertailussa oli puolestaan Jonia pa-
rempi.

Suorituskykyä polkupyörällä
ajettaessa on vaikea vertailla, kos-
ka tässä kehon massasta on hyötyä.
Mikäli poljetut Watti-määrät suh-
teutetaan kehon painoon, molem-
mille tulee sama tulos - 2,7 W/kg.

Anaerobinen kynnys oli Jonilla
niukasti parempi kuin Kostilla. Ero
on erittäin pieni. Vaikka arvioinkin
Jonin aerobisen kynnyksen Kostin
aerobista kynnystä paremmaksi,
molemmilla liittyi kynnyksen ar-
viointiin pieniä ongelmia. Molem-
milla, mutta erityisesti Jonilla veren
maitohappopitoisuus alkoi nousta
lepotasolta heti testin alussa. 

Testin jälkeiset maitohapon pa-
lautumiset olivat molemmilla sa-
malla tasolla.

Rallikuljettajan kannalta kaikilla
suorituskyvyn osatekijöillä on mer-
kitystä. Väsymyksen ja rasittumisen
tuntemus on ajaessa alempi jos fyy-
sinen suorituskyky on hyvä. Lisäk-
si esimerkiksi rasvakudoksen mää-
rän väheneminen harjoittelun seu-
rauksena parantaa kuljettajan läm-
mönsäätelykykyä ja vähentää näin
esimerkiksi kuumissa olosuhteissa
elimistön lämmön nousua, jolloin
suorituskyky säilyy parempana.”

Testilaboratorion tunnelmaa. Sirpa Vänttinen (vas.) ottaa verinäytteitä, kun Kosti Katajamäki polkee. Mikko Seppänen (oik.) valvoo ja kannustaa. Taustalla vastapelurina ollut
urheilutoimittaja. KUVA: RAMI MARJAMÄKI

Kosti on poikki.

Kosti Katajamäki ja toimittaja kävivät Kihun kuntotestissä.

KUNTOTESTI: KUSKI VASTAAN TOIMITTAJA
KOSTI KATAJAMÄKI
● IKÄ: 27
● PITUUS: 186
● PAINO: 104
● HAPENOTTO: 35,4 ml/kg/min
● SUORITUSTEHO: 281 wattia
● MAKSIMISYKE: 199
● MAITOHAPOT: 13,8 mmol/l
● MAITOHAPPOJEN POISTUMINEN:
0,19 mmol/l/min

URHEILUTOIMITTAJA
● IKÄ: 29
● PITUUS: 176,5
● PAINO: 77
● HAPENOTTO: 36,37 ml/kg/min
● SUORITUSTEHO: 207 wattia
● MAKSIMISYKE: 171
● MAITOHAPOT: 14,5 mmol/l
● MAITOHAPPOJEN POISTUMINEN:
0,21mmol/l/min

Kuskin
fysiikka
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Jos Kilpa- ja huippu-urheilukes-
kuksessa pystyttäisiin mittaamaan
urheilijan henkistä paksunahkai-
suutta, olisi Harri Rovanperä
kärkisijoilla. Miestä on vuosien
mittaan mätkitty teknisillä ongel-
milla, tallien pestauspolitiikalla ja
silkalla kehnolla tuurilla niin pal-
jon, että häntä eivät vastoinkäy-
miset enää heilauta. Ralliautoilun
sanakirjaan voisi jopa lanseerata
hakusanan Rovanperän tuuri.

Rovanperä ei ole tänäkään
vuonna päässyt ajamaan ainutta-
kaan rallia ilman ongelmia. Eri-
tyisesti Peugeotin hydrauliikka on
aiheuttanut hammasten kiristys-
tä.

– Pääsisi edes yhden rallin niin,
että voisi ajaa kolme päivää ilman
ongelmia. Kun takaperä menee
ensimmäisellä kilometrillä rikki
niin sitä ajattelee, että ei voi olla
totta, Rovanperä toteaa.

Tekniset ongelmat näkyvät suo-
raan pistepussissa, jonne Rovan-
perä on saanut haalittua 14 pis-
tettä. Kuudessa ajamassaan MM-
rallissa jyväskyläläinen on pääs-
syt maaliin kolme kertaa.

– Muut pitävät meitä 6–0, vaik-
ka miten mentäisiin. Mutta en
minä ole näistä ongelmista otta-
nut pienintäkään stressiä. Olen
vain yrittänyt leipoa tulosta, Ro-

vanperä huomauttaa.
Kukapa kuljettajan ilon ja tus-

kan tietäisi paremmin kuin vie-
ressä istuva kartanlukija. Risto
Pietiläinen on lukenut Rovanpe-
rälle nuotteja 66 MM-rallissa.

– Kilpailun aikana ei voi ajatel-
la mitään muuta kuin edessä ole-
vaa erikoiskoetta, mutta kyllä
meillä kierrokset aina nousevat
punaiselle, jos autosta kuuluu jo-
tain ylimääräistä kolinaa. Täytyy
vain toivoa, että seuraava ralli
menee ilman ongelmia. Kunpa
vaan tietäisi keinon, millä tämä
huono tuuri lähtisi pois, Pietiläi-
nen arvuuttelee.

Rovanperä ja Pietiläinen toivo-
vat, että karma kääntyisi viikon-
loppuna kotikisassa.

– Minun unelmani on voittaa
Jyväskylässä. Me ei olla koskaan
uhottu Jyskälän voitosta, koska se
tietää huonoa tuuria. Mutta nyt
kai voisi vähän uhotakin. Meidän
voitto ei ole nopeudesta kiinni.
Jos vain pääsisi ajamaan ilman
ongelmia niin tulos olisi tyydyttä-
vä, Pietiläinen jatkaa.

Voittaminen ei
ole pakkomielle
Rovanperä on johtanut Nesteral-
lia 2002 ja 2001. Parhaan sijoi-
tuksensa Rovanperä ajoi yksityis-
kuljettajana vuonna 2000, kun
hän aikakorttivirheen rasittama-

na tuli kolmanneksi. Ajollisesti
Rovanperä oli kilpailun toiseksi
nopein kuljettaja.

– Jyväskylän voittaminen olisi
hieno juttu, mutta ei se mikään
pakkomielle ole. Ainahan tähän
kilpailuun lähtee spesiaalilatauk-
sella, Rovanperä toteaa.

Rovanperä on joutunut kes-
keyttämään kahtena edellisenä
vuonna. Viime vuonna kilpailu
meni piloille ajovirheen takia jo
kakkospätkällä, kun vuonna 2002
matka katkesi johtoasemasta etu-
pyörän ripustuksen pettämiseen.
Vuonna 2001 hän ylsi neljännek-
si.

– Auton kestävyydestä en tiedä,
mutta muuten on hyvä tatsi pääl-
lä. Kilpailuun voi lähteä huojen-
tunein mielin, kun on muutamas-
sa viime rallissa pysytty kärjen
kyydissä mukana, tänä vuonna 12
erikoiskokeen pohja-aikaa naku-
tellut Rovanperä tuumaa.

Rovanperän paras tulos Peu-
geotin 307:llä on Kreikan rallin
kolmas sija. Vaihdelaatikkopul-
mien pippuroimassa kilpailussa jy-
väskyläläinen jäi kilpailun voitta-
neesta Petter Solbergista 28 se-
kuntia.

– Auto pysyy tiessä hyvin ja me-
nee hyvän tuntuisesti. Parempi se
on kuin 206 viime vuonna, Ro-
vanperä kehui.

Entäpä se vaihdelaatikko. Peu-

geot testasi viisivaihteista askia
heinäkuussa Suomessa, mutta
Nesterallissa talli turvautuu enti-
seen neliloviseen vaihdelaatik-
koon.

– On se henkiselle puolelle ko-
va isku, kun ei saadakaan viisi-
vaihteista laatikkoa, Rovanperä
toteaa.

Ajosopimus
katkolla
Rovanperän sopimus Peugeotin
rallitallin kanssa päättyy vuoden
lopussa. Jatkosta ei olla sovittu.

– Tällainen kuuluu työn ku-
vaan. Jos meille ei ole käyttöä niin
miehiä pitää vaihtaa. Mutta kyllä
meille töitä löytyy. Jos ralleissa
pyöritään 4–5 sakissa ja ajetaan
pohja-aikoja niin ei me voida olla
huonoja kuskeja, Rovanperä huo-
mauttaa.

Rovanperän fatalismin työpes-
tiä kohtaan ymmärtää viime tal-
ven episodin jälkeen. Peugeot hyl-
käsi miehen jo julkistetun sopi-
muksen marraskuussa, mutta soit-
ti takaisin Ruotsin rallin jälkeen
helmikuussa.

– Tässä lajissa asiat eivät aina
mene niin, että nopea kuljettaja
saa työpaikan. Toivottavasti saa-
taisiin tehtyä Jyväskylässä hyvä tu-
los, että se auttaisi saamaan ensi
kaudeksi hyvän kaluston, Pietiläi-
nen toivoo.

Harri Rovanperän mukaan Peugeotin 307 on parempi auto kuin voittoisa 206. KUVA: TIMO MARTTILA

Harri Rovanperällä on tänäkin vuonna ollut huonoa tuuria
enemmän kuin yhdelle miehelle kohtuudella kuuluisi.

Kurjan karman
riivaama

Rovanperän tuuri:
Urheilija, tavallisimmin
ralliautoilija, jonka
suoritus kovasta
yrityksestä huolimatta
keskeytyy tai hiipuu
auton hydrauliikka-
vikaan, rengasrikkoon,
polttoainejärjestelmän
ongelmiin, moottorin
hajoamiseen tai
ulosajoon. 

Tämä on sitä
Rovanperän tuuria,
Carlos Sainz olisi
voinut parahtaa, kun
hänen autostaan hajosi
moottori 300 metriä
ennen viimeisen
erikoiskokeen maalia
Britannian rallissa
1998.
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Joni Malkamäki

Peugeot saavutti legendaarisen ral-
limaineen B-ryhmän 205-autoilla
1980-luvulla. Timo Salonen ja Ju-
ha Kankkunen ottivat 550-hevos-
voimaisella keskimoottoriautolla
MM-tittelit vuosina 1985 ja 1986.
B-ryhmän kieltämisen jälkeen
Peugotilla ei ollut sopivaa autoa
MM-sarjaan, johon merkki palasi
tosissaan vasta 1996. Etuvetoiset
306 Kit Carit toimivat esinäytök-
senä täysveriselle ralliautolle, joka
debytoi 1999 Korsikan rallissa.

Lapsentaudit vaivasivat autoa
avauskaudella, mutta seuraavana
vuonna piskuisesta 206-mallista
oli kehittynyt voittaja-auto.
Marcus Grönholm voitti kuljetta-
jien maailmanmestaruuden ja as-
valttispesialistit Francois Delecour
ja Gilles Panizzi takasivat suori-
tuksillaan myös merkkimestaruu-
den.

Vuonna 2001 Harri Rovanperä
voitti autolla Ruotsin rallin ja kau-
den päätteeksi Peugeotilla juhlit-
tiin jälleen merkkimestaruutta.
Grönholm palasi maailman par-
haaksi taas seuraavana vuonna ja
talli otti merkkimestaruuden sa-
malla kaavalla kun kaksi vuotta ai-
emmin. Kaudelle 2003 tupakka-
jätti Marlboro siirsi sponsorira-
hansa Mitsubishiltä Peugeotille ja
auton väri muuttui hopeasta pu-
naiseksi. Talli saalisti neljä MM-
osakilpailuvoittoa, mutta muutoin
kausi oli keskinkertainen.

Kuluvaan vuoteen ranskalaistal-
li lähti uudella 307-mallilla. Grön-
holm on tuonut auton kolmesti
kakkostilalle, mutta voitto puut-
tuu. Kyproksella Grönholm oli no-
pein, mutta hänet hylättiin auton
laittoman vesipumpun takia.  Nes-
terallissa Peugeoteja ohjastaa kol-
me suomalaista, kun Sebastian
Lindholm sai alleen täysverisen
tehdasauton.

Peugeot taistelee
suomalaisvoimin

Marcus Grönholm on voittanut Peugeotilla kaksi MM-titteliä. Uusi 307 ei vielä ole sarjan nopein auto,
mutta Nesterallissa asia on paikattavissa ”hanskalla”. KUVA: TIMO MARTTILA

KULJETTAJAT: PUIKOISSA KOKENEET SUOMALAISET

Talli yrittää suistaa Citroenin valtaistuimelta.

PEUGEOT: RANSKALAINEN LEIJONA
● PROFIILI: Peugeot Sport
● ALKUPERÄ: Perustettu 1982,
kotipaikka Velizy, Ranska
● TALLIPÄÄLLIKKÖ: Corrado Provera
● AUTO: 307 WRC
● ENSIMMÄINEN VOITTO: 1984 
● KOHOKOHDAT:

● 2003 Neljä MM-osakilpailuvoittoa
● 2002 Grönholmille MM-titteli,
tallille valmistajien mestaruus
● 2001 Valmistajien mestaruus
● 2000 Grönholmille MM-titteli,
tallille valmistajien mestaruus
● 1999 Talli esitteli 206 WRC:n

MARCUS GRÖNHOLM
● KOTOISIN: Espoo, Suomi
● SYNTYNYT: 5.2.1968
● KARTTURI: Timo Rautiainen
● MM-TITTELIT: 2000, 2002
● MM-OSAKILPAILUT: 94
● OSAKILPAILUVOITOT: 15
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Ruotsi
2000

HARRI ROVANPERÄ
● KOTOISIN: Jyväskylä, Suomi
● SYNTYNYT: 8.4.1966
● KARTTURI: Risto Pietiläinen
● MM-TITTELIT: -
● MM-OSAKILPAILUT: 84
● OSAKILPAILUVOITOT: 1
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Ruotsi
2001

OY
Laukaantie 1
040 5544 379

Laukaantie 7
0400 861 375

Itä-Päijänteentie 45
P. 0400 843 379  (Delta-Auto)

• KÄSINPESUT
• MOOTTORIEN PESUT
• VAHAUKSET
• KESTOPINNOITTEET
• SISÄPUHDISTUKSET
• SISÄTILAN OTSONOINTI
• VERHOILUN PESUT
• TUULILASIN KORJAUKSET
• AUTON IKKUNAN KALVOTUKSET

Kortesuonkatu 26, Mäki-Matti, Jkl
Avoinna: ma–pe 11–22

(lounas ark. 11–14), la–su 12–22.
Puh. (014) 310 0069

Thaimaalainen
ruokaravintola

TM testimenestyjä

SYKSYN SATEISIIN!
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ängelmävesi

Jääsjärvi

Keurus-
selkä

Hartola

Korpilahti

Jämsä

Jämsänkoski

Petäjävesi

Urria

Äänekoski

Joutsa

Leivonmäki

Toivakka

Lieves-
tuore

Laukaa

Vilppula Mänttä

4

4

58

E75

Rautajärvi

Kuhma-
lahti

Pohja
Pakkala

Eräjärvi

Vaheri

Himos

Muurame

Kuohu

Killeri

Lankamaa

Onki-
niemi

Nuora-
moinen

Vehniä

Korkee

Sappee

Ounin-
pohja

Kuiva-
järvi

Kalho

Rusi

Niemisten-
kylä

Vehkalahti

Riihiniemi

Pohjola

Marjo-
taipale

Moksi

Ehikki

Kosken-
pää

M

Konginkangas

Sumiainen

4

69

Uurainen

Saarijärvi

Tikka-
koski

Mökkiperä

M

13

Konnevesi

0 10 20 30 40 50km

E75

58

M

5

604

2119

M

M

627

2220

93
M621

M
9

1412

16
15

M

7
13

M

E63

24

M

10 18
M

6

Keuruu 1

M

M

11

M

M
LAUANTAI 7.8.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Lähtö, Jkl Paviljonki
Huolto, Paviljonki
Vaheri 
Ouninpohja1
Huolto, Paviljonki 
Urria
Ouninpohja 2
Ehikki 
Huolto, Paviljonki
Moksi-Leustu
Himos
Killeri 2
Huolto
Yötauko, Paviljonki 

24,15
33,24

10,00
 33,24
11,34

 
40,96
12,81
2,06

Pituus, km 1. kilpailija, klo

4.05 – 10.30
5.20 – 17.15

8.40 – 16.00
5.20 – 17.15

11.05 – 18.30

13.10 – 22.00
15.20 – 22.40
16.00 – 24.00

Sulkuaika, klo

 Ek-kilometrejä yhteensä 167,80

5.48
5.48
7.06
8.19

10.02
11.43
13.06
14.14
5.22

17.20
18.32
20.40
21.07
24.00

SUNNUNTAI 8.8.

19.
20.

21.
22.

Lähtö, Jkl Paviljonki
Huolto, Paviljonki
Jukojärvi 1 
Kruununperä
Huolto, Paviljonki 
Jukojärvi
Kruununperä 2 
Huolto, Paviljonki
Maali, Paviljonki  

22,31
25,32

22,31
25,32

Pituus, km

7.00
7.00
8.36
9.07

10.20
12.28
12.59
14.12
14.40

1. kilpailija, klo

6.50 – 15.00
7.40 – 15.45

6.50 – 15.00
7.40 – 15.45

Sulkuaika, klo

 Ek-kilometrejä yhteensä 95,26

PERJANTAI 6.8.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Lähtö, Jkl Paviljonki
Kuohu 1
Parkkola 1
Mökkiperä 1
Huolto, Paviljonki
Lankamaa
Laukaa
Ruuhimäki
Huolto, Paviljonki
Kuohu 2
Parkkola 2
Mökkiperä 2
Killeri 1
Huolto, Paviljonki
Yötauko, Paviljonki

Pituus, km

8.00
8.34
8.57
9.38

10.38
12.44
13.32
14.27
15.11
16.40
17.03
17.44
19.26
19.53
23.00

7,76
14,95
13,96

24,86
11,82
7,57

7,76
14,95
13,96
2,06

1. kilpailija, klo

5.35 – 12.05
6.00 – 12.30
6.40 – 13.10

9.45 – 16.05
10.25 – 16.55
11.20 – 17.50

14.30 – 20.00
14.55 – 20.25
15.30 – 21.00
16.00 – 24.00

Sulkuaika, klo

 Ek-kilometrejä yhteensä 119,65

Jyväskylä

4

Kruunun-
perä

Jukojärvi

Multia

Suolahti

EK SiirtymätaivalMaali

Ruuhimäki

Längelmäki

Parkkola

8
2

17

Perjantai 6.8.
EK:t 1 – 10

Lauantai 7.8.
EK:t 11 – 18

Sunnuntai 8.8.
EK:t 19 – 22

Rallin reitit 6. – 8.8.

KESKISUOMALAINEN
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Sebastien Loeb

Petter Solberg

Markko Märtin

Carlos Sainz

Marcus Grönholm

Francois Duval

Mikko Hirvonen

Harri Rovanperä

Janne Tuohino

Daniel Carlsson

Gilles Panizzi

Henning Solberg

Alistair Ginley

Antony Warmbold

Kristian Sohlberg

Armin Schwarz

Toni Gardemeister

Sebastian Lindholm

Jani Paasonen

Juuso Pykälistö

Jari Viita

Nicolas Bernardi

Guy Wilks

Urmo Aava

Per-Gunnar Andersson

Larry Cols

Kosti Katajamäki
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Mirco Baldacci

Guerlain Chicherit
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Oliver Marshall

Luca Cecchettini

Conrad Rautenbach
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Belgia
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Suomi
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Suomi

Suomi

Suomi
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Daniel Elena

Philip Mills

Michael Park

Marc Marti

Timo Rautiainen

Stephane Prévot

Jarmo Lehtinen

Risto Pietiläinen

Jukka Aho

Mattias Andersson

Hervé Panizzi

Cato Menkerud

Rory Kennedy

Gemma Price

Kaj Lindström

Manfred Hiemer

Paavo Lukander

Tomi Tuominen

Jani Vainikka

Mika Ovaskainen

Timo Hantunen

Jean Marc Fortin

Phil Pugh

Kuldar Sikk

Jonas Andersson

Filip Godde

Timo Alanne

Chris Patterson

Oriol Julià

Giovanni Bernacchini

Mathieu Baumel

Giovanni Agnese

Craig Parry

Nicola Arena

Marc Jones

Ranska

Britannia

Britannia

Espanja

Suomi

Belgia

Suomi

Suomi

Suomi

Ruotsi

Ranska

Norja

Irlanti

Britannia

Suomi

Saksa

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Ranska

Britannia

Viro

Ruotsi

Belgia

Suomi

Britannia

Espanja

Italia

Ranska

Italia

Britannia

Iitalia

Britannia

Mathieu Biasion

Natalie Barratt

Jari-Matti Latvala

Alan Scorcioni

Luca Tabaton

Luca Betti

Gianluigi Galli

Kaj Kuistila

Jouko Tiri

Jozef Béres

Tamas Tagai

Juha Vuorela

Juha Sipilä

Ari Laivola

Jussi Välimäki

Aki Teiskonen

Jukka Ketomäki

Joonas Lindroos

Chris Atkinson

Martin Stenshorne

Alexandre Bengue

Jimmy Joge

Leon Pesticcio

Robert Opland

Teppo Karttunen

Maris Neiksans

Luca Rossetti

Claudio Aldecoa

Pierlorenzo Zanchi

Alexandre Dorossinski

Fabrizio de Sanctis

Thomas Alsgaard

Pierfrancesco Zanchi

Luca Hoelbling

Ranska

Britannia

Suomi

Italia

Italia

Italia

Italia

Suomi

Suomi

Slovakia

Unkari

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Itävalta

Norja

Ranska

Ruotsi

Britannia

Norja

Suomi

Latvia

Italia

Espanja

Italia

Venäjä

Italia

Norja

Italia

Italia

Fiat

Renault

Suzuki

Fiat

Fiat

Peugeot

Mitsubishi

Mitsubishi

Subaru

Subaru

Skoda

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Suzuki

Fiat

Suzuki

Subaru

Subaru

Mitsubishi

Peugeot

Peugeot

Fiat

Mitsubishi

Mitsubishi

Ford

Citroën

Mitsubishi

Mitsubishi

Subaru

Mitsubishi

Mitsubishi

Mitsubishi

Fiat

Punto S1600

Clio 1.6 16V

Ignis

Punto S1600

Punto S1600

206 XS

Lancer Evo VII

Lancer Evo VII

Impreza WRX Sti

Impreza WRX Sti

Octavia WRC

Lancer Evo VII

Lancer Evo VII

Lancer Evo VII

Ignis

Punto S1600

Ignis

Impreza WRX Sti

Impreza WRX Sti

Lancer Evo VI

206 XS

206 XS

Punto S1600

Lancer Evo VI

Lancer Evo VIII

Puma

Saxo VTS
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Lancer Evo VII

Impreza WRX Sti
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Lancer Evo VI

Lancer Evo VII

Punto S1600          
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Eric Domenech

Carl Williamson

Miikka Anttila

Massimo Daddoveri

Gisella Rovegno

Paolo Del Grande

Guido D'Amore

Kari Jokinen

Ari Haipus

Petr Starý

Robert Tagai

Arto Kapanen

Juha Koljonen

Mikko Markkula

Jakke Honkanen

Miika Teiskonen

Jarkko Alanen

Mika Manninen

Ben Atkinson

Ove Andersen

Caroline Escudero

Mikael Johansson

Tim Sturla

Gustav Rogstad

Tapio Särkkä

Edgars Utans

Dario D'Esposito

Xavier Lorza

Roberto Mariani

Sergey Talantsev

Paolo Ciuffi

Kjell Pettersen

Tania Canton

Tullio Siena

Ranska

Britannia

Suomi

Italia

Italia

Italia

Italia

Suomi

Suomi

Tshekki

Unkari

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Suomi

Itävalta

Norja

Ranska

Ruotsi

Britannia

Norja

Suomi

Latvia

Italia

Espanja

Italia

Venäjä

Italia

Norja

Italia

Italia

Lähtöjärjestys
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Aika matkaa maapallon ympäri
Ari Mäntylä

Vaikka MM-rallia ajettaisiin Ar-
gentiinassa tai Australiassa, pystyy
rallifani seuraamaan kilpailua re-
aaliajassa kotitietokoneeltaan.
Kaksi vuotta käytössä olleen ajan-
ottojärjestelmän avulla erikoisko-
keilta saadaan väliajat muutamas-
sa sekunnissa. Lisäksi Kansainvä-
lisen autoliiton tarkkailijat pysty-
vät valvomaan, että kilpailija py-
syy määrätyllä reitillä. Nykytek-
niikka juoruaa heti, jos kuljettaja
on pysähtynyt siirtymätaipaleelle
ja auton konepelti tai takaluukku
on avattu.

MM-ralleissa ajanotto ja pai-
kannukset hoidetaan satelliittien
avulla. Jokainen tehdastallin auto
varustetaan GPS-paikannuslait-
teella ensimmäisestä nuotituspäi-
västä lähtien. Isoveli eli FIA val-
voo, että pikataipaleisiin tutustu-
taan vain kahteen kertaan ja mää-
rätyssä järjestyksessä. GPS juoru-
aa myös ylinopeudesta.

Kaksi lentokonetta
ja kymmeniä ihmisiä
MM-rallin aattona kilpailijoiden
autoihin asennetaan turvakonso-
li. GPS-laatikko lähettää singaalin
kymmenen sekunnin välein. Jos
kilpailija pysähtyy erikoiskokeel-
le, on hänen kuitattava napin pai-
nalluksella, että apua ei tarvita.
Vastaavasti kuljettaja tai kartan-
lukija voi keskeyttää kilpailun hä-

täkutsulla, jolloin hänen avukseen
lähetetään välittömästi ensiapua.

MM-rallien ajanotto vaatii mel-
koisen määrän tietokoneita, gene-
raattoreita, kaapeleita, satelliittilä-
hettimiä ja pari lentokonetta. Ko-
ko ruletista vastaa International
Sportsworld Communicators.

– Tulemme paikalle kahdella
rekalla rallia edeltävänä sunnun-
taina. Meitä on kymmenen mies-
tä ja tavaraa 15 000 – 17 000 ki-
loa, ISC:n ajanottoryhmän pääl-
likkö Gethin Rees selvittää.

Oman henkilökunnan lisäksi
ajanottoon tarvitaan kymmeniä
avustajia, jotka ISC palkkaa pai-
kan päältä. Jokaiselle erikoisko-
keelle tarvitaan kaksi ajanottoyk-
sikköä. Yksi yksikkö koostuu ge-
neraattorista, valokennosta, satel-
liittilähettimestä ja tietokoneesta.
Lisäksi mukana on kaiken varal-
ta Tag Heuerin tulostava kello.
Mikäli aikaa ei saada eteenpäin
satelliitin kautta, turvaudutaan
UHF-lähettimeen ja lentokonee-
seen.

– Jokaista yksikköä hoitaa 5–6
ihmistä. Tarkistamme yksikön toi-
mivuuden kaksi tuntia ennen en-
simmäistä autoa, Rees kertoo.

Virtuaaliset
väliaikapisteet
Erikoiskokeiden ajat ja väliajat vä-
litetään talleille ja lehdistökes-
kukseen sekä wrc.com -nettisivul-
le satelliitin välityksellä. Väliaika-

pisteet ovat virtuaalisia. ISC:n vir-
kailija ajaa jokaisen erikoiskokeen
läpi ja merkkaa GPS-koordinaa-
tein väliaikapisteet viiden kilo-
metrin välein. Ralliauton GPS-lä-
hetin haistaa väliaikapisteet ja lä-
hettää väliajan eteenpäin.

– Aikainformaatio menee ensi
satelliittiin ja sieltä Uuteen-See-
lantiin, josta kaapelia pitkin Lon-
tooseen ja Uuden-Seelannin kaut-
ta takaisin huoltoparkkiin. Tähän
menee aikaa kaksi sekuntia, Rees
paljastaa.

Ralliautojen paikannus ja tallien
radioliikenne hoidetaan lentoko-
neen avulla. Kilpailun aikana seit-
semän kilometrin korkeudessa
pyörii lentokone, jonka kautta
paikannustiedot välitetään huol-
toparkkiin kymmenen sekunnin
välein. Lisäksi lentokoneelle on
varakone, joka nousee taivaalle
ensimmäisen koneen tankkausten
aikana.

– Lentäjä on ylhäällä kahdek-
san tuntiakin. Kaverit taitavat pis-
tää autopilotin päälle ja lukea kir-

jaa. Tai jos sää on hyvä niin seu-
raavat kilpailua, Rees tietää.

Suomesta kehno
kulma satelliittiin
MM-rallien ajanotto toimii nykyi-
sin kuin junan vessa. Enää ei maa-
lipään lippumiehiltä napata se-
kuntia läheltä koukkaamalla.

– Otamme rallin aikana 5000
aikaa. Normaalisti 95–98 pro-
senttia ajoista on oikein, Rees ker-
too.

Ajanoton suurin murhe on se
perinteinen eli inhimillinen tekijä.
Ajanottoyksiköstä voi loppua vir-
ta, jos generaattorista loppuun
bensa tai henkilökunta kirjaa au-
tojen numerot väärin.

– Ja pöly voi joskus aiheuttaa
sen, että valokenno ei toimi kun-
nolla, Rees huomauttaa.

Rees valvoo ajanoton toimi-
vuutta kilpailun aikana aamusta
iltaan ISC:n rekassa. Hän ratkoo
ongelmat ja korjaa ne parhaansa
mukaan.

– Suomessa ongelmana on se,
että lähetyskulma kääntöpiireillä
oleviin satelliitteihin on niin kal-
teva. Meidän on etsittävä AT-ase-
mille avaria paikkoja ja vältettävä
metsiä. Pystymme hoitamaan AT-
asemista 80 prosenttia satelliitin
avulla, Rees selvittää.

Rallia seuraaville katsojille Ree-
sillä on yksi toivomus.

– Älkää kävelkö valokennon lä-
pi, please, Rees toivoo.

MM-rallin ajanotto vaatii monenmoista kaapelia ja laatikkoa kahden
rekallisen verran. KUVA: ARI MÄNTYLÄ

AUTO
Laukaantie 7, Jkl.

E. Polas 0424 361 201
A. Waskelainen 0424 361 202
M. Pekkarinen 0424 361 203
K. Pienmäki 0424 361 204
A. Kapanen 0424 361 208

VUOKRAAMME
PIKKUBUSSEJA,

PAKETTIAUTOJA,
MATKAILUAUTOJA!

Puh. 0424 3611.

Ark. 9–18,
la 10–15

www.tasan.net

BMW 520i  106 tkm........................-98
keskusl, sähkölasit, soitin, ilmast,
monitoimiratti, luistonesto, aluvanteet

23.50023.50023.500€€€

FORD Focus 1.6  75 tkm ..................-01
lohkolämmitin+sp, keskuslukitus,
2xsähkölasit, ABS

15.30015.30015.300€€€

MB C 200 Kompressor  145 tkm .........-00
2xrenkaat, soitin, lohkolämmitin, sähkölasit,
keskusl.

29.90029.90029.900€€€

OPEL Zafira 1.6 STW  54 tkm.............-01
rek 7 hlö,  2xrenk., soitin, met.väri,
lohkol+sp, vetok, keskusl, 2xsähkölasit

19.50019.50019.500€€€

RENAULT Laguna 1.8 HB  90 tkm ........-00
2xrenkaat, soitin, ilmast, lohkol+sp,
sähkölasit

15.80015.80015.800€€€

RENAULT Megane 1.6 Break  34 tkm....-01
2xr., soitin, aluvant., irr.vetok, met.-väri,
ilmast, keskusl, 2xsähkölasit, lohkol+sp

15.90015.90015.900€€€

SEAT Ibiza 1.4  72 tkm ....................-01
2xrenkaat, soitin, lohkol+sp, aluvanteet

10.80010.80010.800€€€

TOYOTA Avensis 1.6 Terra  76 tkm ......-01
2xrenkaat, ilmast, soitin, lohkol+sp, keskusl,
sähkölasit

17.90017.90017.900€€€

TOYOTA Rav-4 2.0 VVT 4WD  26 tkm....-03
irr.vetok, soitin, met.väri, ilmast, aluvanteet,
lohkol, sähkölasit

34.50034.50034.500€€€

VOLVO S60 2.4 Autom.  103 tkm.........-01
2xrenkaat, autom.ilmast, lohkol+sp, cruise,
sähkölasit, monit.ratti, Volvo-soitin, keskusl.

27.90027.90027.900€€€

AUDI A6 2.4 V6 268 tkm...................-98
irr.vetok, soitin, autom.ilmast, keskusl,
sähkölasit, lohkol+sp, aluvanteet.

17.80017.80017.800€€€

VW Golf 1.6  53 tkm .......................-02
2xrenkaat, soitin, keskusl, met.väri

17.50017.50017.500€€€

VW Passat 2.0 Comfortline Variant .....-01
70 tkm, 2xrenkaat, vetok, soitin, ilmast,
aluvant., lohkol+sp, keskusl, sähkölasit

24.50024.50024.500€€€

VW Passat 2.5 TDI 4-Motion 156 tkm...-00
aut.ilmast, lohkol+sp, sähkölasit, keskusl,
aluvanteet, ajotietokone, soitin, cruise

28.50028.50028.500€€€

+ tk 600 + tk 600 + tk 600 59.63059.63059.630€€€

KNAUS Sun Traveller 655 LG 2.8 JTD .–UUSI–

Sun Traveller-paketti, Integrointi-paketti, ilmast.

+ tk 600 + tk 600 + tk 600 71.58071.58071.580€€€

KNAUS Sun Liner 608 MF 2.8 JTD .....–UUSI–

Sun Liner-paketti, ilmast.

VAIHTOAUTOT sekä MATKAILUAJONEUVOTVAIHTOAUTOT sekä MATKAILUAJONEUVOTVAIHTOAUTOT sekä MATKAILUAJONEUVOTVAIHTOAUTOT sekä MATKAILUAJONEUVOT
+ tk 600 + tk 600 + tk 600 39.97039.97039.970€€€

FIAT McLouis 252 Lagan 2.0 JTD......–UUSI–
+ tk 600 + tk 600 + tk 600 56.66056.66056.660€€€

KNAUS Sun TI 600 L Alde 2.3 JTD .....–UUSI–

Sun Ti-paketti.

+ tk 400 + tk 400 + tk 400 29.15029.15029.150€€€

KABE Ametist XL King Size.............–UUSI–

Täydellinen talvivarustus
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Ari Mäntylä

Mikko Hirvosen sopeutumiskuu-
kaudet Subarun rallitallissa ovat
ohi. Subarun rallitallin päällikkö
David Lapworth myöntää, että
Hirvosen vauhtiin aletaan kiinnit-
tää huomiota kuluvan rallikauden
jälkimmäisellä puoliskolla. Neste-
ralli on ensimmäinen ralli kauden
toisella puoliskolla.

– Olemme edenneet ennalta laa-
ditun kuvion mukaan. Jyväskyläs-
sä on tarkoituskin mennä kovem-
paa, Hirvonen vahvistaa.

Kun Hirvonen istutettiin Suba-
run toiseen tehdasautoon Monte
Carlon rallissa tammikuussa, hä-
nelle annettiin aikaa rauhassa tu-
tustua auton ja talon tavoille.
Lapworthin mukaan loppusijoitus
ei ole vieläkään tärkeintä Hirvo-
sen suorituksessa, vaan erikoisko-
keiden väli- ja loppuajat. Subaru
odottaa Hirvosen ajavan nopeam-
min kuin tähän asti.

– Talli odottaa, että aikaero kär-
keen olisi pienempi kuin tähän as-
ti. Me ollaan jääty kärjestä mi-
nuuttitolkulla joka kisassa, koska
meillä on ollut ongelmia auton
kanssa tai itsellä, Hirvonen selvit-
tää.

Niukka testiaika
näkynyt vauhdissa
Hirvosen paras noteeraus kah-
deksasta rallista on neljäs sija. Hir-
vonen on kerännyt 18 pistettä, jot-
ka oikeuttavat kuljettajien MM-
sarjassa seitsemänteen sijaan. Ti-
lastojen valossa Hirvonen on täyt-
tänyt paikkansa Subarulla.

Hirvosen ongelmana on ollut se,
että hän on jäänyt kärkiautosta lu-
vattoman paljon. Argentiinassa
hän jäi voittajasta 8.27 minuuttia,
vaikka ylsikin neljänneksi. Turkis-
sa eroa ykköseen kertyi kuusi mi-
nuuttia, vaikka sijoitus oli kuudes
ja Kyproksessa kärki karkasi 10.34
minuutin päähän, vaikka tuliaisi-
na oli neljä MM-pistettä.

– Ero kärkeen supistuisi, jos sai-
sin testata autoa enemmän. Me ei
olla löydetty oikeaa vauhtia aluk-
si, kun autoa on pitänyt säätää kil-
pailun aikana. Sen takia me on
jääty jo rallin ensimmäisenä päi-
vänä paljon. Tämä toki tiedetään

tallin sisällä, Hirvonen selvittää.
Hirvosen toive on kuultu Suba-

run rallitallissa. Hän sai testata Su-
barua kokonaisen päivän viime
torstaina.

– Testi auttaa valmistautumi-
seen hirveästi. Olen tänä vuonna

saanut testata autoa vain neljä päi-
vää ennen Jyväskylän testiä, Hir-
vonen huomauttaa.

Hirvonen on verrannut vauhti-
aan tallikaveri Petter Solbergin
kyytiin. Hän on jäänyt maailman-
mestarille pahimmillaan sekunnin

kilometrillä, mutta parhaimmil-
laan norjalainen on ajanut ek-ki-
lometrin vain 0,3 sekuntia no-
peammin. Joskus, kuten Ruotsin
rallissa, Hirvonen on pystynyt ke-
pittämään erikoiskokeen no-
peammin kuin Solberg.

Argentiinan rallissa Hirvonen
ajoi 5,6 sekunnin pohja-ajan
Cosquin – Villa Allenden erikois-
kokeelle. Se oli hänen MM-uran-
sa toinen pikataipaleen pohja-ai-
ka.

– Pohja-aika on aina pohja-aika.
Kyllä se nostaa itseluottamusta,
Hirvonen innostuu.

Tähtäimessä
pari kovaa aikaa
Subarun rallitalli ei ole antanut
Hirvoselle ohjeita tai tavoitteita
Nesterallin suhteen. Hirvonen saa
itse päättää miten kovaa hän Kes-
ki-Suomen sorateillä päästelee.

– Subarulla minun ajamistani ei
ole koskaan rajoitettu sanomalla,
että nyt pitäisi vain ajaa maaliin.
Nopeat rallit sopivat minulle pa-
remmin, joten totta kai talli odot-
taa minulta parempaa tulosta Jy-
väskylästä, Hirvonen puntaroi.

Hirvonen itse tähtää Nesteral-
lissa sijoille 4–6.

– Muille kotimaisille pitäisi pys-
tyä pärjäämään, kuten Bastille
(Lindholm), Paasoselle ja Garde-
meisterille. Mutta tärkeintä ei ole
sijoitus, vaan ero kärkeen, Hirvo-
nen vielä korostaa.

Hirvonen myöntää, että pohja-
aikaan yltäminen sorateiden
Grand Prix´ssä on utopistinen aja-
tus. Mutta sijoittuminen kolme
sakkiin joillakin erikoiskokeilla
tyydyttäisi Palokassa asuvaa ral-
liammattilaista.

– Olemme yleensä hyökänneet
joillakin pätkillä ja tavoitelleet hy-
vää aikaa. Jyväskylässä Laukaan
lenkki, Kruununperä ja Jukojärvi
sopivat minulle hyvin, Hirvonen
tuumaa.

Hirvonen, 24, on osallistunut
Nesteralliin vain kaksi kertaa ai-
kaisemmin. Hän ajoi reitin läpi
1600-kuutioisella Renault Cliolla
vuonna 2002, mutta viime vuonna
hän joutui keskeyttämään 11:nnen
erikoiskokeen jälkeen turbovi-
kaan.

– Mulla ei ole mitään älytöntä
kokemusta Jyväskylästä. Mutta
tien luonne on täällä helpompi,
kun olen ikäni ajanut nopeilla, jou-
hevilla teillä. Kyllä mulla pitäisi ol-
la hyvät mahdollisuudet sijoille 4,
5 tai 6, Hirvonen suunnittelee.

Mikko Hirvonen pääsi maistamaan harvinaista herkkua viime perjantaina Korpilahdella. Hän testasi
Subarua viidennen kerran tällä kaudella. KUVA: RAMI MARJAMÄKI

Mikko Hirvoselta odotetaan parempia pätkäaikoja Nesterallissa.

Kovempaa!
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Vielä on vanha
kettu iskussa
Ari Mäntylä

Kun Carlos Sainz, 42, ajoi auton-
sa ulos tieltä Britannian rallin kol-
mannella erikoiskokeella viime
marraskuussa, hän ilmoitti lopet-
tavansa 23 vuotta kestäneen ral-
liautoilijan uransa. Omaan ajovir-
heeseen keskeyttänyt Sainz oli jäl-
leen kerran menettänyt maail-
manmestaruuden, joka oli ollut
hänen näpeissään. Espanjalainen
oli jakanut kuljettajien MM-sarjan
johdon ennen kauden päätöskil-
pailua.

Turhautuneisuus otti järjestä nis-
kalenkin. Tämä oli viimeinen niit-
ti, tuumasi Matador Walesin met-
sässä.

Tuskin pöly Petter Solbergin
mestaruusjuhlista oli ehtinyt kun-
nolla laskeutua, kun Sainz alkoi
perua puheitaan. Kyllä, hän voisi
jatkaa uraansa, jos hän saisi kil-
pailla MM-sarjan parhaimmalla
autolla. Kyllä, hän voisi ajaa vielä
kauden, jos hän tuntisi olevansa
yhä kilpailukykyinen. Kyllä, hän
voisi siirtää uransa lopettamista
vuodella, jos Citroen maksaisi
kunnon korvauksen menetetystä
vapaa-ajasta.

Carlos Sainz oli mukana, kun
rallikausi 2004 starttasi Monte
Carlon rallilla 23. tammikuuta.

Carlos Sainz on ajanut 187
MM-rallia eli enemmän kuin ku-

kaan muu kuljettaja maailmassa.
Kauden lopussa espanjalaisella on
täynnä 195 MM-lähtöä.

Juuri kun madridilainen oli har-
kitsemassa vetäytymistä MM-ral-
leista, hän voittaa Argentiinan ral-
lin. Sainz huomaa olevansa mant-
ransa vanki.

”Jatkan niin kauan kuin rallin
ajaminen on mukavaa ja vauhtini
riittää voittoihin”, Sainz on hoke-
nut monta kertaa.

Espanjalaisesta tulee yli 200
MM-rallin mies jos ja kun hän al-
lekirjoittaa vielä vuoden jatkopa-
perin Citroenin kanssa.

– Minun täytyy keskustella jat-
kosta pomoni, vaimoni – joka on
pomoni – ja itseni kanssa. Päätän
jatkostani syyskuussa, Sainz ker-
toi worldrallynews.com -verkko-
lehdelle Argentiinan rallin voit-
tonsa jälkeen.

Sainz on voittanut MM-ralleja
harvakseltaan. Vuonna 2004 Ar-
gentiina, vuonna 2003 Turkki,
vuonna 2002 Argentiina, vuonna
2000 Kypros, vuonna 1998 Mon-
te Carlo ja Uusi-Seelanti. Vaikka
voittoja on tippunut miehen tilille
harvoin, on hän korkeassa kurs-
sissa tallipäälliköiden listoilla. Es-
panjalaisella on arvokas taito ke-
rätä pisteitä ja tuoda auto ehjänä
maaliin.

Sainz on joka vuosi ollut taiste-
lemassa kuljettajien maailman-

mestaruudesta. Vuodesta 1990
lähtien hän on sijoittunut kuljet-
tajien MM-sarjassa 11 kertaa kol-
men parhaimman joukkoon.
Maailmanmestariksi hänet on
kruunattu kahdesti: 1990 ja 1992.

Kokemus
vahvin valtti
Sainz on tänä vuonna kerännyt
pisteitä kuudesta MM-rallista.
Hän on kuljettajien MM-sarjassa
neljäntenä.

Sainz ei paukuttele pohja-aiko-
ja kuten Marcus Grönholm, Se-
bastien Loeb, Petter Solberg ja
Markko Märtin. Espanjalainen
on tänä vuonna ajanut pikataipa-
leen nopeimmin yhdeksän kertaa. 

Sainz kiirehtii erikoiskokeet sit-
keästi ja varmasti sijoilla 3–5. Ta-
saisesti ja varmasti kuin kello, jo-
ka pitää aikansa vuodesta toiseen.

– Kokemus ei auta ajamaan
pohja-aikoja, Sainz huomauttaa.

Juuri kokemus on espanjalaisen
vahvin valtti. Sillä kerätään pistei-
tä.

Sainz ei ole vedonlyöjien suo-
sikki voittajaksi myöskään Neste-
rallissa. Hän on kivunnut Suomen
MM-rallissa palkintopallille viisi
kertaa.

Kerran hän on seissyt korkeim-
malla korokkeella. Sainz kruu-
nattiin Jyväskylän Suurajojen voit-
tajaksi vuonna 1990.

– Jyväskylä on erilainen ralli.
Tiet ovat erittäin nopeat, joten au-
ton jousitukseen on löydettävä hy-
vät säädöt. Jos tässä rallissa aikoo
voittaa Marcuksen ja Markkon,
täytyy auton olla nopea ja vakaa,
Sainz korostaa.

Sainz ei lupaa
liikoja Nesterallista
Sainz on epäileväinen Nesterallin
suhteen. Hän on tällä vuositu-
hannella yltänyt Keski-Suomen
sorateillä parhaimmillaan neljän-
neksi, kuten viime vuonna.

– Meiltä puuttuu vähän no-
peutta näille nopeille teille. Olim-
me viime vuonna nopeita joillakin
erikoiskokeilla, mutta emme no-
peimpia. Meidän täytyy selvittää
miksi emme ole nopeilla teillä yh-
tä kilpailukykyisiä kuin mutkaisil-
la ja hitailla teillä, Sainz puntaroi
Nesterallin testien tauolla heinä-
kuussa.

– Jyväskylä on kuin Uusi-See-
lanti, jossa emme menestyneet tä-
nä vuonna kovin hyvin. Molem-
missa ralleissa tien luonne ja pin-
ta on samankaltainen. Mutta mik-
si emme pärjää Suomessa ja Uu-
dessa-Seelannissa. Meidän pitää
tehdä töitä sen selvittämiseksi,
Sainz jatkoi.

Sainz on ahkera ja tunnollinen
testaaja. Hän tahkosi testipätkää
heinäkuussakin viimeiseen het-

keen asti. Testin päätteeksi hän
hyppäsi suoraan ralliautosta len-
tokentälle kyyditsevään autoon.
Matador halusi käyttää jokaisen
minuutin hyväkseen.

– Sateinen sää ei ollut paras ke-
li testaamiseen. Tie muuttui aika
paljon pehmeämmäksi. Emme
saaneet riittävästi tietoa, koska au-
ton suorituskyky ja renkaiden pi-
to ei ollut parhaimmillaan, Sainz
harmitteli.

Matador ennustaa
tiukkaa kilpailua
Espanjalainen on realisti mahdol-
lisuuksistaan viikonlopun kilpai-
lussa.

– Paljon riippuu siitä millaiset
säädöt onnistumme löytämään
autoon ja se selviää vasta kilpai-
lun aikana. Subaru ja Ford ovat
nopeita autoja ja Peugeotilla pys-
tytään ajamaan nopeita aikoja,
vaikka heillä on ollut ongelmia
luotettavuuden kanssa, Sainz pun-
taroi.

Mutta kuka voittaa rallin?
– Petter on lähempänä voittoa

tänä vuonna. Markko totta kai ja
Marcus ja Harri ovat kovia. Us-
kon, että taistelu voitosta on tänä
vuonna erittäin tiukka, Sainz ja
sanoi, eikä maininnut itseään.

Tahallaan, sillä madridilainen
herrasmies ei henkseleitään pau-
kuttele.

Carlos Sainz voitti edellisen MM-osakilpailun Argentiinassa. Madridilainen on voittanut yhteensä 26 MM-rallia. KUVA: TIMO MARTTILA

Ralliautoilun ikoni päättää syyskuussa, että jatkuuko 24 vuotta
kestänyt ura vielä ensi vuonna. Ottajia miehelle olisi.
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Joni Malkamäki

Citroenin rallihistoria alkaa 1980-
luvun puolelta, mutta tallissa ha-
lutaan todennäköisesti unohtaa
silloiset sekoilut. Merkin B-ryh-
män Citroen BX lähes naurettiin
ulos MM-sarjasta vuonna 1986 ja
Citikka siirtyi aavikkorallien pa-
riin, joista tulikin menestystä.

Ralliareenalla ZX-mallilla pär-
jättiin 1996-1997 lähinnä Keski-
Euroopan asvalttikisoissa, mutta
vasta pikkuruisen Saxon päälle
tehty kit car nosti merkin jälleen
suuren yleisön tietoon. 1999 Phi-
lippe Bugalski voitti etuvetoisella
kevyellä pikkupirulla kaksi MM-
rallia WRC-tallien harmiksi.

Samaan aikaan tehtaan sisällä
käytiin sisäistä sotaa nelivetoisen
Xsaran kehitysohjelman ympäril-
lä. Auto debytoi MM-tasolla lo-
pulta 2001 Kataloniassa, jossa Je-
sus Puras ja Bugalski ajoivat kak-
soisjohdossa tekniikan pettämi-
seen saakka. Korsikalla kaikki oli
kuitenkin kunnossa ja Puras voit-
ti kilpailun.

Seuraavana vuonna Citroen
osallistui kahdeksaan osakilpai-
luun vaativan testiohjelman lo-
massa. Auto oli huippunopea as-
valtilla, mutta soralla vauhti oli
edelleen haussa. Autolla ajettiin
kuitenkin kolmesti palkintopallil-
le täysin erilaisilla alustoilla Ruot-
sissa, Monte Carlossa sekä Safa-
rissa. 2003 Xsara oli jo sarjan luo-
tettavin auto ja toi ranskalaismer-
kille valmistajien mestaruuden.
Kuluvalla kaudella Citroenilla on
voitettu viisi MM-rallia kahdek-
sasta ja Xsaraa voidaan pitää tä-
män hetken parhaana WRC-auto-
na. Juuso Pykälistö ajaa Nesteral-
lissa kolmatta Xsara WRC:tä yksi-
tyisen Kronos-tallin väreissä.

Citroen on MM-sarjan
nopein ja luotettavin auto

Citroen on kehittynyt asvalttiohjuksesta myös sora- ja lumikiitäjäksi. KUVA: RISTO AALTO

KULJETTAJAT: NÄLKÄÄ JA KOKEMUSTA

Asvalttispesialisti Loebista kasvoi kaikkien
pintojen mestari. Sainzkin pystyy voittamaan.

CITROEN: TÄMÄN HETKEN NOPEIN
● PROFIILI: Citroen Sport
● ALKUPERÄ: Perustettu 1989,
kotipaikka Versaillies, Ranska
● TALLIPÄÄLLIKKÖ: Guy Frequelin
● AUTO: Xsara WRC
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Katalonia
1999
● KOHOKOHDAT:

● 2003 Valmistajien MM-titteli
● 2002Loebin ensimmäinen MM-
voitto Saksassa
● 2001 Xsara T4:n esittely, Jesus
Purasin voitto Korsikalla
● 2000 Ranskan rallimestaruus
● 1999 Etuvetoisella Saxolla voitettiin
Korsikan ja San Remon MM-rallit

SEBASTIEN LOEB
● KOTOISIN: Oberhoffen, Ranska 
● SYNTYNYT: 26.2.1974
● KARTTURI: Daniel Elena
● MM-TITTELIT: Super 1600 v. 2001
● MM-OSAKILPAILUT: 45
● OSAKILPAILUVOITOT: 8  
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Saksa
2002 

CARLOS SAINZ
● KOTOISIN: Madrid, Espanja
● SYNTYNYT: 12.4.1962
● KARTTURI: Marc Marti
● MM-TITTELIT: 1990, 1992
● MM-OSAKILPAILUT: 187
● OSAKILPAILUVOITOT: 26
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Kreikka
1990

OPEL
alkuperäis- ja tarvikeosat

Opeliin suoraan
maahantuojalta edullisesti!

JUHA ORENIUS
Kisällintie 4, 40320 Jyväskylä

P. (014) 271 577
juha.orenius@pp.inet.fi
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P. 014-3381 920
Kukkumäen

Sisältää:
• moottoriöljyn vaihtotyö
• valojen tarkistus
• öljynsuodattimen vaihto
• lasinpesunesteen tarkistus
• ilmansuodattimien tarkistus/

vaihtotyö
• sytytystulppien vaihto
• pakokaasutestaus ja CO-säätö
• kytkimen toiminnan tarkistus

• jäähdytinniesteen pakkaskestävyyden
mittaus

• akkunesteen tarkistus ja lisäys
• latausjännitteen tarkistus
• jarrujen testaus
• jarrunesteen kunnon toteaminen
• renkaiden tarkistus
• pakoputken kunnon tarkistus
• vetonivelten suojakumien tarkistus
• pyyhkijänsulkien tarkistus

Tarjous on voimassa 30.9.2004 saakka Kukkumäen Teboil-
huoltamolla huollon aukioloaikoina ja koskee nelisylinterisiä
henkilöautoja. Lisätyöt, öljyt ja tarvikkeet veloitetaan erikseen.

50€
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Nelinkertainen maailmanmestari
Tommi Mäkinen on vetäytynyt ral-
lipoluilta ja ryhtynyt opettajaksi ja
kauppiaaksi. Mäkinen perusti koti-
tilallensa Puuppolaan rallitallin, jo-
ka tuo maahan N-ryhmän Subaru-
ja. Autoista on saatavana joko aihio
tai Mäkisen tietotaidolla höystetty
valmis kilpa-auto. Kaluston ohella
Mäkisen maatilan kautta voi hank-
kia myös oppia siitä, miten rallia tu-
lisi ajaa. Rallikoulun rehtori on itse
Mäkinen ja opetusportaaseen kuu-
luu esimerkiksi rallin Suomen mes-
tari Pasi Hagström.

Vaikka rallitouhu on Mäkiselle
bisnestä, löytyy taustalta myös peh-
meitä arvoja. Tommi muistaa aina,
kuinka hän sai omalle uralleen pot-
kua Laukaan suunnasta, Juha
Kankkuselta.

– Olin harjoittelemassa urani
alussa Escortilla tuolla maastossa,
kun Juha tuli paikalle tuoreena
maailmanmestarina. Hän hyppäsi
auton puikkoihin ja näytti miten
autolla pitää vetää. Huomasin, että
ajattelimme perusasioista samalla
tavalla, mikä vahvisti omaa itse-
luottamustani, Mäkinen muistelee.

Mäkisen rallikoulun ensimmäi-
nen oppilas oli Juha Kankkusen
pikkuserkku Olli Kankkunen, jo-
ten tavallaan ympyrä sulkeutui. Sit-
temmin ajokoulutukselle on ollut
kovasti kysyntää erityisesti ulko-
maalaisten nousevien kuljettajien
toimesta.

Koulutuksessa kartoitetaan op-
pilaan hyvät ja huonot puolet. Puut-
teita saattaa löytyä ajotekniikan ja
auton säätämisen lisäksi muiltakin
alueilta, kuten keskittymisestä. 

– Yksi tärkeä kyky on erilaisiin

olosuhteisiin tottuminen, mikä saat-
taa olla nuorelle kuljettajalle vaike-
aa. Koulu madaltaa sitäkin kynnys-
tä, Tommi kertoo ja katselee jylhän
kuusikon reunustamaa kapeaa
metsätietä, jossa opetus on parhail-
laan käynnissä.

Yliopettaja
Hagström
Subarun MM-tallin testikuljettaja ja
kokenut ralliässä Pasi Hagström on
toiminut Mäkisen rallikoulun yli-
opettajana. Miehen mukaan kou-
lutus alkaa lyhyellä teoriaosuudel-

la, jossa kerrotaan mitä ralli itse-
asiassa on. Ammattikuljettajan on
ajamisen lisäksi mietittävä tallin, au-
ton, talouden ja perheen suhdetta
toisiinsa.  

– Varsinaisia pääsyvaatimuksia
rallikouluun ei ole, mutta on tietys-
ti parempi jos kuljettaja on ajanut
nelivetoista aiemmin. Koulutuksen
sopiva pituus on yleensä kaksi ajo-
päivää, jossa ehditään työntämään
noin 200 erikoiskoekilometriä,
Hagström kuvailee.

Rallikoulun oppilaana oli kesäl-
lä mm. 19-vuotias slovakki Jozef

Beres. Hänen osaltaan koulun tär-
kein anti oli nuotitus, joka ei aikai-
semmin onnistunut luontevasti.
Koulun ensimmäinen ajopäivä al-
koikin tarkalla tien ja maaston tut-
kimisella, jonka jälkeen vihkoon
kirjatut merkinnät käytiin huolelli-
sesti läpi Hagströmin kanssa. Suo-
men rallipolkuja vuosia kolunnut
opettaja pystyy nopeasti sanomaan,
mihin käy nopeampi nuotti ja mis-
sä taas liiallinen positiivisuus on tur-
miollista. 

– Alussa pelkäsin kapeita teitä ja
perusnuottien tekeminen oli erit-

täin vaikeaa. Parissa päivässä muu-
tin nuotitustapani lähes kokonaan,
Beres kertoi.

Nuori slovakki on ajanut MM-ta-
solla jopa WRC-autolla, mutta silti
kaksipäiväisen koulutuksen tulos
oli vaikuttava.

– Ensimmäisen ajopäivän olim-
me Valkolassa, jossa kolmen kilo-
metrin pätkällä hänen aikansa pa-
rani päivän aikana seitsemän se-
kuntia. Uuraisten kupeessa käyte-
tyllä 3,5 kilometrin oppitiellä aika
parani viisi sekuntia, Hagström sa-
noi.

Beresiin opetus tehosi niin hyvin,
että hän osti Mäkiseltä N-ryhmän
Subarun, jolla mies osallistuu Nes-
teralliin.

Koulupäivä maksaa
6000-7000 euroa
Mäkisen ajokoulussa käytetään
miehen oman rallitiimin kalustoa.
Oppilaan auto saattaa olla eri
merkkiä, mutta totutteleminen eri-
laiseen menopeliin käy sekin hy-
västä harjoittelusta.  

– Kurssin voi järjestää monesta
aiheesta, mutta emme tietenkään
pysty tarjoamaan seiväshyppyä
huipulle. Tavoitteena on, että kul-
jettaja kykenisi nousemaan koulu-
tuksen avulla ainakin seuraavalle
portaalle matkalla ylöspäin, Hag-
ström linjaa.

Hagströmin mukaan ensimmäi-
set 500 metriä oppilaan kyydissä
kertovat, onko homma hanskassa
vai ei. Opettajan kannalta oppilaan
tärkein ominaisuus on halu oppia.

Tommi Mäkisen rallikoulu mak-
saa noin 6000-7000 euroa päivää
kohden. Pakettiin kuuluu ensi-
luokkainen opetus ja kilpailuky-
kyinen auto, joka on vakuutettu.

Tommi Mäkinen on siirtynyt tien sivuun, mutta ei syrjään
rallimaailmasta. Nelinkertainen maailmanmestari katsoo tarkasti, kun
rallikoulua käyvä Jozef Beres tuo N-ryhmän Subarua. KUVA: RISTO AALTO

Joni Malkamäki

Jos haluat saada käyttöösi Suba-
run N-ryhmän ralliauton Tommi
Mäkisen kautta, sinulla on kaksi
mahdollisuutta. Voit tilata Japa-
nista toimitettavan aihion noin 40
000 eurolla ja rakentaa autosi ko-
konaan itse. Kyseinen tapa on ol-
lut Suomessa se ”ainoa oikea” jo
vuosia. Homma täytyy muuten
aloittaa ratin siirtämisellä, joka on
autossa alkujaan oikealla puolel-
la. Merkin N-ryhmän ralliaihios-
sa on vain 30 prosenttia samoja
osia kuin kaupasta löytyvässä tuo-
tantomallissa.

Toinen tie on tilata auto Tom-
mi Mäkinen Racingin kautta täy-
sin valmiina. Merkin ohjaimissa
aktiiviuransa päättäneellä maail-
manmestarilla on suorat yhteydet
tehtaalle ja tärkeimpiin yhteistyö-
kumppaneihin, joten autoon on
tarjolla paras olemassaoleva tek-

niikka. Tiimin mukaan pelkäs-
tään erikoispolttoaineella on pen-
kissä saavutettu 18 kilowatin te-
hon lisäys. Valmiille kilpa-autol-
le kertyy hintaa noin 100 000 eu-
roa, riippuen varusteista.

Rallipajan ajatuksena on hyö-
dyntää Tommin kokemusta ja sa-
malla myös kehittää autoa jatku-
vasti kilpailukykyisemmäksi. Suu-
rimmat muutokset sallitaan alus-
taan, joita on tilattavissa eri hin-
taisina ja laatuisina. Auton saa pa-
jalta myös valmiiksi säädettynä,
tyyliin A’ la Mäkinen.

– Myytäville autoille voidaan
tehdä sellaiset perussäädöt, mitkä
tekisin itselleni jos lähtisin kisaan.
Autoa voi sitten muokata ja ke-
hittää oman halunsa tai meidän
neuvojen mukaan, Tommi sel-
ventää.

Mäkisen päätarkoitus on myy-
dä autoja, ei ryhtyä vuokraamaan
kalustoa.

Tommin tietotaito käyttöön

Puuppolan mestarin eläkepäivät saavat odottaa. Tommi
rakentaa  kilpa-autoja ja pitää rallikoulua tuleville tähdille.

Rehtori
T. Mäkinen

Tommi ei aina malta pysyä
rehtorin roolissaan ja silloin
kouluautot ja oppilaat saavat
mestarin kyytiä.
KUVA: RISTO AALTO
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llööyyddäätt ssiivvuullttaa 4444..

1) Missä MM-rallissa ja minä
vuonna seuraavat suomalaiset
kuljettajat ovat yltäneet ensim-
mäisen kerran erikoiskokeen
pohja-aikaan?

a) Mikko Hirvonen
b) Jani Paasonen
c) Janne Tuohino
d) Marcus Grönholm
2) Seuraavat henkilöt ovat toi-

mineet kartanlukijoina Jyväsky-
län Suurajoissa. Kuka on ollut
kuljettajana kyseisenä vuonna?

a) Risto Pietiläinen 1996
b) Juha Piironen 1980
c) Risto Mannisenmäki 1988
d) Hannu Mikkola 1963
3) Montako MM-rallia Miche-

le Mouton on voittanut?
4) Colin McRae voitti RAC-

rallin vuonna 1994. Minä vuon-
na saatiin edellinen brittiläinen
voittaja ja kuka se oli.?

5) Miksi seuraavat rallit jou-
duttiin perumaan:

a) RAC vuonna 1967
b) Ruotsin ralli 1990
c) Akropolis ralli 1974
d) Monte Carlo 1957?
6) Kuka sijoittui kuudenneksi

Argentiinan MM-rallissa tänä
vuonna?

7) Mitä yhteistä on Timo Salo-
sen kolmossijalla Jyväskylän
Suurajoissa 1991 ja Carlos
Sainzin kakkossijalla San Re-

mon rallissa vuonna 1993?
8) Minä vuonna Ruotsin ku-

ningas Kaarle XVI Kustaa oli
seuraamassa Jyväskylän Suur-
ajoja?

9) Montako erikoiskoetta Jy-
väskylän Suurajoissa oli vuonna
1984?

10) Markku Alen ajoi kiveen ja
keskeytti Jyväskylän Suurajoissa

vuonna 1993. Kuka ajoi hänen
etunuottiautoaan?

11) Montako kilpailijaa lähti
ensimmäisen kerran järjestettyi-
hin Jyväskylän Suurajoihin
vuonna 1951?

12) Montako kertaa Timo Mä-
kinen voitti Jyväskylän Suurajot?

13) Kuka voitti Jyväskylän
Suurajot vuonna 1977?

14) Kuka voitti ralliautoilun
maailmanmestaruuden vuonna
1980?

15) Montako MM-rallia Ari
Vatanen on voittanut?

16) Mikä automerkki voitti
valmistajien maailmanmestaruu-
den vuonna 1973?

17) Luettele kuljettajien MM-
sarjan kolme parasta vuonna
1999?

18) Seuraavien kuljettajien
suoritus on hylätty MM-rallissa.
Miksi?

a) Tommi Mäkinen Safari ral-
li 1999

b) Tommi Mäkinen Australian
rallissa 2000

c) Richard Burns Argentiinan
rallissa 2002

d) Markko Märtin Australian
rallissa 2003

19) Milloin ja missä Carlos
Sainz voitti MM-rallin ensim-
mäisen kerran?

20) Millä aikaerolla Marcus
Grönholm hävisi Saksan rallin
voiton Sebastien Loebille vuon-
na 2003?
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Kenelle kuljettajalle Risto Pietiläinen luki nuotteja Jyväskylän
Suurajoissa vuonna 1996? KUVA: TIMO MARTTILA

Tiedä, muista tai arvaa

Koko- ja osaproteesit
suoraan asiakkaille

Kauppakatu 31 B

Erikoishammasteknikko
Antti Koskela Puh. 212 917
(proteesien korjaukset ja
pohjaukset odottaessa)

AJANVARAUS
Hammaslääkärit
Puh. 211 610

JYVÄSKESKUKSEN
HAMMAS-
HUOLTO OY

Aut   -Stern
Muurame,

Hotelli Kultakenkää vastapäätä.
050-400 9360  0400-644 896

www.autostern.fi

Audi A4 1.8 Turbo 4d
aj. 199tkm -98 13.600€

Audi A4 1.6 4d aj. 75tkm -96 13.900€
Audi A4 1.8-20 4d
aj. 94tkm -96 15.500€
MB 190 E 2.0 201
aj. 140tkm -89 8.900€

MB 260 E 124 aj. 85tkm -91 11.900€
MB 300 D 124 aj. 220tkm -91 13.000€
MB C 220 Esprit Dsl 4d
aj. 212tkm -94 15.900€

MB C 180 Esprit 4d
aj. 74tkm -95 15.900€
MB C 180 Elegance 4d A
aj. 84tkm -94 15.900€
MB C 180 Elegance 4d
aj. 85tkm -95 15.900€
MB C 220 Esprit Dsl 4d
aj. 180tkm -95 16.500€
MB C 180 Esprit 4d
aj. 115tkm -97 16.900€

MB C 250 STW aj. 180tkm -98 23.500€
MB C 180 Elegance
aj. 130tkm- 94 12.900€

MB E 300 TD aj. 200tkm -93 19.900€
VW Passat 1.9 TDI 4d 81kw
aj. 128tkm -98 20.900€
Volvo 850 2.4-20 SportsWagon
aj. 140tkm -95 14.500€

Tuontiautoja
suoraan varastosta
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Ari Mäntylä

Marcus Grönholm ja Markko
Märtin taistelivat rajusti Neste-
rallin voitosta viime vuonna.
Grönholm johti rallia 4,6 sekun-
nilla ennen kohtalokasta Ounin-
pohjan pikataivalta, jonne inkoo-
lainen keskeytti Peugeotin etu-
pyörän ripustusten hajottua. Sii-
hen asti miesten välinen ero oli
ollut enimmillään neljä sekuntia.

– Markko ajoi viime vuonna
todella hyvin. Meillä oli tiukka ki-
sa, Grönholm muisteli.

Kuusi vuotta Keski-Suomen
sorateitä kolunnut virolainen
voitti rallin lopulta 58,9 sekunnin
erolla. Edellisen kerran Jyväsky-
lässä juhlittiin ulkomaista voitta-
jaa 1992, kun asialla oli Didier
Auriol. 

Nähdäänkö Nesterallissa tänä
vuonna toisinto viimevuotisesta
kaksintaistelusta?

– Vauhdillisesti Markko on
edelleen aika kova, mutta mä en

tiedä, että onko hän muuten is-
kussa. Argentiinan kolari voi vai-
kuttaa hänen ajoonsa, Grönholm
puntaroi.

Märtin joutui Argentiinan MM-
rallissa uransa pahimpaan kola-
riin, kun Ford Focus pyöri mon-
ta kertaa katon kautta ympäri.
Auto meni romuksi ja 28-vuoti-
aan Ford-ässän näkö heikkeni ti-
lapäisesti. 

– En usko, että kolari vaikuttaa
nopeuteeni, kunhan silmät vain
toimivat. Jyväskylä on huonoin
mahdollinen paikka ajaa, jos nä-
kö ei ole terävä, ruoti Märtin, jo-
ka joutui jäämään pois lauantai-
na ajetusta Pirelli-rallista näkö-
pulmien takia.

Keskeyttämiseen
ei ole varaa
Grönholm ja Märtin tarvitsevat
palavasti voittoa Nesterallista.
Molemmilla suosikeilla on alla
kolme pisteetöntä rallia neljästä
edellisestä kilpailusta.

– Jos olisin voittanut Argentii-

nassa niin ero olisi siedettävä. Nyt
tilannetta ei pelasta enää voitot-
kaan, vaan mestaruuteen vaadi-
taan epäonnea myös Loebilta,
Grönholm murahti.

Sebastien Loeb johtaa kuljet-
tajien MM-sarjaa 61 pisteellään.
Grönholm on kerännyt 32 ja
Märtin 34 pistettä.

– Voittaminen Nesterallissa ei
ole pakollista, mutta peliä ei saa
menettää kokonaan. Jos en saa
yhtään pistettä, se on katastrofi.
Ralleja on vielä paljon jäljellä, ei-
kä mestaruustaistelu ole ohi. Se
on myönnettävä, että Suomi on
yksi vaikeimmista ja teknisim-
mistä kilpailuista ajaa, ja voitta-
minen täällä on erittäin hankalaa,
Märtin tietää.

Märtinin kartanlukijan Micha-
el Parkin mukaan viime vuoden
voitolla ei ole mitään merkitystä.
Tilanne on nyt aivan toinen.

– Citroen ja Subaru ovat meitä
hitusen edellä ja Peugeotin kans-
sa olemme tasoissa. Viime vuon-
na meillä oli ehdottomasti sarjan

paras auto ja voittomme Jyväsky-
lässä oli selvä, Park tiivisti. 

Peugeot ja Ford
alakynnessä
Peugeotin rallitallissa on tällä
kaudella tuskailtu 307:n luotetta-
vuuden kanssa. Grönholmin ja
tallikaveri Harri Rovanperän
menoa ovat hidastaneet voiman-
siirron ongelmat. Kreikassa ja Ar-
gentiinassa Grönholmin autosta
petti pyöränripustus, kun Kyp-
roksen voitto mitätöitiin auton
laittoman vesipumpun takia.

– En haluaisi enää valittaa au-
tosta, mutta ei se ole vieläkään
sellaisessa iskussa, että sillä läh-
dettäisiin varmasti voittamaan.
Auto on vaikeasti ajettava, eikä se
anna hyvää fiilistä, Grönholm sa-
noi.

Grönholm huomasi auton ajet-
tavuuden parantuvan, kun auto
varustettiin testeissä viisivaihtei-
sella vaihdelaatikolla. Viisilovisen
askin kaikki osat eivät ole kui-
tenkaan läpäisseet tiukkoja laa-

”Marcus on edelleen
yksi maailman
nopeimpia kuljettajia,
minkä hän on näyttänyt
monessa tilanteessa.
Kun Peugeot saa
uuden autonsa
kilpailukykyiseksi
hän on jälleen
listojen kärjessä.”

KUVA: SATU RISKILÄ

Markko Märtin pu
voittoaan, mutta  M
Grönholm aikoo k
Nesterallin valtika
Suomeen. Sotkeek
kaksinkamppailun

KUVA: RAMI MARJAMÄKI

Kak
taist

NESTERALLI
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uolustaa
Marcus

kaapata
an takaisin
ko Solberg
n?

tutestejä, joten Peugeot käyttää
Nesterallissa nelilovista vaihde-
laatikkoa.

– Huono juttu, että me ei saatu
viisilovista laatikkoa. Nelilovisel-
la joudun vaihtamaan paljon,
koska monta kertaa tuntuu siltä,
että mennään väärällä vaihteella,
Grönholm harmitteli.

Myöskään Märtin ei ole täysin
tyytyväinen työkaluunsa.

– Olemme molemmat
Marcuksen kanssa samassa tilan-
teessa. Kummankaan auto ei ole
sarjan nopein tällä hetkellä.
Voimme olla hieman alakynnes-
sä tiettyjen merkkien suhteen,
mutta meidän täytyy hyvittää
homma muilla keinoilla, Märtin
hymyilee.

Grönholm on samaa mieltä.
– Pitää ottaa riskejä ja ajaa yli-

kovaa, jolloin tulee virheitä. Aja-
minen ei ole siistiä, kun auto ei
ole parhaassa iskussa, Grönholm
tunnusti.

Grönholmin ja Märtinin pul-
mista voi hyötyä eniten Petter

Solberg, joka taisteli viime vuon-
na Jyväskylässä toiseksi. Norja-
lainen on uhonnut taistelevansa
tänä vuonna Suomen MM-rallin
voitosta, koska hän pystyi valloit-
tamaan huhtikuussa Uuden-See-
lannin rallin, jossa tiestö on sa-
mankaltainen kuin Nesterallissa.

– Petteri vaikuttaa vähän liian
itsevarmalta. Ei hän olisi Uudes-
sa-Seelannissa voittanut, jos mi-
nä en olisi käynyt katollaan ja
spinnannut pari kertaa, Uuden-
Seelannin rallin voiton 5,9 se-
kunnilla Solbergille hävinnyt
Grönholm huomautti.

Solbergista
haastaja?
Solberg voi sotkea Grönholmin
ja Märtinin kaksintaistelun, mut-
ta muita mustia hevosia voitto-
taisteluun ei uskota ilmaantuvan.
Märtin ei usko, että kaksi kertaa
Nesterallia johtaneesta Rovanpe-
rästä olisi uhkaksi viikonlopun ai-
kana.

– Näyttää siltä, että suomalai-

silla on vain yksi nopea kuljetta-
ja, joka pystyy haastamaan muut
kilpailijat voitosta. Marcus on ta-
vallaan joutunut taistelemaan yk-
sin kaikkia vastaan. Hänet on hy-
lätty kärkipaikalta ja toisaalta voi-
tot ovat käyneet lähellä, mutta
onnea ei ole ollut. Ei se ole var-
masti ollut hänelle helppoa, Mär-
tin totesi säälimättömästi.

Myös Park pitää ”Bossea” edel-
leen pomona, mutta hänen mu-
kaansa lajin tulevaisuus ei välttä-
mättä ole enää suomalaiskuljet-
tajissa.

– Marcus olisi voinut voittaa
monta rallia viime vuonna, mut-
ta... Uskon, että lajin tulevaisuus
on Sebastien, Markko ja Petter.
Siksi he myös voittavat, Park lin-
jaa.

– Toki uskon, että Marcus on
edelleen yksi maailman nopeim-
pia kuljettajia, minkä hän on
näyttänyt monessa tilanteessa.
Kun Peugeot saa uuden autonsa
kilpailukykyiseksi hän on jälleen
listojen kärjessä.

Viron lehdistössä on kerrottu
varmana tietona, että Märtin ajaa
ensi vuonna Peugeotin toista teh-
dasautoa. Grönholm kiistää kuul-
leensa moisesta sopimuksesta.

– Minä en tiedä siitä mitään.
Jos näin on niin eniten minua
harmittaa, että mitä Harrille ta-
pahtuu. Harri on ajanut hyvin tä-
nä vuonna ja meillä on ollut hy-
vä henki tallissa, Grönholm ko-
rosti.

Grönholmilla on sopimus Peu-
geotin kanssa kaudesta 2005,
mutta Rovanperän kontrahti tal-
lin kanssa päättyy vuoden lopus-
sa. Niin ikään Märtinin sopimus
Fordin kanssa loppuu tähän kau-
teen. Yleisesti arvellaan, että brit-
titallilla ei ole varaa maksaa viro-
laiselle sellaista palkkaa, mikä pi-
tää tähtikuljettajan tyytyväisenä.
Fordilla etuna on Märtinin selvä
ykköskuljettajan asema, millaista
ei ole muissa talleissa tulevalla
kaudella tarjolla.

– Keskustelemme kaikkien
kanssa, että saamme varmasti tal-

lipaikan ensi vuodeksi. Emme tie-
dä mitä Ford aikoo tulevaisuu-
dessa, Märtin tunnusti.

Tallikaverukset
ensi vuonna?
Istahtaminen Peugeotille Grön-
holmin pariksi, Subarulle Solber-
gin kaveriksi tai Citroenille Loe-
bin toveriksi sopii Märtinin mu-
kaan hänelle mainiosti. Kaikilla
edellämainituilla on allekirjoite-
tut sopimukset, joten Ford-kortin
menetys tarkoittaa armotta siir-
toa huippukuskin rinnalle.   

– En tiedä mikä on ykköskul-
jettaja. Ei sellaisia taida ollakaan.
Jos olet hyvässä tiimissä, jolla on
hyvä auto, se on kaikki mitä tar-
vitset. Minulle ei ole ongelma ajaa
kenenkään kanssa samassa tii-
missä, Markko sanoi.

Mitä mieltä asiasta on Grön-
holm? Miltäs tuntuisi, jos Märtin
ajaisi ensi vuonna tallikaverina?

– Minulle ei ole mitään väliä
sillä, kuka on tallikaverina, Grön-
holm latasi.

ksin-
telu?
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Nyt on mellevät eväät
Ari Mäntylä

Janne Tuohino viettää keskipäi-
vän lepohetkeä kotonaan Leppä-
virralla. Hän on aamukahdeksal-
ta juossut tunnin lenkin ja iltapäi-
vällä kolmelta hän suuntaa Vesi-
leppikseen 45 minuutin uinnille.
Jos uintia ei ole ohjelmassa niin
sellaisina iltoina hänet löytää pe-
laamasta squashia, nostamassa
puntteja tai rehkimässä spinning-
tunnilla.

– Kuntoilin jo viime vuonna,
mutta itse mietiskelin, että tahtia
voisi vielä kiristää. Tämä kuuluu
osana tähän lajiin, totesi Tuohino,
jonka kuntovalmentajana toimii
kuopiolainen ex-pikajuoksija Sa-
mi Länsivuori.

Tällä lajilla Tuohino tarkoittaa
ralliautoilua. Tuohino, 29, on har-
rastanut ralliautoilua 11 vuotta.
Nykyisin se on hänen ammattin-
sa.

– Enpä minä mitään muuta oi-
kein ehdi tehdä. Jos en treenaa
niin olen autellut Timoa raken-
nuksilla, Tuohino viittaa manage-
riinsa Timo Hulkkoseen, jonka
avulla hän on päässyt ajamaan
Fordin rallitallin tehdasautoa
Ruotsin ja Suomen MM-ralleihin.

Läpimurto Ruotsin
rallissa 2002
Kiimingissä syntynyt Tuohino
aloitti moottoriurheilun mo-
tocrossilla vuonna 1984. Ajokor-
tin saatuaan hän siirtyi rallin pa-
riin. Seuraavana vuonna hän voit-
ti Kokkola-rallin sekä Pohjola-ral-
lin. Vuonna 1995 hän kiersi ju-
niorien SM-sarjaan samaisella
Lancia Delta Integralella, jolla
Markku Alen oli sompaillut.

Tuohinon ralliura sai huimasti
lisää potkua vuonna 1999, kun
hän tapasi Hulkkosen. Leppävir-
talaisella yrittäjällä oli Ford Escort
WRC, jonka Tuohino sai lainaksi
Jyväskylän MM-ralliin. Tuohino
kiitti luottamuksesta ja ajoi yleis-
kilpailussa kahdeksanneksi.

Hulkkonen lähti viemään Tuo-
hinoa määrätietoisesti kohti rallin
ylintä askelmaa. Vuodet 2000 ja
2001 Tuohino kiersi muutamia
MM-ralleja Toyota Corolla
WRC.llä, mutta kansainväliseen
tietoisuuteen hän nousi vuoden
2002 Ruotsin rallissa. Tuohino
ajoi Ruotsin lumilla yllättäen vii-
denneksi jättäen taakseen Fordin
rallitallin ässän Colin McRaen.
Tuohinoa pyydettiin tiputtautu-
maan McRaen taakse ja sitä pal-
velusta hänen ei ole tarvinnut ka-
tua. Sijoituksen uhraaminen on
poikinut paljon, sillä nyt hän ajaa
Fordin tehdasautoa Nesterallissa.

Haaveena
maailmanmestaruus
Tuohino ei ole ensimmäistä ker-
taa Fordin tehdastallin autoa som-
pailemassa. Hän jahtasi Fordille
valmistajien merkkipisteitä Ruot-
sin rallissa helmikuussa ja sijoittui
neljänneksi.

– Ruotsin jälkeen arvostus
muuttui kertalaakista. Nyt Car-
loskin (Sainz) kyselee, että millä
autolla ajan ja mihin ralleihin
osallistun, Tuohino naurahtaa.

Tuohino tunnetaan myös Lep-
pävirralla. Hän on julkkis 11 000
asukkaan maalaiskunnassa. Päät
kääntyvät, kun ralliammattilainen
käy ostoksilla S-marketissa tai os-
tamassa jäätelöä Unnukan ran-
nassa.

– Joskus tuntuu, että täällä tie-
detään minun asiat paremmin
kuin minä itse, Tuohino kuiskaa.

Varmasti Tuohino on Leppä-
virran kuuluisin urheilija. Kansal-
lisestikin 29 MM-rallia kolunnut
Tuohino on kova tekijä. Kahden
ralliautoilun Suomen mestaruu-
den lisäksi hän sijoittui juniorien

MM-sarjassa kolmanneksi vuon-
na 2002. Tällä hetkellä hän on
MM-sarjan pistetilanteessa yh-
deksäntenä.

– Jossain vaiheessa tavoitteena
on maailmanmestaruus, jos saan
paikan tehdastallista, Tuohino
paalutti.

Neljässä rallissa
MM-pisteille
Tuohino on tänä vuonna ajanut
neljä MM-rallia ja yltänyt joka
kerta MM-pisteille.

– Mulla on sellainen pisteiden
kerääjän ajotyyli. Paria pyöräh-

dystä lukuun ottamatta en ole
tehnyt ajovirhettä viidessä viime
kisassa. Ulosajoon olen keskeyt-
tänyt MM-rallissa kolme kertaa,
viimeksi Saksassa kaksi vuotta sit-
ten, Tuohino huomautti.

Tuohino tavoittelee tällä kau-
della yksityiskuljettajille järjestet-
tyä Ford cupin voittoa, jonka pää-
palkintona on täysiverinen teh-
dasauto yhteen MM-ralliin. Tuo-
hino johtaa cupia maksimipisteil-
lä, sillä hän on ollut paras Fordil-
la kilpaileva yksityiskuljettaja Kyp-
roksen, Kreikan ja Turkin ralleis-
sa.

– Jos voitan (yksityiskuskien
Ford-luokan) Britanniassa tai
Sardiniassa syyskuussa niin olen
saletissa. Silloin saamme teh-
dasauton Australian MM-ralliin,
Tuohino suunnittelee.

Tuohinon sijoituksia Ruotsissa
ja Jyväskylässä ei lasketa mukaan
Ford cupiin, koska hän kilpailee
tehdasautolla.

Tavoite kolmen
parhaan joukossa
Fordin rallitalli tarjosi tehdasau-
toa Tuohinolle, koska tallipäällik-
kö Malcolm Wilson arvelee hä-
nen pärjäävän Keski-Suomen so-
rateillä paremmin kuin Francois
Duval. Sekä Wilson että Tuohino
odottavat vähintään yhtä hyvää
tulosta kuin Ruotsin rallista.

– Jyväskylässä pitää onnistua.
Olen pettynyt, jos sijoitus on huo-
nompi kuin Ruotsissa. Toisaalta
Jyväskylässä on kovempi taso,
Tuohino viittaa tehdastallien au-
toihin, joita Nesteralliin starttaa
13.

– Täysillä on ajettava alusta al-
kaen, muuten kärki karkaa heti.
Jos Jyväskylässä vähänkään var-
mistelee niin heti tulee viisi se-
kuntia takkiin, Tuohino painottaa.

Tuohino uskoo, että tasavertai-
sella autolla hän pystyy ajamaan
yhtä kovaa kuin Marcus Grön-
holm, Markko Märtin ja Sebas-
tien Loeb.

– Kun pystyin pohja-aikaan
Ruotsissa niin siitä tuli henkinen
tunne, että pystyn hoitamaan
homman,. Tietysti annan tasoitus-
ta siinä, että olen ajanut niin vä-
hän ek-kilometrejä, Tuohini huo-
mauttaa.

Palkintopallilta
tehdaskuskiksi?
Tuohino tavoittelee ensi kaudek-
si ajopestiä tehdastallissa. Hän us-
koo, että kavuttavana on enää yk-
si askelma.

– Tiedän, että olisin päässyt teh-
dastalliin, jos kolmen auton sään-
tö olisi jäänyt voimaan täksi kau-
deksi. Meihin otettiin yhteyttä
kahdesta tallista ja niistä toisessa
oli tehty jo periaatepäätös, että
minä ajan yhtä autoa, Tuohino
paljastaa.

Kansainvälinen autoliitto FIA
päätti, että tällä kaudella vain kak-
si tehdasautoa saa kilvoitella MM-
pisteistä. Monen tallin kuviot
muuttuivat ja niin Tuohinokin jäi
ilman ajopestiä.

– Tehdaskuljettajan paikka ei
ole kaukana, mutta se vaatii vielä
yhden kovan tuloksen. Jos täräy-
tän Jyväskylässä kolmen par-
haimman joukkoon niin sillä pää-
see varmasti tehdaskuskiksi, Tuo-
hino uskoo.

Monen tehdaskuljettajan sopi-
mus on katkolla kauden jälkeen.
Tuohino uskoo pestuuruletin pyö-
rähtävän käyntiin heti kun Märtin
on valinnut ensi kauden työpaik-
kansa.

– Yhteyksiä on joka suuntaan,
mutta ensi kausi on vielä ihan au-
ki. Paras olisi, jos saisin edes jon-
kin ohjelman ensi kaudeksi teh-
dastallin autolla, Tuohino suun-
nittelee,

Leppävirran kuuluisin urheilija Janne Tuohino  tunnetaan hyvin paikallisessa marketissa. KUVA: SATU RISKILÄ

Janne Tuohino ajaa Nesterallin Fordin täysiverisellä
tehdasautolla. Hän tavoittelee paikkaa palkintopallilta.
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Joni Malkamäki

Ford on yksi MM-sarjan perin-
teikkäimpiä merkkejä. Talli on ol-
lut mukana rallin kärkitaisteluissa
30 vuotta. Lotus Cortinat, Escortit
ja Sierra Cosworthit pitivät Fordin
värejä loistossa 70-, 80- ja 90-lu-
vulla. Kun talli lopulta korvasi
Escortin 1998 esitellyllä Focuksel-
la, odotettiin uudelta kilpurilta ih-
meitä. Colin McRae teki uuden
auton ratissa ajoittain loistavaa jäl-
keä sen ensimmäisinä elinvuosina,
mutta Focukselta puuttuu silti
edelleen sekä kuljettaja- että
merkkimestaruus. Osittain syynä
on ollut tallin kuskien sisäinen kil-
pailu. Carlos Sainzin ja McRaen
istuttaminen samaan autoon kau-
siksi 2000-2002 aiheutti tallin si-
sälle kireän kilpailuasetelman.

Katkeran lisämausteen McRaen
komeille voitoille antoivat hänen
hurjat ulosajonsa. Skotti keskeytti
kaudella 1999 kahdeksan kertaa
peräkkäin ja vuonna 2000 hän ajoi
Korsikassa alas jyrkänteeltä lou-
katen pahasti kasvonsa. Sainz ajoi
samaan aikaan varmemmin, mut-
ta hänen vauhtinsa ei riittänyt nos-
tamaan tallia parrasvaloihin.
McRae pääsi lähimmäksi mesta-
ruutta kaudella 2001, mutta
Richard Burns oli lopulta kahden
pisteen verran skottia etevämpi.

Vuonna 2003 Fordissa istuivat
uudet miehet. Viron Markko Mär-
tin toi kauden alussa esitellyn uu-
den Focuksen kahdesti ykkösenä
maaliin. Märtin onnistui jopa nap-
paamaan Nesterallin valtikan tila-
päisesti pois suomalaisilta. Kulu-
valla kaudella Märtin on onnistu-
nut voittamaan Meksikossa, jossa
Francois Duval ajoi tallille kak-
soisvoiton. Janne Tuohino ajoi
tehtaan autolla Ruotsissa neljän-
neksi ja Jyväskylässä mieheltä voi
odottaa jopa palkintokorokesijoi-
tusta.

Ford kaipaa pisteitä
ja kovia tuloksia

Markko Märtin voitti viime vuonna Nesterallin Fordillaan. Francois Duval ajoi kakkosautoa. KUVA: RISTO AALTO

KULJETTAJAT: TÄHTI JA KOVA KEIKKAMIES

Brittitallilla on komea historia, mutta viime
vuosina menestys on ollut vaisumpaa.

FORD: PERINTEET VELVOITTAVAT

MARKKO MÄRTIN
● KOTOISIN: Tarto, Viro
● SYNTYNYT: 10.11.1975
● KARTTURI: Michael Park
● MM-TITTELIT: -
● MM-OSAKILPAILUT: 64
● OSAKILPAILUVOITOT: 3
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Akropolis
2003

JANNE TUOHINO
● KOTOISIN: Kiiminki, Suomi.
Asuu Leppävirralla
● SYNTYNYT: 22.5.1975
● KARTTURI: Jukka Aho
● MM-TITTELIT: -
● MM-OSAKILPAILUT: 29
OSAKILPAILUVOITOT: -

● PROFIILI: Ford Rallye Sport
● ALKUPERÄ: Perustettu 1996
Cumbria, Englanti (M-sport) 
● AUTO: Focus RS WRC04
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Akropolis
1999 
● KOHOKOHDAT:
● 2003 Markko Märtinin voitot
Kreikassa ja Jyväskylässä

● 2002 Ford toinen valmistajien MM-
sarjassa
● 2001 McRaen hattutemppu,
perättäiset voitot Argentiinassa,
Kyproksella ja Kreikassa
● 2000 Carlos Sainz kolmas
kuljettajien MM-sarjassa
● 1999 Focus WRC:n esittely ja kaksi
osakilpailuvoittoa

Tehtaanmyymälä on avoinna
ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-16

touko-elokuussa ja joulukuussa
ma-pe 9-20, la 9-16 ja su 12-18

Myymälä auki sopimuksen mukaan
muinakin aikoina, puh. (014) 446 9162

4-tien varrelle, 6 km Jyväskylästä
Tervetuloa VaajakoskelleTervetuloa Vaajakoskelle

✂

Esitä tämä ilmoitus kassalla saat 10% ALENNUSTA!
Kuponki voimassa 31.8.2004 saakka

TEHTAANMYYMÄLÄ
suklaatehtaan yhteydessä

Asematie 2, Vaajakoski

TEHTAANMYYMÄLÄ
suklaatehtaan yhteydessä

Asematie 2, Vaajakoski

MIILUKATU 10, JYVÄSKYLÄ
Myynti: (014) 0424 989 240.

Korjaamo: (014) 0424 989 245
www.zn-uutiset.com

KÄYNTIHÄIRIÖITÄ?

• HUOLTO
• VARAOSAT

SYTYTYS- JA
SUIHKUTUS-
JÄRJESTELMÄT

Rallikansa!

Tervetuloa virkistäytymään

lounaalle Karlvikkiin tai

rentoutumaan golf-kierrokselle.

KlubiravintolaKlubiravintola

avoinna 9–21.30
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Sokerina pohjalla
Ari Mäntylä

Sebastian Lindholm, 43, haaveili
pari vuotta sitten, että saisi täyteen
20 Jyväskylän MM-rallin starttia.
Viime vuonna toive toteutui ja
mies arveli saavuttaneensa kaiken
Suomen MM-rallissa.

– Vuoden 2000 kisa oli toteutu-
nut unelma. Haaveeni oli aina
päästä kerran ajamaan Suurajot
kunnon tehdasautolla, Lindholm
tilitti 7. elokuuta 2003 eli päivää
ennen viime vuoden kilpailua.

Lindholmin toteutunut unelma
saa tänä vuonna jatko-osan, sillä
mies on jälleen mukana Jyväsky-
län MM-rallissa täysiverisellä teh-
dasautolla.

– Sain soiton tallilta 29. kesä-
kuuta. Asia varmistui silloin, vaik-
ka oli siitä ollut kevään aikana pa-
ri kertaa puhetta. Mutta en olisi us-
konut, että vielä kerran saan ajaa
Jyväskylän tehdasautolla, Lind-
holm hehkuttaa.

Lindholm on ollut Peugeotin
miehiä tämän vuosituhannen.
Hän oli uskollinen Fordille vuodet
1991–99, mutta serkkupoika
Marcus Grönholmin kiinnitys
Peugeotin tehdastalliin yllytti myös
Lindholmin vaihtamaan merkkiä.
Eikä miehen ole tarvinnut siirto-
aan katua.

Lindholm sai vuonna 2000 kä-
siinsä täysiverisen Peugeotin teh-
dasauton Jyväskylän MM-ralliin.
Hän kiitti kunniasta ja ajoi yleis-
kilpailun viidenneksi. Ranskalai-

set muistavat saavutuksen edel-
leen ja osaksi sen takia Lindhol-
mia muistettiin jälleen tehdasau-
tolla.

Carlsson jäi
rannalle
Peugeotin rallitallissa kaavailtiin
kolmannen 307:n varustamista jo
Kyproksen MM-ralliin touko-
kuussa. Tallilla oli kuitenkin riittä-
västi puuhaa kahdenkin auton pi-
tämisessä kisakunnossa, joten
hanke siirtyi Nesteralliin. Lind-
holmin ohella kolmannen teh-
dasauton rattiin oli ehdolla Ruot-
sin Daniel Carlsson, joka runnoi
yksityistallin Peugeot 206:lla vii-
denneksi Kreikan Akropolis-ral-
lissa.

Lindholm veti kuitenkin pidem-
män korren. Vaa´assa hänen hy-
väkseen painoivat kolme Peugeo-
tilla ajettua Suomen mestaruutta
sekä vankka kokemus 307:stä tes-
tikuljettajana.

– Olen ajanut tällä autolla testiä
30–40 vuorokautta. Muilla kuljet-
tajilla ei ollut yhtä hyvää koke-
musta Jyväskylän rallista ja tästä
autosta, Lindholm puntaroi valin-
taansa.
Lindholm on parhaimmillaan yl-
tänyt Jyväskylän MM-rallissa nel-
jänneksi vuonna 1997. Viime vuo-
sina hänen sijoituksensa on pyöri-
nyt sijoilla 7–8. Peugeotin rallital-
li toivoo häneltä pistesijaa, mutta
ei aseta samanlaisia paineita kuin
vuonna 2000.

– Nyt on paljon helpompi läh-
teä, kun en aja automerkkien pis-
teistä ja mukana on kolme autoa.
Voin ajaa omaa kisaani, Lindholm
sanoo.

Grönholm kuitenkin kiusotteli
serkkuaan mainetekoihin Peugeo-
tin testien aikaan heinäkuussa.
Grönholmin mukaan Lindholmin
olisi hyvä jättää taakseen mahdol-
lisimman monta tehdasautoa in-
koolaista lukuun ottamatta.

– Totta kai lähden hakemaan
mahdollisimman hyvää sijoitusta.
Viides sija olisi erittäin hyvä, mut-
ta täytyy muistaa, että neljässä
vuodessa kaikki on kehittynyt. Tä-
nä vuonna mukana on kolme teh-
dasautoa Peugeotilta, Fordilta ja
Citroenilta ja kaksi Subarulta,
Lindholm huomauttaa.

Lindholm voi kurvailla Keski-
Suomen sorateillä vailla paineita
senkin takia, että hänen ei tarvitse
ajaa työpaikkansa puolesta. Hä-
nellä riittää asiakkaita kyyditettä-
väksi, vaikka sijoitus Nesterallissa
olisi viides tai viidestoista.

– Jyväskylän tulos ei muuta mun
elämääni suuntaan tai toiseen.

Totta kai sitä toivoisi, että pääsisi
ajamaan ilman omia virheitä ja
murheita. Kaksikymmentä kertaa
olen tämän kilpailun ajanut ja
koskaan kilpailu ei ole mennyt il-
man murheita, Lindholm sanoi.

Ensi kausi
avoinna

Lindholm palaa Nesterallin jäl-
keen päiväjärjestykseen eli hän jat-
kaa ajamistaan SM-sarjassa ja
Peugeotin testaamista.

– Olen tyytyväinen työhöni ja
uraani. Minulle työ ja harrastus on
sama asia, vaikka ajankin Suo-
messa. SM-sarjassa ajaminen tyy-
dyttää, koska voittamiseen ei kyl-
lästy koskaan. Tosin mikään muu
kuin ykkössija ei enää tyydytä,
kuusi kertaa ralliautoilun Suomen
mestaruuden valloittanut Lind-
holm tuumaa.

– En ole päättänyt ensi kaudes-
ta. Tykkään testihommista ja voi-
sin tehdä niitä enemmänkin sitten,
kun en enää aktiivisesti kilpaile.
Tosin jonkin verran voisi kilpailla-
kin, että tuntuma säilyisi, Lind-
holm kaavailee.

Marcus Grönholm (oik.) toivoo, että serkku Sebastian Lindholm pystyisi ajamaan MM-pisteille. KUVA: TIMO MARTTILA

PROFIILI: SEBASTIAN LINDHOLM

Peugeotin tehdasauto tuli yllätyksenä 20 kertaa
Nesterallin ajaneelle Sebastian Lindholmille.

● SYNTYNYT: 30.1.1961 Helsingissä
● ASUU: Inkoossa
● ENSIMMÄINEN MM-RALLI:
Jyväskylän Suurajot 1984
● MM-STARTTEJA: 36
● TITTELIT: Ralliautoilun Suomen
mestari 1990, 1993, 1995, 2000,

2002, 2003
● MENESTYS SUOMEN
MM-RALLISSA: 1987: 7:s,
1990: 8:s, 1992: 7:s, 1993: 6:s,
1996: 7:s, 1997: 4:s, 1999: 7:s,
2000: 5:s, 2001: 8:s,
2002: 7:s, 2003: 8:s.

MIKIN KONE
Paljekuja 3, 42700 Keuruu

Puh. (014) 772 145, 044 272 6910
www.mikinkone.com

Meiltä saat edulliseen
”RALLIHINTAAN”

mm. laturit, startit, akut, hehku-
ja sytytystulpat, hihnat, tuulilasin-

pesunesteet, jarrupalat...

Toivothan, ettei
ajokkisi uupuisi

kesken matkaa...

Ja, vaikka matkaasi
tulisi paussi,

niin avun antaa:

TARVIKEHAUSSI!
Avoinna: ma–pe 8–17, la 9–13.

Laukaantie 16, Jyväskylä
p. (014) 284 250, 0400 634 250

Palokankaantie 13, Jyväskylä
puh. (014) 282 313, www.felke.fi

Oy

Käytetyt auton osat
Euroopasta!

Nyt hyvät valikoimat
moottoreita ja vaihteistoja
Uusi kuorma hyviä ovia!
NYT PURKUVUOROSSA:
AUDI 80 Avant 1,9TDi ........-94
BMW 730 E38 .....................-95
FORD Fiesta .......................-04
MITSUBISHI Pajero............-86
NISSAN Sunny N13 ............-90
NISSAN Sunny N14 ............-91
NISSAN Primera.................-91
RENAULT 19 .......................-91
SAAB 9000 ..........................-94
SAAB 900 ............................-88
SUBARU Legacy ................-93
TOYOTA Carina E...............-97
TOYOTA Corolla LB ...........-90
VW Golf ...............................-92

www.kurrenraitti.fi
Palokka, Kauppakuja 3,

puh. 3781120

RALLIVÄEN
KARAOKE-
TANSSIT
PALOKASSA

• huippuäänentoisto
• 1000 laulua
• 2 karaokesoitinta
• jättiscreen
• pubissa biljardi
• sisä- ja ulkoterassi

PE 6.8. ja LA 7.8.

klo 21–03
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Marko Mäkinen

Skodalla menee kovempaa kuin
koskaan. Volkswagen-konsernin
tuella merkin kilpailutoimintaan
panostetaan tällä hetkellä enem-
män kuin koskaan aikaisemmin.
Elokuussa ajettavat Suomen ja
Saksan MM-rallit näyttävät tsekki-
tallille lopullisen suunnan: rallien
tuloksista riippuen talli joko jatkaa,
tai lopettaa toimintansa MM-tasol-
la. Tavoite on yltää kahdeksan no-
peimman joukkoon.

Myös Skodan 29-vuotias suo-
malaiskuljettaja Toni Gardemeis-
ter tiedostaa tilanteen. Päätös
oman ajajauran jatkosta olisi teh-
tävä myös elokuun aikana. 

– En tiedä mitä loppupelissä tu-
lee tapahtumaan. Jatkaako Skoda
tai jatkanko Skodalla? Sopimuk-
seni päättyy tämän kauden jälkeen.
Ajanko sitten jossain muussa tallis-
sa, vai ajanko ollenkaan? Moni ky-
symys on vielä täysin auki, Toni
pyörittelee.

– Tilanne on hankala, koska
Skoda tekee lopulliset päätöksen-
sä vuoden loppupuoliskolla – ehkä
aika myöhäänkin, mutta jos taas
haluan varmistaa, että ajan kaudel-
la 2005, niin minun olisi tehtävä
omat päätökseni elokuun aikana. 

Jos tallinvaihto tulee ajankohtai-
seksi, ei Toni halua lähteä speku-
loimaan, missä hän kenties uraan-
sa jatkaa.

– Kaikki on auki. Olen viihtynyt
Skodalla hyvin. En tiedä kuka tai
ketkä kuljettajat jatkavat nykyisis-
sä tehtävissä, tai kuka siirtyy tallis-
ta toiseen. Sen toki tiedostan, että
minun olisi päästävä urallani eteen-
päin eli  talliin, jonka autolla voisin
ajaa tuloksesta, Toni suostuu sano-
maan.

Skoda on keskittynyt tänä vuon-

na pelkästään testaamiseen ja Fa-
bia WRC:n kehittämiseen. Tallin
ohjelmaan kuuluu seitsemän MM-
osakilpailua, joista Suomen MM-
ralli on tiimille vasta kauden toi-
nen. 

Jos Skoda jatkaa MM-tasolla,
seuraavan sukupolven Fabia
WRC:iin on odotettavissa merkit-
täviä muutoksia: mm. kokonaan
uusi kilpamoottori, jonka virittä-
misestä ja kehittämistä vastaa Au-
di, uusi voimansiirto, jousitusgeo-
metria jne. 

Skodan Fabia WRC:n nykyisen
kehitysvaiheen uutta autoa Jyväs-
kylässä ajavat Toni Gardemeister
ja Saksan Armin Schwarz. Tallin
kolmatta autoa ajava Jani Paaso-
nen saa alleen viime vuoden auton.
Uudemmassa mallissa uutta on ta-
sauspyörästön lukkoja säätelevä
sähköjärjestelmä.

– Uudessa Fabiassa sähköt, tie-
tokoneet ym. mittarit on rakennet-
tu siten, että niiden paino olisi mah-
dollisimman alhaalla. Kaikki kat-
kaisijat, mittarit ja tietokoneboksit
on kiinnitetty lattiatasolle. Nopeus,
lämpötila- ja vastaavien toiminto-
jen näyttö on siirretty kartanlukijan
jalkatilaan. Eteeni kojetauluun jäi
vain pieni näyttö, joka osoittaa
vaihteen numeron, Toni sanoo.

Kuljettajan mukaan uusi tieto-
koneohjelma ohjaa tasauspyöräs-
tön lukkoja aiempaa nopeammin. 

– Auto on uusilla sähköillä eri
tyylinen ajaa. Se käyttäytyy edelli-
seen versioon verrattuna tasapai-
noisemmin, mutta ajallisesti emme
olleet mitenkään merkittävästi no-
peampia, hän sanoo.

Tallin tavoite 
on MM-pisteillä
Toni sanoo, että Skoda on ollut his-
sukseen uusista parannuksia ja nii-

den aikatauluista.  
– En tiedä, koska uusi moottori

tai uusi auto yleensä valmistuvat.
Eivät ole vielä kertoneet, mutta Jy-
väskylän auto on kuitenkin ensim-
mäinen askel kohti uutta. Tulevas-
ta kilpamoottorista tiedetään sen
verran, että se perustuu 2-litraiseen
neliventtiilitekniikalla varustettuun
VW-konsernin FSi-moottoriin,
kun nykyisen rallimoottorin sylin-
terinkannessa on 5-venttiiliä sylin-
teriä kohti. Uuden moottorin virit-
tämisestä vastaavan Audin mukaan
4-venttiilikannen avulla moottori
vääntää paremmin, Toni kertoo.

Skoda ja Toni ajavat Jyväskylän
jälkeen vielä Saksan, Walesin, Sar-
dinian, Korsikan ja Katalonian
MM-osakilpailut. Alunperin
Australian ralli ei kuulunut ohjel-
maan, mutta näillä näkymin talli ai-
koo kisaan osallistua.

Skoda esittelee Jyväskylässä ensimmäisen kehitysversion uudesta Fabia WRC-autosta. KUVA: MARKO MÄKINEN

Kolmatta vuotta Skodalla ajava Toni Gardemeister saa Jyväskylään
tallikaverikseen ikätoveri Jani Paasosen (oik). KUVA: MARKO MÄKINEN

Skoda ja Toni Gardemeister tekevät Nesterallin lopputuloksen
perusteella päätöksensä tulevaisuudestaan rallin MM-sarjassa.

Marko Mäkinen

Jani Paasonen muistaa juhannuk-
sen jälkeisen viikon hyvin. Puhe-
lin soi ja luurin toisessa päässä oli
Skodan uusi tallipäällikkö Martin
Muehlmeier. Päällikkö kysyi, kiin-
nostaako Jania ajaa Skodan kol-
matta tehdasautoa Jyväskylässä?
Pesti ei maksaisi mitään, mutta
hän ei myöskään saisi työstään
palkkaa.

– Kyllä, lupasi Paasonen viipy-
mättä. 

Jani Paasonen ei ole ajanut
WRC-autolla kilpaa sitten viime
heinäkuun Saksan MM-rallin. Ku-
luneella kaudella 29-vuotias män-
tyharjulainen on ajanut N-ryhmän
MM-sarjaa itävaltalaisen OMW-

tiimin Mitsubishilla.
Kotikisa on Paasoselle ja kar-

tanlukija Jani Vainikalle tärkeä
näytönpaikka.

– Näytöt on jo annettu ja reitille
on turha enää lähteä vain koke-
musta ajamaan. Kokemusta on
ajettu jo vuosia. Lopputulos on
minulle tärkeä, mutta en voi sanoa
että lähden kisaan ”tulos tai ulos”
-tyylillä, sillä ulosajoon minulla ei
ole varaa, Paasonen muistuttaa.

Ennen Jyväskylää Paasonen on
startannut neljään MM-ralliin.
Vaikka Skodan WRC-auto eroaa
selkeästi N-ryhmän Mitsubishista
niin Jani sanoo, että tarvittavaa
ajorutiinia pitkistä kisoista hänel-
tä löytyy.

– Oli Jyväskylässä alla sitten N-

ryhmän ralliauto tai WRC-auto,
niin taktiikka on sama: lähdöstä
maaliin kaasu pohjassa. Kesä-hei-
näkuun taitteessa ajettujen testien
jälkeen minulle jäi Skodan WRC-
autosta hyvä fiilis. Kisassahan vas-
ta ajat kellotetaan ja siellä näh-
dään, mihin me ylletään, mutta
Skoda ei tuntunut missään nimes-
sä huonolta autolta ajaa, Jani sa-
noo.

Jani sanoo, että Jyväskylässä hä-
nen ensisijainen tavoitteensa on
olla nopein Skoda-kuljettaja.

– Ajoin vuonna 2003 Uudessa-
Seelannissa Mitsubishin WRC-ai-
kakauden yhä ainoaksi jääneen
pohja-ajan, Skodalla voisin yrittää
Jyväskylässä samaa, Jani sanoo pil-
ke silmäkulmassa.

Paasonen tähtää Skodan ykköseksi

Tulos tai ulos
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Joni Malkamäki

Skodia on esiintynyt satunnaisis-
sa MM-ralleissa jo yli 30 vuotta.
Takamoottoriset 130LR:t sekä
myöhemmin Favoritit nähtiin
ajoittain taistelemassa luokkien-
sa kärkipaikoista, mutta toden-
teolla merkki lähti MM-sarjaan
vuonna 1999, jolloin Octavia
WRC-esiteltiin. Tallin debyytti
Monte Carlossa päättyi nolosti,
kun kumpikin kilpa-auto hyytyi
ensimmäiselle erikoiskokeelle.
Kauden päättäneessä Britannian
rallissa ilmeet olivat kuitenkin jo
aivan toisenlaiset, kun Bruno
Thiry toi auton neljäntenä ruutu-
lipulle.

Vuonna 2000 talli kilpaili kah-
deksassa MM-osakilpailussa ja
Octaviasta esiteltiin loppukau-
desta uusi Evo 2 -versio. Seuraa-
vana vuonna Armin Schwarz ajoi
autolla kahdesti pisteille ollen Sa-
farissa kolmas ja Monte Carlossa
neljäs. Kauden dramaattisin het-
ki koettiin Argentiinassa, kun kul-
jettajan käsistä lähtenyt paloauto
ruhjoi tallin molemmat autot ro-
muiksi huoltoalueella.

Toni Gardemeister liittyi tii-
miin kaudelle 2002. Hän ajoi
maaliin kymmenessä kilpailussa
keräten kaksi MM-pistettä.

Talli esitteli pienemmän Fabia-
mallin pohjalle rakennetun
WRC-auton Saksan kilpailussa
2003. Menestys on jäänyt kuiten-
kin odotettua vaatimattomam-
maksi ja tallin jatko MM-sarjassa
onkin veitsenterällä tulevaisuu-
dessa. 

Vuonna 2004 Skoda ajaa vain
rajoitetun sarjan. Talli tuli mu-
kaan vasta Akropolis-rallissa. Jy-
väskylässä talli ajattaa ilahdutta-
vasti kolmea autoa ja tarjoaa näin
Jani Paasoselle mahdollisuuden
kilpailla tauon jälkeen WRC-au-
tolla MM-tasolla. 

Skoda sinnittelee
kalliissa keskikastissa

Skoda esitteli Octavia WRC:n 1999. Auto oli kestävä, mutta nopeutta ei ollut riittävästi. KUVA: SAMI KERO

KULJETTAJAT: TAVOITTEENA PISTESIJA

Autossa on potentiaalia, mutta rahaa ja
testikilometrejä tarvittaisiin rutkasti lisää.

SKODA: SITKEÄ SISSI
● PROFIILI: Skoda Motorsport 
● ALKUPERÄ: Perustettu 1969,
kotipaikka Mlada Boleslav Tshekki
● TALLIPÄÄLLIKKÖ: Martin
Muehlmeier
● AUTO: Fabia WRC
● ENSIMMÄINEN VOITTO: -
● KOHOKOHDAT:
● 2003 Toni Gardemeister viides

Uudessa-Seelannissa
● 2002 Gardemeister viides
Argentiinassa
● 2001 Armin Scwarz johti Skodalla
MM-rallia ensimmäistä kertaa
Safarissa
● 2000 Talli oli kuudes valmistajien
MM-sarjassa
● 1999 Octavia WRC esiteltiin

TONI GARDEMEISTER
● KOTOISIN: Kouvola, Suomi
● SYNTYNYT: 31.3.1975
● KARTTURI: Paavo Lukander
● MM-TITTELIT: -
● MM-OSAKILPAILUT: 64
● OSAKILPAILUVOITOT: -

JANI PAASONEN
● KOTOISIN: Mäntyharju, Suomi
● SYNTYNYT: 11.4.1975
● KARTTURI: Jani Vainikka
● MM-TITTELIT:
● MM-OSAKILPAILUT: 21
OSAKILPAILUVOITOT: -
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Universal Sprayer
• 1,5 l, 3130 GV
• Paine 3 bar
• paino 410 g
• Korkeus 29,5 cm
• Tiivisteet Viton
• Sopii pesu-
ja liuotinaineille

Saugfix 3253P
• Alipaine -0,7 bar
• Paino 1,4 kg
• Korkeus 50,5 cm
• Leveys 18 cm
• Sopii erilaisten nesteiden
    imemiseen
• Tilavuus 4 l

Resistent Plus
• 5 l, 3590 P
• paine 6 bar
• paino 3,5 kg
• korkeus 53,5 cm
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    liuotinaineille

Alto Compact 30 CA
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Alto Compact
Active C 2050
• Paine 100 bar
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• Letkun pituus 6 m
• Kompakti ja tehokas painepesuri kotikäyttöön
jolla selviää kaikista peruspesuista. Pesuri on
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löytyy säilytyspaikat.
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Jussi Friman

Vaikka Juuso Pykälistö ehti olla
nimellisesti lähes puolitoista vuot-
ta Peugeotin testikuljettaja, pitää
padasjokelainen Citroen Sportin
tarjoamaa tilaisuutta ajaa kotoi-
nen Nesteralli tallin kolmannella
autolla uransa merkittävämpänä
juttuna.

Suomalaiskuljettaja Citroenin
tehdasauton ratin takana on tuiki
harvinainen näky, sillä edellisen
kerran sellainen on nähty 60-lu-
vun alussa jolloin Pauli ”Tiikeri”
Toivonen kurvaili ns. isolla kis-
salla.

Vaikka kyseessä on ranskalai-
nen talli, joka kuuluu Peugeotin
kanssa samaiseen PSA-konser-
niin, on toiminnalla eroa kuin yöl-
lä ja päivällä. Viime kaudella tai-
doiltaan kukkaansa puhjennut
Sebastien Loeb toi tallilleen val-
mistajien maailmanmestaruuden
ja kuluvalla kaudella tallin kuljet-
tajat ovat miehittäneet molem-
pien mestaruustaisteluiden kärki-
paikat.

Taitava ranskalainen oli ennen
viime vuoden ratkaisevaa päätös-
kilpailua kiinni myös kuljettajien
henkilökohtaisessa mestaruu-
dessa, mutta hän ei saanut tal-
liltaan vapaita käsiä taistella
norjalaisen Petter Solbergin
kanssa mestaruudesta, vaan
valmistajien titteli ajoi tämän
edelle.

Pykälistön ja Citroenin vä-
listä yhteistyötä on hiottu
maahantuojan avustuksella
vuoden alusta lähtien, mutta
varmuus asialle tuli vasta
kesäkuun alussa.

Ensimmäisen

kerran kaudella 2004 kolmea au-
toa MM-tasolla ajattavan Citroen
Sportin työskentelytavat ovat saa-
neet Pykälistön vakuuttuneeksi
siitä, että talli on yhden kilpailun
projektissakin tosissaan mukana.

– Edellisessä tallissa en tiennyt
missä mentiin milloinkin. Nyt ti-
lanne on täysin erilainen. Kaikki
on loogista ja tiedän lähes joka
hetki missä mennään. Olin ju-
hannuksen alla Citroenilla Rans-
kassa ja kilpailuinsinöörini antoi
parhaan mahdollisen työnäytteen
rakentamalla heti hyvin lähelle
sellaisen auton, jonka olin kolmen
neljän tunnin aikana käydyn kes-
kustelun aikana hänelle esittänyt.

– Citroen testaa ajallisesti pal-
jon vähemmän kuin esimerkiksi
muut menestyvät tallit. Heillä on
toki samanlaiset resurssit, mutta
kun töitä tehdään ne tehdään laa-
dukkaasti. Tallissa on selkeä työn-
jako ja kysyttäessä vastaus tulee
heti kuin tykin suusta. Kukaan
pompota asiaa henkilöltä toiselle,
selvittää Pykälistö.

Talli ei
aseta paineita

Harakoille menneen
Peugeot-pestin jäl-

keen Pykälistö tie-
tää ja tunnustaa,
että nyt edessä
oleva ralli on  hä-
nen uransa jat-
kon kannalta
erittäin tärkeä. Se
ei kuitenkaan näy
päälle, sillä Pykä-
listö odottaa rau-
hallisen innostu-

neesti hetkeä, jol-
loin

kaasupoljin survaistaan ensim-
mäisen kerran pohjaan. 

– Olen saanut vapaat kädet Cit-
roenin taholta ja sieltä suunnalta
ei ole asetettu mitään tavoitteita,
vaan käsketty ajamaan oma kil-
pailu.  

– Oma tavoitteeni on ajaa niin
hyvin, että näitä tilaisuuksia tulee
jatkossa lisää. Autourheilijana tä-
mä on ratkaiseva paikka urani jat-
kon kannalta. Teen parhaani ja
katson mitä sillä tulee. Onneksi
elämässä on muutakin, paljastaa
Pykälistö.

Ulkoasu poikkeaa
tehdasautoista
Suomalaiskaksikon ranskalais-
työkalu eroaa ulkoasunsa puoles-
ta varsin paljon MM-sarjaa johta-
van Loebin ja Carlos Sainzin aja-
mista autoista. Siihen eroavaisuu-
det oikeastaan loppuvatkin, vaik-
ka Pykälistön ja Ovaskaisen au-
ton ilmoittajana toimii belgialai-
nen Kronos Racing.

– Moottorina meillä on 2003
vuoden versio. Tehoissa ei juuri
ole eroja, mutta vääntömomentis-
sa on pieniä eroavaisuuksia. Aja-
misen kannalta sillä ei ole merki-
tystä. Muuten auto on hyvin sa-
manlainen kuin tehtaan viralliset
autot.

– Kävimme Mikan (Ovaskai-
nen) kanssa ajamassa vielä viime
viikolla kisa-autollamme viimeis-
telytestin Ranskassa ja se tuntui
todella hyvältä. Vaikka auto ran-
tautuu Suomeen vasta keskiviik-
koiltana odotan erittäin luotta-
vaisena ja levollisena kilpailun al-
kamista, paljastaa Pykälistö.

Citroenin satelliittitalli aset-
tuu Nesterallin aikana
paviljongin huoltoalueel-
le aivan tehdasjoukku-
een takapihalle var-
mistaakseen parhaat

mahdolliset huolto- ym. palvelut.
– Citroen ei ollut valmistautu-

nut ajattamaan tällä kaudella kol-
mea autoa ja varaosien saatavuu-
den suhteen meidän on oltava hy-
vin lähellä Sportin väkeä. Vaikka
Kronos on belgialaistalli, niin me-
kaanikot tulevat Citroen Sportil-
ta, valottaa Pykälistö.

Heti luottamuspula
Peugeotin kanssa
Lähes päivälleen kaksi vuotta sit-
ten ennenaikaisen joulun Neste-
rallin aattona kokenut Pykälistö
ei ole julkisuudessa juurikaan pui-
nut pieleen menneitä aikojaan
ranskalaistallissa. Tänäänkään
hän ei osoita ketään sormella,
mutta paljastaa 2002 kesällä juu-
ri ennen Nesterallin käynnisty-
mistä julkistetun sopimuksen mu-
kanaan tuomien asioiden olleen
hänelle kova pettymys.

– Toki sopimukseni oli alkuun
iso juttu, mutta kaksi kuukautta
myöhemmin se ei ollut juuri mi-
tään. Minulle ei annettu mahdol-
lisuutta valmistautua yhteenkään
kilpailuun, vain pari vetoa testi-
pätkällä ja sen jälkeen ajoin läh-
tökorokkeelle. En halua syyttää
ketään, mutta en päässyt teke-
mään töitä haluamallani tavalla.

– Minut nimettiin sinne testi-
kuskiksi, mutta en jostain syystä
päässyt testaamaan. Tallin palk-
kalistoille tuli kuljettaja, joka ajoi
ne kaikki. Olisin ymmärtänyt, jos
Marcus Grönholm tai Harri Ro-
vanperä olisivat ajaneet ne. Meil-
lä oli molemminpuolinen luotta-
muspula jo kuukauden päästä so-
pimuksen allekirjoittamisesta.

Mutta miksi, mitä tein vää-
rin, kysyy Pykälis-
tö.

Tavoitteistaan
Citroenin suoma-
laispari ei paljon
ennakkoon puhu,
vaan kumpainen-
kin haluaa näyt-
tää mihin he pys-
tyvät huolellisella
valmistautumisel-
laan, jonka MM-
sarjaa johtava
talli on heille
mahdollistanut.
Jotain kuiten-
kin tulee pis-
kuisen vaalea-
hiuksisen suo-
malaiskuljetta-
jan suusta, joka
ei ole vielä sa-
nonut viimeis-
tä sanaansa
ralliautoilijana.

– MM-pis -
teille pääsy on
tavoitteenam-

me. Jos pysyisim-
me pätkäajoissa
lähellä Loebia
ja Sainzia.
Myös Bossea
(Grönholm)
olisi mukava
kiusata vauh-

dilla, mutta se ei
taida olla mahdollis-
ta, päättää Pykälistö.

”Oma tavoitteeni on
ajaa niin hyvin, että
näitä tilaisuuksia tulee
jatkossa lisää. 
Autourheilijana tämä
on ratkaiseva paikka
urani jatkon kannalta.”

Miehet punaisessa. Juuso Pykälistö (oik.)
ja Mika Ovaskainen ovat valmiita
Citroenin rattiin. KUVA: JUSSI FRIMAN

Citroenilla työskennellään

Juuson hyväksi
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Mitsubishin tehdasautoja ei nähdä
kuluvalla kaudella kuin kahdessa
osakilpailussa. Reilu viikko sitten
talli ilmoitti ottavansa kuuden
MM-rallin mittaisen aikalisän.
Syyksi kerrottiin keskeneräisen
Lancer WRC04–auton kilpailuky-
kyvyn kehittäminen. Mitsubishin
edustajien mukaan se palaa entis-
tä ehompana täydellä ohjelmalla
kauden 2005 rallisarjaan.

– Tulemme käyttämään viiden
kuukauden pituisen rallitauon kil-
pailukykymme parantamiseen ja
tallin organisaation hiomiseen, ol-
laksemme kilpailukykyisempiä
kaudella 2005, valotti päätöksen
taustoja Mitsubishin tuotepäällik-
kö Akira Kijima.

Tallin suomalaiskuljettaja Kris-
tian Sohlberg ajaa vain Suomen
osakilpailussa, sillä Saksan asval-
tilla ajettava osakilpailu ei alku-
jaankaan kuulunut hänen ohjel-
maansa. Vaikka Sohlberg oli kuul-
lut huhuja mahdollisesta vetäyty-
misestä, oli päätös kaikesta huoli-
matta iso yllätys.

– Sain vuorokautta ennen asian
julkistamista tiedon kilpailutauos-
ta. Ensin se tuntui ikävältä, mutta
päätös on varmasti oikea, Sohlberg
sanoi.

– Automme ei ole ollut niin kil-
pailukykyinen kuin sen kuuluisi ol-
la. Parempi testata nyt ja käynnis-
tää hyvissä ajoin tulevaa vuotta
varten kehitystyöt. Jo ensi viikolla
matkustan Englantiin ajamaan tes-
tiä, jossa kokeillaan uusia juttuja,
selvittää Kristian.

Henkilökohtaisella tasolla val-
mistautuminen Nesteralliin ei ole
kärsinyt  Ensimmäisen kotikilpai-
lunsa tehdaskuljettajana ajava
Sohlberg on keskittynyt omissa
oloissaan ollakseen valmis, kun
kaasupoljin painetaan pohjaan
perjantaiaamuna.

Hän myöntää kuitenkin, että tal-

lin valmistautuminen kilpailuun
on jäänyt minimaalisen pieneksi ja
ensimmäiset erikoiskokeet saatta-
vatkin sujua testaamisen merkeis-
sä.

– Testasimme täällä Suomessa
toukokuussa ja silloin pääsin aja-
maan reilut sata kilometriä. Meillä
on täällä ensi kertaa käytössämme
uusi evoluutioversio moottorista,
joka valmistui vasta viime viikolla
tuotantoteknisistä syistä. Autos-
samme on paljon muitakin uusia
asioita, Kristian miettii. 

– Argentiinan jälkeen minun
käskettiin ajaa Suomessa maaliin.
Nyt kun tuo päätös aikalisän otta-
misesta on tehty, toivon saavani
tallilta vapaa kädet ajaa ja katsoa
mihin vauhtimme riittää. Fiilikse-
ni on ihan hyvä kaikesta tapahtu-
neesta huolimatta, paljastaa Sohl-
berg.

Optio ensi
kaudesta
Vaikka Sohlbergin sopimus on
katkolla tämän kauden jälkeen,
katsoo hän luottavaisena tulevai-
suuteen. Japanilaistallilla on optio
hänen kanssaan ensi kaudesta ja
elokuun aikana Mitsubishin on
ratkaistava, mitä he tulevat teke-
mään suomalaiskuljettajan suh-
teen.

– Olen sitoutunut tekemään
Mitsubishin hyväksi töitä. Vetäy-
tymispäätös ei vaikuta millään lail-
la keskittymiseeni, eikä työskente-
lyyni. Heidän (Mitsubishi) on kuu-
kauden aikana käytettävä option-
sa minun suhteeni.

– Ainakin tällä hetkellä kaikki
näyttää hyvältä. Toki katson ym-
pärilleni, mitä muut tiimit tekevät,
vakuuttelee Sohlberg.

Keskisuomalaisilla sorateillä
ajettavassa Suomen MM-rallissa
puna-hopeisilla Mitsubisheilla kil-
pailee Sohlbergin kanssa tallin yk-
kösmies, ranskalainen Gilles Pa-
nizzi. Kristian Sohlberg pysyisi mielellään Mitsubishin miehenä myös tulevaisuudessa. KUVA: JUSSI FRIMAN

Kristian Sohlbergilla on
viimeinen näyttöpaikka
tallissa tällä kaudella.

Jussi Friman

Paimiolaista Lasse Lampea ei ole
kuluvalla kaudella nähty pukeu-
tuneena Mitsubishin punaisiin
työasuihin. Uudella organisaatiol-
la tähän kauteen lähtenyt japani-
laisvalmistaja siirsi sivuun neljä
maailmanmestaruutta voittaneen
porukan, ja aloitti uuden tulemi-
sen täysin puhtaalta pöydältä.

Japanilaismerkin testikuljettaja-
na pitkän päivätyön tehnyttä
Lampea on monissa eri yhteyksis-
sä tituleerattu Tommi Mäkisen
neljän maailmanmestaruuden yh-
deksi tärkeimmäksi taustavaikut-
tajaksi. Unohtamatta tietenkään
puuppolalaisen valtaisaa ammat-
titaitoa ja voitontahtoa.

Vaikka Lammella oli suuri roo-
li yhden kaikkien aikojen menes-
tyksekkäimmän rallikuljettajan
taustalla, ei hän juurikaan ole
paistatellut julkisuudessa. Tällä
kaudella tuloksellisesti pohjamu-
dassa rämpivän Mitsubishin ralli-
tallin nykyjohto on tullut pääosin
omillaan toimeen, paljastaa Lam-
pi.

– Olen Mitsubishilla töissä,
mutta tämän WRC-projektin
kanssa minulla ei ole mitään teke-
mistä. Olen muutaman kerran
käynyt ajamassa autot sisään, kun
he eivät ole muita saaneet. Minul-
la ei ole mitään tekemistä kehitys-
työn kanssa.

– Pidän lähes kahdenkymme-
nen vuoden aikana kertyneitä ke-

sälomapäiviä ja olen tavallaan sa-
pattivapaalla. Tämän nykyisen
WRC-projektin isännät aloittivat
puhtaalta pöydältä, mutta minus-
ta tuntuu nyt siltä, että se pöytä
kaipaisi siivoamista.

Vaikka Lampi on usein nähty
vieras Mitsubishillä kilpailevan
RRE:n huoltopaikalla, ei hän ole
millään tavalla turkulaisen Kaj
Kuistilan pyörittämän tallin toi-
minnassa mukana.

– Täällä on tuttuja kavereita
töissä ja käyn katsomassa heitä,
päättää Lampi.

Varmaa on kuitenkin se, että
Lampi seuraa tarkoin Mitsubishi-
kuljettajien esityksiä edessä ole-
vassa Nesterallissa, mutta missä
roolissa?

Lasse Lampi pitää rästilomia

Mitsulla on

mutkia matkassa

Lasse Lampi (oik.) on kesälomalla, mutta viihtyy silti usein esimerkiksi
Kaj Kuistilan pajalla. KUVA: JUSSI FRIMAN
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Mitsubishin menestys modernin
ralliautoilun maailmassa alkaa
vuodesta 1988, jolloin merkki
esitteli nelipyöräohjauksella va-
rustetun Galant VR4-auton. Suo-
malaisista mm. Ari Vatanen ja
Pentti Airikkala ajoivat autolla
MM-osakilpailuja. Galant kor-
vattiin vuonna 1993 Lancerilla,
jota Mitsubishi käyttää edelleen
kilpurinsa pohjana.

Tallin 1990-luvun rallimaine on
täysin Tommi Mäkisen mahta-
vien ajosuoritusten ansiota. Puup-
polalainen voitti autolla MM-tit-
telin vuosina 1996, 1997, 1998 ja
1999. Vuosi 2000 alkoi vielä Mä-
kisen voitolla Monte Carlossa,
mutta loppukausi oli ongelmalli-
nen ja Tommi jäi MM-taulukossa
viidenneksi. Vuonna 2001 Mäki-
sellä oli tallissa kaksijakoinen
vuosi. Kolme voittoa sai sivuma-
kua useista keskeytyksistä. Talli
esitteli uuden WRC-auton loppu-
kaudesta, joka ei kuitenkaan ollut
riittävän valmis taatakseen Mäki-
selle viidettä titteliä ja Tommi jäi
MM-sarjassa niukasti kolman-
neksi.

Mäkinen jätti tallin kauden
2001 päätteeksi, ja siihen loppui
myös Mitsubishin menestys. Ku-
luneen kolmen vuoden aikana
Mitsubishillä on ylletty parhail-
laan sijalle viisi MM-osakilpai-
luissa. Talli vietti testaamiseen ve-
doten sapattikautta 2003 ja pala-
si mukaan taas täksi vuodeksi,
mutta päätti jälleen vetäytyä tes-
taamaan autoaan Jyväskylän ja
Saksan kilpailujen jälkeen. Mit-
subishin tulevaisuus rallin MM-
sarjassa on käännekohdassa. Tal-
lin kuljettajia ovat Nesterallikak-
sikko Gilles Panizzin ja Kristian
Sohlbergin ohella Gianluigi Gal-
li ja Daniel Sola.

Mitsubishi kaipaisi
”Tommi Mäkistä”

Tommi Mäkinen voitti Nesterallin viisi kertaa peräkkäin vuosina 1994-1998. Neljä voitoista tuli
Mitsubishillä. KUVA: JAANA KAUTTO

KULJETTAJAT: CHARMIA JA YRITYSTÄ

Menestys on kierrellyt tallia viime vuosina.

MITSUBISHI: HUIPULTA KESKIKASTIIN

GILLES PANIZZI
● KOTOISIN: Menton, Ranska  
● SYNTYNYT: 19.9.1965
● KARTTURI: Herve Panizzi
● MM-TITTELIT: -
● MM-OSAKILPAILUT: 61 
● OSAKILPAILUVOITOT: 7
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Korsika
2000  

KRISTIAN SOHLBERG
● KOTOISIN: Espoo,
Suomi
● SYNTYNYT: 15.1.1978
● KARTTURI: Kaj Lindström
● MM-TITTELIT: -
● MM-OSAKILPAILUT: 18 
OSAKILPAILUVOITOT: -

● PROFIILI: Mitsubishi Sports
● ALKUPERÄ: Rugby, Englanti,
perustettu 1974
● TALLIPÄÄLLIKKÖ: Sven Quant
● AUTO: Lancer WRC04
● ENSIMMÄINEN VOITTO: Safari
1974
● KOHOKOHDAT:
● 2003 Alister McRae kuudes
Safarissa

● 2002 Alister McRae viides
Ruotsissa
● 2001 Tommi Mäkisen voitot Monte
Carlossa, Portugalissa ja Keniassa
● 2000 Tommi Mäkisen voitto Monte
Carlossa
● 1999 Tommi Mäkinen voittaa
Mitsubishillä neljännen perättäisen
maailmanmestaruuden

Vasarakatu 11, 40320 Jyväskylä, puh. (014) 676 642. Av. ma-pe 8-17.

www.muurski.com

TEEMME ERIKOISHITSAUKSIA
• ALUMIINI • VALURAUTA
• RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET
• MUUT KORJAUSHITSAUKSET

Edullisesti myös laadukkaita puikkoja,
lankoja ja muita hitsaustarvikkeita!

Matka-
huolto

Pikahuolto

Shell

Veturi

Hannikaisenkatu

katutasossa

Matka-
keskus

Osoite: Hannikaisenkatu 22
www.autobest.fi      Asiakaspalvelu: (014) 688 666.

Huoltopisteemme palvelee Jyväskylän Mat-
kakeskuksessa. Tuo autosi meille ammattitai-
toiseen huoltoon ja pieniin korjauksiin. Jatkat
sitten kätevästi töihin, junalle, hotelliin, mes-
suille, ostoksille tai mihin vaan. Tule kun se
sinulle sopii. Et tarvitse ajanvarausta.
Avoinna arkisin 7.30–18.00,
lauantaisin suljettu.

Pikahuolto
keskellä kaupunkia

Kumppani liikkeissä

Pikahuoltoon ajetaan pysäköintitaloon johtavaa ajokais-
taa pitkin. Ota puomilla normaalisti pysäköintilipuke.
Auton Pysäköinti on täysin ilmaista huoltotöihin liittyvän
päivän osalta. Maksu peritään ainoastaan seuraavien
päivien säilytysajasta

Satulatuolit alk. 59€, kesk.yks.teline 17€, näppisliukuja 7€, rulo- ja mappikaappeja, atk-
 ja neuvottelupöytiä, piirtoheittimiä, naulakoita, Ergositter-ihmetuoli alk. 790€, monivärinen
Nova-konttorikalustesarja, Lundiaa, kassakone ADS ravintolasektorille, välisermit alk.

10€, Suomi-veneet alk. 665€ + tosi paljon muuta!

TL KONTTORIKALUSTE Kirrinkuja 1
(014) 633 641

Ma-to 10-17, pe 10-14www.topinvarastomyynti.com

125€125€
WAVE CEPTOR

Kauppakatu 27, p. 615 051

RADIO-
KONTROLLOITU!
RADIO-
KONTROLLOITU!

UUTUUS!
UUTUUS!
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Tämän vuoden Nesterallin erikoi-
suus on lauantaina käytävä F-ryh-
män Vetomies 2004 -kilpailu, jo-
hon on hyväksytty 76 kilpailijaa
150 halukkaan joukosta. Etusijal-
la olivat F-Cupin yleisen luokan
kuljettajat, mutta mukaan mahtuu
muitakin kiinnostavia yrittäjiä. Ve-
tomies ajetaan lauantaina varsi-
naisen MM-kilpailun perään. Mu-
kana on kuusi kuuluisaa erikois-
koetta: Urria, Ouninpohja, Ehikki,
Moksi-Leustu sekä Himos ja Kil-
leri. Erikoiskoekilometrejä kertyy
satakunta

Vetomieskisassa nähdään van-
hoja kunnon rallipelejä, kuten
Ford Escorteja ja Toyota Starlete-
ja. Oman lisänsä soppaan antavat
luokassa yleistyneet tehokkaat
BMW M3 -mallit, joista irtoaa yli
300 hevosvoimaa. 

Varmuudella voi luvata, että tiet
puhdistuvat penkkoja myöten ja
yleisö näkee hyvinkin lennokkaita
ajolinjoja.

– WRC-autojen seuraaminen on
niin totaalisen erilaista. Sieltä puut-
tuvat ne Ups! -tilanteet, ja huippu-
tekniset autot kulkevat niin suoria
ajolinjoja. F-ryhmässä tullaan vie-
lä kunnolla liirissä. On mielen-
kiintoista nähdä miten yleisö nä-
kemäänsä reagoi, kisaan osallistu-
va jyväskyläläinen Jorma Ala-Lah-
ti hymyilee.    

Vetomieskisaan pystyttiin otta-
maan käytännön syistä vain rajoi-
tettu määrä kilpailijoita. Haluk-
kaiden suuri määrä kuitenkin

osoittaa, miten suosittua ralli äffä-
läisillä on. 

Moksi-Leustu
pistää auton koville
Monilla nuorilla kuljettajilla on nyt
ensi kertaa mahdollisuus päästä
kokeilemaan Ouninpohjan legen-
daariset hypyt ja Moksi-Leustun
raastava 40 kilometrin taival, mi-
kä on itse rakennetuille F-ryhmän
autoille hirveä rääkki. Hyppyreis-
tä kotiohjuksetkin selviävät nyky-
ään melko hyvin kehittyneen is-
kunvaimenninteknologian ansios-
ta, mutta renkaat ja voimansiirto
ovat pitkillä pätkillä kovilla. Lisää
vauhtia ja riskejä tuo varmasti
myös muhkea 5000 euron pääpal-
kinto kisan kovimmalle vetäjälle.

– Kyllä jätkät tulee sinkki tiu-
kalla. Ja Ouninpohja, voi hemmet-
ti sentään, siellä mennään kovaa,
Ala-Lahti puntaroi.

F-ryhmän autot ovat aina kaksi-
vetoisia ja jopa 1,6-litraisista lait-
teista löytyy poikkeuksetta yli 200
hevosvoimaa. Autot painavat
usein alle 1000 kiloa, joten kova
escorttimies saattaa hyvinkin an-
taa pienellä tiellä päihin Super
1600-luokan MM-sarjalaisille.  

Palokan Heinämäessä omaa ral-
lipajaa pyörittävä Jorma Ala-Lah-
ti, 50, lähtee Vetomieskisaan rei-
lun vuoden rakenteilla olleella
Toyota Corolla 1600 GT-autolla.
Kymmenen vuotta Toyotan MM-
tallin mekaanikkona työskennel-
lyt yrittäjä väittää touhun olevan
pelkkä harrastus, mutta vilkaisu
ammattilaisen rakentamaan au-

toon kertoo, että mukana on pal-
jon muutakin. Maallikon silmissä
auton tekniset yksityiskohdat näyt-
tävät niin hyviltä, että laite kelpai-
si vaikka näyttelyyn.

– Niin kovaa ajan kuin uskallan,
mutta ei näillä pärjää isommille,
koska huippunopeus ei riitä ja
ikääkin on jo 20 vuotta liikaa. Sat-
saankin luotettavuuteen ja ehjään
keskeytymättömään kilpailuun,
nöyrä rallimies linjaa.

Vetomies on hyvä
näyttöpaikka
Jo Toyotan B-ryhmän autoja 80-lu-
vulla nikkaroinut seppä sanoo F-
ryhmän olevan juuri se luokka,
missä oppii eniten ralliautoilusta.

– Sarja on kuin tehty ”tee se it-
se” -miehille, jotka saavat autoa ra-
kentaessaan toteuttaa itseään.
Harmi, että luokalle ei anneta Suo-
messa enempää tilaa, sillä se on
varma vauhdin kasvattamispaik-
ka. 

MM-rallin suojissa ajettavaa Ve-
tomieskisaa Ala-Lahti pitää hyvä-
nä näyteikkunana luokalle, jossa
varsinkin kesäisin on vähänlaises-
ti kansallisia kilpailuja. Vetomies
ajetaan nuoteista, mikä F-ryhmäs-
sä on normaalisti mahdollista vain
SM-rallien yhteydessä.

– Odotan erityisellä mielenkiin-
nolla mikä on Super 1600-luokan
ja meidän ero. Tehoa ja ääntä mo-
lemmista löytyy suurinpiirtein sa-
man verran, mutta toinen vetää
useimmiten takaa ja toinen edestä.
Oma veikkaukseni Vetomieskisan
voittajaksi on Jukka Hiltunen.

Jyväskyläläinen Jorma Ala-Lahti lähtee Vetomieskisaan Toyota
Corolla GT 1600-autolla. KUVA: JORMA PÄRSSINEN

Kaksivetoiset ralliautot tarjoavat meheviä
ajolinjoja ja vaarallisia tilanteita. Autoissa
on tehoa yhtä paljon kuin Super 1600-
luokan MM-sarjalaisissa. KUVA: MARKO MÄKINEN 

PROFIILI: F-RYHMÄN RALLIAUTO 2004

F-ryhmäläiset ajavat oman kilpailunsa Jämsän seudulla lauantaina.

● KALUSTO: Luokkaan hyväksytään
autoja, joiden A-ryhmän kv. luokitus
on vanhentunut.
● IKÄ: Luokitus vanhenee, kun auton
sarjavalmistuksen päättymisestä on
kulunut seitsemän vuotta.
● HINTA: Keskimäärin 20 000 e
● KONE: Yli tai alle 1,6-litrainen
● TEHO: 200-300 hevosvoimaa

● VETOTAPA: Aina kaksivetoinen,
takaveto yleisempi
● TEKNIIKKA: Tietokoneohjattu
ruiskutus, Öhlins-jousitus,
suoravetovaihteisto
● PAINO: Yleensä alle 1000 kiloa
● KIELLETTYÄ: Turbot, luistonestot
● YLEISET MERKIT: Toyota Starlet ja
Corolla, BMW M3, Ford Escort

Vetomies
tulee luisussa
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Paviljonki
on ralliviihteen
keskipisteessä
Mikko Koponen

Nesterallin kilpailukeskus Jyväs-
kylän Paviljongissa on tänä vuon-
na entistäkin suuremman kuhi-
nan keskipiste. Rallin huoltopiste
oheisohjelmineen on tuonut ralli-
tunnelman keskustan tuntumaan
jo monena vuonna, ja rallyexpo-
näyttely järjestetään nyt toista ker-
taa. Lisäksi Paviljongissa toimii tä-
nä kesänä partyhalli, jossa esiinty-
vät Irina, Jimi Pääkallon Techni-
colour, Tiktak sekä housebändinä
toimiva Johannes Rakastaja.

Rallitunnelmaan virittäytymi-
nen alkaa paviljongin edustalla
olevalla WRC-aukiolla torstai-il-
tana 5. elokuuta. Tiimit esittäyty-
vät yleisölle rallyshow’ssa kello
18.30 lähtien. Kaikilta kuljettajil-
ta kuullaan viime hetken kuulu-
miset sekä ennakkotunnelmat, ja
he jakavat yleisölle nimikirjoituk-
sia.

Ralliparkki opastaa
liikenteen saloihin
WRC-aukiolla toimii torstaista
lauantaihin myös lasten rallipark-
ki, jossa voi harjoitella pikkuau-
toilla ajamista ja liikennesääntöjä.
Rallin sponsorit jakavat lapsille
lippalakkeja, ilmapalloja, pinssejä
ja limumaistiaisia. Alueella voi ta-
vata myös Hilarius Hiiren ja
Michelin-miehen sekä poliisiau-
toaan esittelevät virkavallan edus-
tajat.

Lisäksi alueella nähdään päivit-
täin erilaista ralliohjelmaa, muun
muassa paviljongin rallypartyjen
esiintyjiä. Koko ralli päättyy
WRC-aukiolla sunnuntaina kello
15.00 pidettävään palkintojenja-
koon.

Lutakon alueella toimii koko
rallin ajan perinteinen huoltopis-
te, jossa kuskit käyvät huollatta-
massa ajokkejaan erikoiskokeiden
välillä. Yleisöllä on mahdollisuus
seurata huoltotiimien toimintaa
turva-aidan takaa.

– Koko autojen letka kulkee
kaksi–kolme kertaa päivässä
huoltoalueen läpi, joten kaikki
tähtikuskit ovat myös niiden näh-
tävissä, jotka eivät syystä tai toi-
sesta tahdo mennä seuraamaan
rallia erikoiskokeille, kertoo Nes-
terallin apulaiskilpailunjohtaja
Kai Tarkiainen. 

BMW:n uutuus
ensiesittelyssä
Viime vuoden tapaan paviljongis-
sa pidetään autoilun ja mootto-
riurheilun erikoisnäyttely ral-
lyexpo. Ensimmäisenä vuotenaan
tapahtuma keräsi 74 500 kävijää
ja näytteilleasettajatkin olivat erit-
täin tyytyväisiä. Tänä vuonna
näytteilleasettajien kirjo on vielä
laajempi ja tapahtuman vetonau-
lana on BMW:n 1-sarjan auton
Suomen ensiesittely.

– Tällaisen tilaisuuden saami-
nen pääkaupunkiseudun ulko-

puolelle on harvinaista, mutta täl-
lä kertaa onnistuimme maahan-
tuojan suosiollisella avustuksella,
kiittelee BMW:tä Jyväskylässä
edustavan Veljekset Laakkosen
paikallisjohtaja Kari Mikkola.

Lauantaina Paviljongissa näh-
dään Finnish autosound challen-
ge associationin järjestämä auto-
äänentoistokilpailu. Poppikonei-
den paremmuudesta mittelee pa-
risenkymmentä osallistujaa, ja
kaikkien kilpailuun osallistuvien
viritelmät ovat kansan nähtävillä
koko päivän. 

Simuloituja
sorateitä
Rallipeleistä kiinnostuneet näyt-
telyvieraat voivat mitellä taitojaan
Nesterallin erikoiskokeilla pla-
ystation 2:n WRC 3 -pelissä. Jo-
kaisen päivän nopein voittaa kon-
solin omakseen ja koko viikonlo-
pun nopein kruunataan Nesteral-
lin valtiaaksi. Valtias saa palkin-
noksi Mikko Hirvosen kypärän
kopion ja pääsee tämän kyytiin
testipätkälle myöhemmin syksyl-
lä.

Toinen pelimiehille ja -naisille
suunnattu ohjelmanumero on
tamperelaisen Simrac -yhtiön ke-
hittämä äärimmäisen todentun-
tuinen rallisimulaattori. Simulaat-
tori on rakennettu hydraulisesti
liikutettavaan Volkswagen Golfin
runkoon ja sillä pääsee ajamaan
pätkän Ouninpohjan erikoisko-

keesta. Ouninpohjan maisemat
avautuvat kuskille auton edessä
olevalle jättiscreenille. 

Simulaattorin äänet, tärinä, ra-
tin iskut käsille ja g-voimat on
mallinnettu yhteistyössä suoma-
laisten huippukuskien kanssa.

– Täysin vastaavaa laitetta ei ole
tehty missään muualla maailmas-
sa. Esimerkiksi vehjettä testannut
Harri Rovanperä on sanonut, että
lähemmäksi oikean ajamisen tun-
tua ei voi enää simulaattorilla
päästä, mainostaa projektipäällik-
kö Hannu Mennala Jyväskylä
Messut Oy:stä.

Illat päättyvät
rallypartyihin
Ralli-illat päättyvät paviljongin D-
hallissa pidettäviin rallypartyihin.
Torstaina pääesiintyjänä on tä-
män vuoden puhutuin uusi naisar-

tisti Irina, perjantaina mahtipon-
tista stadionrockia paisutteleva
Technicolor ja lauantaina aikuis-
tunut, mutta nuoruuden ener-
giansa säilyttänyt Tiktak. Jokaista
esiintyjää lämmittelee mänttäläi-
nen coverbändi Johannes Rakas-
taja, jonka ohjelmisto koostuu kai-
kille tutuista suomirockin ja eng-
lanninkielisen raskaan rockin hi-
teistä. 

– Rallypartyt ovat K18-tapahtu-
ma, mutta niiden bändeistä
Technicolour ja Johannes Rakas-
taja esittävät muutaman kappa-
leen myös WRC-aukiolla päivän
mittaan. Näin nuoremmillakin on
mahdollisuus nähdä elävää mu-
siikkia. Valitettavasti Tiktakin ja
Irinan aikatauluihin päiväesiinty-
minen ei sopinut, Mennala ker-
too.

Koko paviljongin alueen neli-
päiväisen ohjelman pääsee näke-
mään, joko kaikki rallin kohteet
avaavalla rallipassilla tai lunasta-
malla viiden euron hintaisen pa-
viljonki-rannekkeen. Rallipartyjä
tosin vietetään paviljongin D-hal-
lissa, johon voidaan ottaa vain
noin 3 000 ihmistä.  

– Passi ja ranneke siis nimen-
omaan oikeuttavat partyihin pää-
syyn, mutta tilojen rajat voivat tul-
la jossain vaiheessa vastaan. Jos
artistit tahtoo ehdottomasti näh-
dä, kannattaa saapua paikan pääl-
le hyvissä ajoin, Mennala sanoo.

Rally Expox 2004 -näyttely

Torstai 5.8.

Perjantai 6.8.

Lauantai 7.8.

Sunnuntai 8.8.

Lasten Ralliparkki

Rally Party 5.-7.8.

Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

Torstai-lauantai

klo
14–21
10–21
10–21
10–16

21-03

Avoinna
5.8.
6.8.
7.8.
8.8.

Torstai
Perjantai
Lauantai

klo
12–16
10–16
10–16

Avoinna
5.8.
6.8.
7.8.

PAVILJONKI WRC-AUKIO

n. 13.00
n. 14.30

18.30
21.00

Hilarius Hiiri esiintyy Lasten Ralliparkissa
Hilarius Hiiri esiintyy Lasten Ralliparkissa
Rally Show WRC Aukiolla
Rally Party Paviljongissa. Johannes Rakastaja ja Irina

10.38
n. 11.30
n. 14.00

14.30
15.06

n. 15.30
19.48
21.00

Ensimmäinen auto saapuu huoltoparkkiin (20 min/auto)
Hilarius Hiiri esiintyy Lasten Ralliparkissa
Hilarius Hiiri esiintyy Lasten Ralliparkissa
Technicolour esiintyy WRC Aukiolla
Ensimmäinen auto saapuu huoltoparkkiin (20 min/auto)
Hilarius Hiiri esiintyy Lasten Ralliparkissa
Ensimmäinen auto saapuu huoltoparkkiin (45 min/auto)
Rally Party Paviljongissa. Johannes Rakastaja ja Technicolour

Ensimmäinen auto saapuu huoltoparkkiin (10 min/auto)
Ensimmäinen auto saapuu huoltoparkkiin (20 min/auto)
Neste Rallin palkintojenjako

10.00
10.02

n. 11.30
n. 14.00

14.30
15.17

n. 15.30
21.00
21.09

n. 23.00

8.33
13.42
15.00

FASCA-autoäänentoistokilpailu Paviljongissa (koko päivä)
Ensimmäinen auto saapuu huoltoparkkiin (20 min/auto)
Hilarius Hiiri esiintyy Lasten Ralliparkissa
Hilarius Hiiri esiintyy Lasten Ralliparkissa
Johannes Rakastaja esiintyy WRC Aukiolla
Ensimmäinen auto saapuu huoltoparkkiin (20 min/auto)
Hilarius Hiiri esiintyy Lasten Ralliparkissa
Rally Party Paviljongissa. Johannes Rakastaja ja Tiktak
Ensimmäinen auto saapuu huoltoparkkiin (45 min/auto)
Vetomies 2004 -kilpailun palkintojenjako

Lutakon tapahtumat pähkinänkuoressa

WRC-aukio sijaitsee 
Lutakossa, aivan 
Paviljongin edustalla.

Huoltoparkin ajat ovat ensimmäisen auton huoltoontuloaikoja,
josta eteenpäin autot saapuvat 1–2 minuutin välein. 

KESKISUOMALAINEN

Paviljonki toimii rallikansan keskipisteenä entistäkin tiiviimmin. KUVA: RISTO AALTO

Rallin oheistoiminta keskittyy
entistä tiiviimmälle alueelle.

PROFIILI: NESTERALLI 
● 919 000 000 TV-katsojaa 196
maassa
● 14 000 yritysvierasta
● 6000 työntekijää
● 650 toimittajaa
● 357 rallikilometriä
● 138 yhdistystä ja järjestöä
● 54. MM-ralli Jyväskylässä
● 32 helikopteria
● 22 erikoiskoetta
● 17 moottoriurheilukerhoa
● 16 laivaa
● 2 junaa
● 1 charterlentokone



Mikko Koponen

Tämä ei ole peliarvostelu, sillä tä-
män kirjoittaja on kaukana ammat-
tikriitikosta, eikä tiedä peleistä juu-
ri mitään. Tämän jutun tarkoitus on
testata, miten PC:n tuoreimmat kaa-
hailupelit pystyvät tempaamaan
mukaansa ihmisen, joka on tipah-
tanut pelimaailman kehityksestä vii-
me vuosituhannelle. Ajalle, jolla
vektorigrafiikka edusti mullistavaa
kehitysaskelta kohti näyttävämpiä
pelejä. Avuksi kutsutuilta testikus-
keilta löytyi onneksi kiitettävästi pe-
litietämystä kontrastiksi omille mie-
lipiteilleni. 

Testattavaksi saimme kolme tuo-
retta ajopeliä: Colin McRae Rally
04, ToCA Race Driver II ja Track-
mania. Peleistä löytyy kiitettävästi
variaatioita teemasta. Colin McRae
04 on eritäin tarkkaan realismiin
pyrkivä simulaatio, ToCA II tarjoaa
mahdollisuuden kilpailla autour-
heilun eri lajeissa formuloista rek-
koihin ja Trackmania on arcade-
hurjastelu, joka antaa pelaajalle
mahdollisuuden rakentaa omia ra-
toja.

1. ajopäivä
ToCA II:sta puuttui vauhti. Ensim-
mäisenä testatut ´68 Mustangien
kilpa-ajot ei saanut sykettä nouse-
maan. Auton ohjattavuuskaan ei
realistisuudella huimannut. Kosla
oli todella vaikea saada lipeämään
hyppysistä. 

Apukuskini epäili, että tekijät ei-
vät ole osanneet päättää tehdäkö
realistinen simulaattori vai rempseä
arcadepeli. Pelistä oli lopulta jätetty
pois sekä arcademainen vauhti että
simulaattoreihin kuuluva realismi.

Toisena testattu Trackmania
osoitti huonoimmat puolensa heti
kättelyssä, kun valikkomusiikin vir-
kaa toimitti ponneton Commodore
64 -tasoinen renkutus. Itse pelissä
oli oikeata turhantarkasta realis-
mista piittaamatonta arcade-
meininkiä. Miinusta tuli siitä, että
tietokoneen ohjaamat kilpailijat oli-
vat "haamuautoja", joihin ei voinut
ottaa minkäänlaista kontaktia. 

Illan viimeisenä testattu Colin
McRae 04 oli ehtaa tavaraa. Grafii-
kat ovat kauniit ja yksityiskohtaiset.
Ajotuntuma on viilattu ilmeisesti hy-
vinkin tosielämää vastaavaksi, sillä
nelivetokin karkasi amatöörikuskin
käsistä vähän väliä. Etuvetoa ei täs-
sä vaiheessa vielä uskaltanut ko-
keillakaan. 

2. ajopäivä
ToCA:sta alkoi syventymisen myö-
tä löytyä yhä enemmän hyviä puo-

lia. Kun ensimmäiset kolme lajia on
selvittänyt uramoodissa, pelaajalle
avautuu yhä lisää kokeiltavaa. 70-
luvun Formuloissa riitti jo vauhtia ja
haastetta. Pelistä alkoi pikkuhiljaa
löytyä riippuvuutta aiheuttavia ele-
menttejä.

Trackmanian simppelit radat al-
koivat jo kyllästyttää toisena päivä-
nä. 

Colin McRaen ajamisesta alkoi jo
saada otetta, ja auto pysyi ojien vä-
lissä yhä paremmin. Pelissä alkoi
harmittaa se, että kaikki ajettavat
reitit on tempaistu hatusta. Oikeille
MM-sarjan taipaleille ei ollut asiaa.
Myös vauriomallinnus on normaa-
litasolla hiukan turhan lempeä - au-
toa ei tahdo saada lunastukseen yrit-
tämälläkään.

3. ajopäivä
Trackmania kävi koneessa enää vel-
vollisuudesta ja vaihtui pikaisesti
ToCA II:een. 

ToCA:n uramoodin palkintora-
hojen metsästys ja uusiin sarjoihin
eteneminen piti yhä vahvemmin ot-
teessaan. Jokaiseen menopeliin oli
saatu oma ajotuntumansa: Formu-

lat lipesivät näpeistä helposti, ja re-
kat puskivat pientareelle, jollei ta-
junnut jarruttaa ajoissa.

Colinin rallitunnelma alkoi vie-
hättää yhä enemmän. Soratiet an-
toivat huomattavasti enemmän aja-
misen meininkiä kuin ToCA:n ta-
saiset asfalttiradat. Pelin ajotuntuma
oli omaa luokkaansa.

Lopullinen
tuomio
Testin ehdoton jumbo oli kolmen
päivän perusteella helppo valita.
Trackmaniaa en menisi ostamaan,
jos tarkoitus pelata peliä vielä seu-
raavallakin viikolla. 

ToCA:n monipuolisuus ja ura-
moodin etenemismahdollisuudet al-
koivat vasta nostaa mielenkiintoa
siinä vaiheessa, kun Trackmania oli
jo alkanut kyllästyttää. Pidemmällä
pelaamisella ToCA:n tarjoaman
määrän todennäköisesti peittoaa
Colin McRaen laatu. Peli oli realis-
tisuudeltaan ja ajotunnelmaltaan
kolmikon ehdoton huippu. 

Testiryhmänä toimi: Mikko Ko-
ponen, Pasi Lötjönen, Pekka
Luukkanen.
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Mikko Koponen

– Ne olivat mukavia neljän päivän
keikkoja, kertoo Katariina Kulve
kahdesta kesästään Nesterallin ki-
saemäntänä. Ensimmäisen kerran
hänet kutsuttiin mukaan tuoree-
na Miss Suomi -perintöprinsessa-
na vuonna 2002.

Kisaemäntien tehtäviin kuului
olla mukana kaikissa kilpailukes-
kuksen tapahtumissa, pitäen ih-
misille seuraa ja osallistuen juh-
lallisuuksiin. Lisäksi he seuruste-
livat rallivieraiden kanssa Killerin
erikoiskokeella ja VIP-teltoissa.

– Ehkä hienoimpia hetkiä olivat
palkintoseremoniat, joissa pää-
simme halaamaan kuskeja, Ka-
tariina muistelee.

– Työssä oli ihan leppoisa tahti
ja se oli pääasiassa mukavaa ju-
tustelua uusien ihmisten kanssa.
Rallivieraat olivat oikein kivaa vä-
keä ja onhan se aina hienoa pääs-
tä täältä Helsingistä piipahtamaan
kotikonnuilla, hän jatkaa.

Vaatimuksina
edustavuus
Nesterallin järjestävän AKK
Sports Oy:n markkinointijohtaja
Paula Suomalainen kertoo, että
ralliemänniltä vaaditaan neljää
asiaa: kielitaitoa, sanavalmiutta,
edustavuutta ja reippautta. Pelk-
känä rallivieraiden silmänilona te-
pastelu ei siis riitä.

– Kyseessähän on PR-tehtävä,
joten kommunikointitaitojen on
oltava hyvät, hän sanoo.

Kilpailun emännät on eri vuosi-
na rekrytoitu eri kanavien kautta.
Vuoden 2000 50-vuotisjuhlaral-
lissa emäntinä olivat viiden edel-
lisen vuoden Miss Suomet, mutta
yleensä heidät on poimittu malli-

ja pr-toimistojen listoilta.
Emännille maksettava palkkio

on salaisuus, mutta Suomalainen
muistuttaa monien saavan työs-
tään myös jotain rahaa arvok-
kaampaa.

– He ovat koko tapahtuman
ajan kansainvälisen lehdistön ku-
vattavina, minkä lisäksi he pääse-
vät rallin pr-tilaisuuksien aikana
tutustumaan muiden rallien jär-
jestäjiin sekä yhteistyöyritystem-
me edustajiin. Ralli voi siis poikia
heille paljon uusia työtehtäviä,
Suomalainen tähdentää.

Lateksihaalarit 
läkähdyttivät
Katariinalle ei jäänyt ralleista
muuta negatiivista mieleen, kuin
muutamat nihkeät hetket Neste-
rallin mustissa kokopitkissä la-
teksihaalareissa. Asuissa oli luon-
nollisesti panostettu enemmän
näyttävyyteen kuin käyttömuka-
vuuteen.

– Haalarit olivat päivällä aurin-
gonpaisteessa aika kuumia ja illan
viiletessä niissä tuli hyvin äkkiä
kylmä, Katariina sanoo.

– Mutta turha siitäkään on va-
littaa. Kyllä minä jo mukaan läh-
tiessäni tiesin, mitä tulen päälleni
laittamaan, hän korostaa.

Katariina opiskelee tällä hetkel-
lä Helsingissä vaatesuunnitteli-
jaksi. Hän uskoo rallikokemuk-
sistaan olevan hyötyä myös muo-
din maailmassa.

– Pääsin kulissien taakse näke-
mään miten suuria tapahtumia
järjestetään ja vieraista pidetään
huolta viimeisen päälle. Siitä opis-
ta on varmasti apua, jos pääsen
joskus tulevaisuudessa vaikka jär-
jestämään muotinäytöstä, hän us-
koo.

Ralliemäntä ei ole
pelkkä silmänilo

Katariina Kulve kehuu ralliemännän työtä mielenkiintoiseksi.
KUVA: HANNA MARJANEN

Hannikaisenkatu 22 B, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. (014) 337 5500, Fax (014) 337 5599

-Asema
Väinönkatu 8

-Kolmikulma
Ilmarisenkatu 1

-Matkakeskus
Hannikaisenkatu 22

-Tori
Yliopistonkatu 15

Noutaessasi autoasi sulkemisajan
jälkeen työnnä pysäköintilipuke
nosto-oven vieressä olevaan
kortinlukijaan

Hyvä rallikansa!Hyvä rallikansa!
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Säkkitie 9, Jyväskylä, p. (014) 676 811 www.motopiste.com

Ark. 9-17
la 10-14

(Myös perämoottorit
ja muut pienkoneet.)

Kirrinkuja 1
(014) 633 641

Ma-to 10-17, pe 10-14

Uusia kotimaisia mäntyruokaryhmiä 290€ sekä mänty-yöpöytiä 49€. Käytettyjä vuo-
desohvia, sohvakalustoja, lasten sänkyjä, keittiöryhmiä, vaatekaappeja, valaisimia,

kulmakaappeja. Koulupöytiä alk. 38€. Kulma TV-taso 54€. Pöytätuuletin 30 cm 14€.
Indian satulatuoli 59€ + Suomi veneet alk 665€

TOPIN VARASTOMYYNTI

Tietokoneen ratissa...

Citikka näyttää Citikalta Colin McRae Ralli 04:n ruudullakin.
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Mikko Koponen

– Jostakinhan sen täytyy johtua,
että näin pienestä maasta tulee
jatkuvasti niin hyviä kuskeja. Au-
tokantakin on niin huonoa, että
tuskin jostain Kreikastakaan löy-
tyy yhtä huonoja pelejä. Suomen
tiestöhän sopii kyllä rallin har-
joitteluun loistavasti, pohtii elo-
kuvaohjaaja Markku Pölönen.

– Ralli on yksilölaji, jossa koh-
talo on omissa käsissä. Suoma-
laiset tykkäävät sellaisesta asen-
teesta, hän epäilee syyksi rallin
suosioon maassamme.

Itse Pölönen kertoo seuraa-
vansa rallia ”silloin tällöin” si-
vusta, mutta ei mitenkään erityi-
sen aktiivisesti. Joensuun lähis-
töllä järjestettävää Itärallia hän
on käynyt joskus katsomassa pai-
kan päältä. 

Suomalaisen ralliautoilun his-
toriasta hänelle on jäänyt mieleen
kaksi välähdystä ylitse muiden.
Toinen on Tommi Mäkisen kän-
nykkään tullut mestaruusviesti
kesken Urheiluruudun haastat-
telun ja toinen konepelti pystys-
sä ajava Timo Mäkinen. 

– Eihän se ollut Timolle kum-
makaan homma, mutta kartanlu-
kijan piti olla aika tarkkana, Pö-
lönen veistelee.

Hän epäilee nelivetoautojen
tulon tasoittaneen kilpailua

muunmaalaisten eduksi.
– Silloin takatuuppareiden ai-

kaan suomalaiskuskit taisivat ol-
la aika ylivoimaisia. Sivulätärit
hallittiin meillä hyvin.

Seuraava projekti 
Suomen Emmerdale
Alkuvuodesta ilmestyneestä Koi-
rakynnen leikkaajasta puhutaan
näillä näkymin vielä pitkään
Markku Pölösen viimeisenä elo-
kuvana. 

– Olen muuttamassa Pohjois-
Karjalaan Selkien kylään. Ajatte-
lin ryhtyä maalaamaan kansallis-
romanttisia tauluja ja myymään
niitä Joensuun torilla tuohihattu
päässä, Pölönen sanoo naama
peruslukemilla. 

– Totta puhuen pyrimme teke-
mään seuraavat 30 vuotta tv-sar-
jaa, Suomen Emmerdalea, hän
jatkaa, vaikkei taulujen maalaus
täysin tuulesta temmattu heitto
olekaan. Pölönen on ennen elo-
kuvaohjaajan uraansa elättänyt
itseään pienen ajan taidemaalari-
nakin. 

– Kyseessä on tarina kylästä,
joka ei suostu kuolemaan. Kieh-
tovinta on mahdollisuus toimia
peilinä, seurata yhteiskunnallista
kehitystä kylän kautta. Tiedossa
on 60 prosenttia draamaa ja 40
prosenttia komiikkaa, mikä on
hyvä suhde, Pölönen maalailee.

Sarjan tuotannosta valmistel-
laan myös formaatti myytäväksi
muihin Euroopan pieniin maihin,
joissa elokuvatuotanto on keskit-
tynyt vahvasti suurien kaupun-
kien ympärille.

Pölösen tähänastisissa eloku-
vissa ralliaihetta ei ole vielä käsi-
telty, mutta hän vakuuttaa että

rallielokuvan filmaaminen kiin-
nostaisi kovasti joskus tulevai-
suudessa.

– Onhan ralli valtavan ku-
vauksellista. Tekisin kyllä eloku-
van siitä suomalaisen ralliautoi-
lun pioneeriajasta, kun ajettiin
vielä Mineillä. Siihen olisi help-
po saada mukaan huumoria. Siel-

lä on varmasti harrastettu aivan
valtavia rautalankavirityksiä ja
muita, Pölönen uskoo.

Tuota elokuvaa odotellessa
voimme vaikka kuvitella mielis-
sämme minkälainen olisi eloku-
va ”Rakkauden sivulätäri”, jonka
Pölönen improvisoi iloksemme
rallikuskien kuvien pohjalta.

Markku Pölönen katseli
Nesterallin huippukuljettajien
kuvia ja sijoitteli heitä mielessään
elokuvarooleihin. KUVA: RISTO AALTO

”Rallin pioneeriajat olisi hyvä elokuvan aihe”, ohjaaja miettii.

Mikko Koponen

Mitä saamme, kun yhdistämme pe-
rinteisen suomalaisen urheilulajin
ja leimallisesti suomalaisia eloku-
via tekevän ohjaajan mielikuvituk-
sen? Markku Pölönen sai eteensä
kuuden kovan rallikuskin kuvat ja
tehtäväkseen kertoa, minkälaisen
elokuvan tekisi, jos saisi kuskit
näyttelijöikseen. Hetkessä hän
loihti idean ralliaiheiseen maalais-
komediaan Rakkauden sivulätäri.

– Kyseessä olisi suomalainen ro-
manttinen komedia, jossa Carlos
Sainz näyttelisi tuollaista Gunnar
Pässiä, joka tulee ulkomailta vo-
kottelemaan suomalaisen aloitte-

levan ralliautoilijan Rovanperän
varikkotyttöä. Sainzin ja Rovanpe-
rän välille syntyy lopulta valtavia
kilpa-ajoja suomalaisessa kesäyös-
sä. 

– Marcus Grönholm olisi kylän
tiukkailmeinen nimismies, joka to-
ki harrastaa myös rallia. Sebastian
Loeb voisi olla sellainen kaveri, jo-
ka putsaa pöydän ja nappaa tyttö-
sen lopulta itselleen. Sellainenhan
pitää elokuvassa aina olla.

– Markko Märtin ja Petter Sol-
berg ovat elokuvan koominen ke-
vennys. He ovat verkkahousut ja-
lassa Tunturilla ajavat kylän mo-
popojat, jotka kommentoivat kaik-
kea tapahtunutta sivusta.

Sebastien Loeb vie tarinan
naisen, Pölönen suunnittelee.

”Grönholm olisi kylän
tiukkailmeinen nimismies”

Markku Pölönen esittää:

Rakkauden
sivulätäri
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Ari Mäntylä

Keskisuomalainen järjesti kirjoi-
tuskilpailun lukijoille aiheesta
”Sen Jyskälän muistan aina”. Kil-
pailuun osallistui 15 kirjoittajaa.
Keskisuomalaisen raati valitsi par-
haimmaksi Taimi Kuukkasen ta-
rinan. Raati kiitteli kirjoitusta yti-
mekkääksi, yllätykselliseksi ja pal-
jastavaksikin. Järjestysmiesten ta-
pana näyttää olleen sääntöjen so-
veltaminen asukkaiden hyväksi,
mutta niistä lipsumisista ei olla lii-
emmin huudeltu.

Repe Pättiniemen ja Pentti
Laitisen tarinoille raati antoi kun-
niamaininnan.

Taimi Kuukkanen saa palkin-
noksi sadan euron lahjakortin. Ar-
paonni suosi Petri Juvosta, Pek-
ka Mäkelää ja Kari M. Mäkeä,
joille on lähetetty Keskisuomalai-
sen kassit.

Pikku-Fiatilla
pikakomennus
Suurajojen
pikataipaleelle
Oli Suurajojen aloituspäivä 1970-
luvun alkupuolella. Olin suunni-
tellut meneväni vanhempien
luokse viikonlopuksi. Tiesin kyl-
lä Suurajojen alkamisen, mutta
en sitä, että ne osuisivat matkan
varrelle. Tullessani tienristeyk-
seen, josta Kuohun pikataival al-
koi, minut luonnollisesti pysäy-
tettiin.

Pitkän neuvottelun jälkeen sain
luvan ajaa n. 2 km matkan pika-
taivalta kilpa-autojen välissä. Eh-
tona oli, että lähden heti kilpaa-
ajavan perään, ajan niin lujaa
kuin pääsen, enkä luonnollisesti-
kaan saa pysähtyä. Ja siinä sitten
ajoin norsunluunvärisellä uudel-
la Fiat 600:lla pikataivalta, yleisön
hurjasti kannustaessa, niin lujaa
kuin uskalsin. 80 lätkä takalasis-
sa. Vieläkin tuota matkaa ajaes-
sani tulee mieleen nämä Suurajot.
Taisinpa olla silloin ainoa nais-
puolinen pikataipaleen ajaja.
TAIMI KUUKKANEN

Ylinopeudesta kirjoitettiin sakkoa kartanlukijalle
Oikeassa rautaisten naisten- ja
miesten rallissa ajettiin seitse-
mänkymmentäluvulla myös yöl-
lä. Poliisi valvoi tarmokkaasti
myös öistä ralliliikennettä. Olin
eräässä tällaisessa öisessä nopeu-
den valvontapisteessä seuraamas-
sa toiminnan kulkua. Poliisin ra-
diosta kuului ilmoitus, urheilu-
Datsun ulkomaisilla kilvillä ja no-
peuslukema, joka edellytti ral-
liauton pysäyttämistä.

Kielitaitoisin poliisimies meni

auton luo, avasi oven ja pyysi
muutamaa englannin sanaa käyt-
täen ao. henkilön tulemaan polii-
siautoon.

Poliisiautossa saatiin kovan
työn tuloksena aikaan sakkolap-
pu eli rangaistusvaatimus. Japani-
laisen kuulusteltavan rallikilpaili-
jan englannin taito ei ollut niitä
notkeimpia. Kun paperit vihdoin
oli allekirjoitettu, kysyi ao. japa-
nilainen kilpailija, mitä kuljettaja
saa tästä rikkomuksesta. Polii-

siautossa seurasi hetken häm-
mentävä hiljaisuus, jota seurasi
kysymys; miten niin kuljettaja?
Rangaistu japanilainen sanoi, et-
tä meidän autossamme on oh-
jauspyörä oikealla puolen.

Jälleen hiljaisuus, sitten poliisi-
viranomainen repi sakkolapun ja
käski japanilaisen poistua mah-
dollisimman nopeasti poliisiau-
tosta. 

En pystynyt pimeän takia ha-
vaitsemaan, näkyikö poliisien

kasvoilla edes lievää suuttumuk-
sen punaa.
REINO PÄTTINIEMI

Toimituksen huomio: Jyväskylän
Suurajojen kilpailunjohtajana, ra-
tamestarina ja markkinointijoh-
tajana toiminut Reino Pättiniemi
tarkoittanee japanilaisella ralli-
parilla Masaaki Kawaharaa ja
Masaki Kashibuchia, jotka osal-
listuivat vuoden 1979 Suurajoi-
hin Datsun 280 ZX -autolla.

Ahveniskylän hypystä Tatraplan lipesi puuhun
Elettiin 50-luvun alkuvaiheita.
Elämä kotiseudullani, Vesannon
tien varressa, oli yleensä päivästä
toiseen sitä jokseenkin samaa, mi-
tä joskus pikku kihaus silloin täl-
löin. Mutta sinä päivänä, loppu-
kesän lämmössä, normaaliaska-
reet saivat jäädä, monien askeleet
suuntautuivat Neiturin takaiselle
mäen kumpareelle. Oli kiirinyt
tieto, että siellä, Ahveniskylältä
Neituriin, sijaitsee Suurajojen pi-
kataival.

Siinä sitä sitten turistiin Kaije-
kankaan nyppylän äärellä mo-
nenmoista, oltiin ralliasioistakin
niin asiantuntijoita, voittajaakin
veikkailtiin. Naapurin Arvo tiesi
autoista melkoisesti, ja Heikki oli
mittaillut kumpareen alustaa ja
paljolti edellispäivinä. Närhilän
poikiakin oli paikalla.

Jo alkoi kuulua moottorin uli-
na. Taitaa olla ensimmäinen Te-
min mäessä tulossa. Välillä ääni
heikkenee, täytyy jarrutella, tulee

varmaan Niemisen mutkaan.
Mutta nyt tuntuu siltä, että kaasu
on pohjassa. Ottaa varmaan
vauhtia tuosta suoralta, nyt näkyy
jo keula, jännittää, tulee nyppy-
lälle ja sitten… ilmaan nousee,
muutaman metrin lento ja matka
jatkuu kohti maalia.

Parin kolmen minuutin välein
saamme nähdä useita samankal-
taisia näytteitä, vongahdus, hiek-
ka pöllähtää ja ihmettelemistä
riittää. Kyllä ovat hurjapäisiä, nuo
rallarit.

On mittailtu silmämääräisesti
hyppyjen pituuksia, metrejä kart-
tuu, kyllä selvästi yli kymmenen-
kin metriä. Automerkkejä on vi-
lahdellut monenmoisia ohitse, kil-
pailu on kovaa. Taas näkyy uusi
keula, on lättänäsitikka, tulee
nyppylän laelle todella hurjasti…
ja ilmaan.

”Kato, pisti jarrut pohjaan, pyö-
rät ovat seisauksissa”

Mutta kyllä lentää, nyt tuli uusi

ennätys. Auton pohja tömähtää
soratiehen, kuuluu ilkeä korah-
dus, mutta matka jatkuu.

”Kyllä kakskymmentä metriä
meni rikki”, tuumaa Arvo.

On ollut tavanomaisia, jokohan
latistuu. Mikäs ihmeen auto siel-
tä nyt? Tatraplan, tietää asian-
tuntija. Ja silloin se tapahtuu.
Alastulo ei onnistu, auto ei löydä
oikeaa ajosuuntaa ja pensaikko
alkaa lahmaantua. Silmät pyörei-
nä seuraamme menoa. Mäntyyn
jysähtää, jykevään mäntyyn, mat-
ka katkeaa siihen ja mäntyyn jää
muistomerkki tapahtumasta. Oli-
kohan ajojen kohokohta?

On rauhoituttu törmäyksestä.
Miehet jäivät sentään ehjiksi. Ral-
lipelejä on tullut entiseen tahtiin.
Tuossa tulee Bemari, huikea hyp-
py ja tien pintaan, mutta miten?
Selvästi vinossa asennossa ja sit-
ten se alkaa… pyörii, pyörii tiellä,
hiekka pöllyää, ympäri menee,
pelti romisee, lasi helisee ja lopul-

ta syrjälleen vasten puhelinpyl-
västä. 

Kuinka kävi miehille? No, ei
nyt niin kuinkaan, onneksi, sieltä
kömpivät ihmisten ilmoille kättä
heilauttaen.

Kisan loppu alkaa lähestyä.
Mutta vielä on jotakin uutta näh-
tävänä. Naapuri-Venäjän Volgia-
han sieltä huristelee hännän huip-
puna. Eikä mitään köröttely-
vauhtia. Kuin tankit hyökkäävät
nyppylälle, nousevat lentoon ja
valtavasti romahtaen rysähtävät
soralle. Isolla naapurilla oli isot
menopelit.

Kisa oli ohitse. Riitti siinä hil-
jaisen kylän pojille puheenaihet-
ta pitkäksi aikaa, jopa uudelle
vuosituhannelle saakka.

Se Sitikan hyppy oli muuten ta-
san 22 metriä, metrimitta sen ta-
kasi.
PENTTI LAITINEN

Toimituksen huomio: Kirjoittajan

tarina ajoittuu vuoteen 1953, jol-
loin järjestettiin kolmannet Jyväs-
kylän Suurajot. Ralli ajettiin 11. -
13.9 ja reitin pituus oli 2175 kilo-
metriä, kun kilpailijat kävivät
Pallaksella. Ahvenisen 19 kilo-
metriä pitkä pikataival oli rallin
historian ensimmäinen perintei-
nen pikataival. Jaakko Lumme
hyppäsi Tatraplanilla 21 metriä,
mutta  alastulo epäonnistui ja au-
to suistui päin puuta. Toinen kes-
keyttäjä oli Toivo Lehtonen
BMW:llä. Kilpailuun osallistui
kaksi Citroenia, joten 22 metrin
loikan tehnyt auto oli joko Paavo
Korpivaaran tai Thure Lindblo-
min. Sitä vastoin Volgia ei vuon-
na 1953 Suurajoihin osallistunut,
vaan ensimmäiset Volgat nähtiin
Jyskälän erikoiskokeilla vuonna
1958 ja silloinkin suomalaisten
ajamina. Volga 21M muistuttaa
melkoisesti Ford Customlinea, joi-
ta vuoden 1953 kilpailuun osal-
listui kaksi.

Jyskälää muisteli 15 kirjoittajaa

Ralli on ollut osa keskisuomalaista elämää 53 vuotta.
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– Nesterallin erikoiskokeiden
VIP-pakettien järjestäminen on
ympärivuotista touhua. Kun kesän
ralli on ohi, alkaakin jo pohjatyö
seuraavaa vuotta varten, kertoo
Juhani Ahonen Festago Oy:stä.

Festago järjestää rallielämyksen
noin tuhannelle VIP-vieraalle
vuosittain. Vieraat kuljetetaan eri-
koiskokeiden varrelle seuraamaan
menoa aitiopaikalta ja heitä koh-
dellaan herroiksi koko päivän,
joissakin tapauksissa koko tapah-
tuman ajan. 

– Heitä ei kiikuteta pää kol-
mantena jalkana paikasta toiseen,
vaan he katsovat rauhassa yhden
erikoiskokeen ja nauttivat palve-
lusta, Ahonen sanoo.

Yleensä rallivieraille järjestetään
oma katselualue ja hyvä tarjoilu
– joskus vaaditaan enemmänkin.

– Meiltä on tilattu oheisohjel-
maksi muun muassa koskikalas-
tusta ja latotanssit. Huikein tapaus
on ollut, kun meiltä pyydettiin
oma katselualue, jolla on omat ra-
vintolapalvelut, telttasauna järven
tai lammen rantaan ja laskeutu-
misalue asiakkaiden käyttöön
vuokratulle helikopterille. Olisim-
me me senkin järjestäneet, mutta
asiakas tuli toisiin aatoksiin näh-
tyään kustannusarvion, muistelee
Ahonen.

Rallipiirit tulivat Festagolle alun
perin tutuksi kävelykadun ralli-
viikko-tapahtuman myötä. Kun
Jyväskylän Suurajot muuttui Nes-
teralliksi ja autourheilun kattojär-
jestö AKK astui kuvaan, yrityk-
sestä tuli rallin virallinen yhteis-
työkumppani, jonka vastuulle tu-
li rallin virallisten VIP-palvelujen
järjestäminen erikoiskokeille.

Työtä koko rallia edeltävän vuo-
den teettävät muun muassa op-
paiden valitseminen ja koulutta-
minen sekä reittien ja aikataulu-
jen tarkastaminen. Festagolaiset

käyvät läpi koko rallin aikataulun
ja tutustuvat erikoiskokeisiin. Ral-
livieraiden kuljetus suunnitellaan
niin, etteivät he juutu ruuhkiin.

– Reitit käydään tarkasti läpi
oppaiden kanssa. Suunnitellun
reitin lisäksi laaditaan myös vara-
suunnitelma sekä vielä kolmas va-
rasuunnitelman varmistus, jotta
yksikään vieras ei menetä mitään
näkemisen arvoista, Ahonen ker-
too.

Kuljetus pitkin
erikoiskoetta

Oppirahansa Festagokin on
maksanut. VIP-toiminnan ensim-
mäisenä vuonna 1999 he olivat
varanneet rallivieraiden Vaheriin
siirtymiselle aikaa kaksi ja puoli
tuntia. Sekään ei riittänyt, vaan
kolme bussilastillista juuttui niin
pahasti ruuhkiin, että he eivät eh-
tineet omalle katselualueelleen
ajoissa. 

– Vieraat katsoivat rallin muun
yleisön seasta reitin varrelta. Kun
viimeinen ralliauto oli ajanut,
saimme järjestäjiltä erikoisluvan
ajaa bussit erikoiskoetta pitkin Va-
herin satamaan, Ahonen muiste-
lee.

Pikakurssi
suomalaisuuteen
VIP-vieraat ovat monesti vaativia
ja kaiken nähneitä asiakkaita, joi-
ta ei ihan vähällä saa innostumaan
ja yllättymään. Joskus he kuiten-
kin haltioituvat sellaisista asioista,
jotka yllättävät itse järjestäjän.

– Toissa kesänä veimme koko
MM-rallin tv-oikeudet omistavan
ISC Ltd:n monikansallista vieras-
joukkoa Vaheriin laivalla. He pyy-
sivät kapteenia pysähtymään kes-
kelle järveä, heittivät päällysvaat-
teet pois ja hyppäsivät järveen ui-
maan. Kaikki olivat aivan ekstaa-
sissa päästessään uimaan puh-
taassa järvivedessä, Ahonen ker-
too.

Samalla risteilyllä vieraat kyse-
livät oppaalta muista leimallisen
suomalaisista asioista. Opas ker-
toi heille muun muassa lavatans-
siperinteestä. Kun kapteenilta vie-
lä löytyi laivasta haitarimusiikki-
levyjä, ja opas oli tanssitaitoinen,
pidettiin laivassa pian pikakurssi
suomalaisten lavatanssien saloi-
hin. 

– Se oli oppaalta hyvin reagoitu,
Ahonen kiittelee.

”Elämäni 
paras päivä”
Kaikkein päällimmäisenä Ahosen
mieleen on vuosien varrelta jäänyt
suoraan sydämestä tullut positii-
vinen asiakaspalaute. Kyseessä oli
kaverinsa kanssa Leafin kilpailus-
ta rallipäivän voittanut kymmen-
vuotias pikkupoika.

– Olimme varautuneet siihen,
että kilpailun voittavat jotkut kol-
mikymppiset raavaat miehet, joil-
le olimme muun muassa varan-
neet ravintolasta A´la carte -lou-
naan viineineen. Lounas vaihtui
sitten käyntiin McDonaldsilla,
Ahonen naurahtaa.

Poikia käytettiin lisäksi Pla-
ystationin rekassa pelaamassa ral-
lipeliä ja heitä haastateltiin käve-
lykadun rallitapahtuman lavalla.
Lutakon satamassa he saivat osal-
listua vesitason huoltamiseen ja
tankkaamiseen, jonka jälkeen po-
jat lennätettiin erikoiskokeen var-
relle.

Pojat seurasivat rallia sen pie-
nen hetken verran, mihin kym-
menvuotiaan kärsivällisyydellä
pystyy. Kohta kuuluikin jo pyyntö
”Eiköhän lähdetä pois”.

– Annoimme vielä heille mu-
kaan ralliaiheista tavaraa – reppua
ja lippistä. Lähtiessään toinen po-
jista sanoi onnellisena, että ”Tämä
oli minun elämäni paras päivä”.
Sellaista palautetta kuulisi mielel-
lään useamminkin, Ahonen hy-
myilee.

VIP-vieraille järjestyy
täydellinen rallinautinto 

Killerillä on  runsaasti erilaisia VIP-tilaisuuksia. KUVA: RISTO AALTO

Vaativat asiakkaat saattavat haltioitua
puhtaasta järvestä tai haitarin sävelistä. 12€

Kauppakatu 37. P.  212 122. Ark. 10-18, la 9.30-14.30.

Hiuksiin uutta hohdetta!

60€
Tarjous voimassa 18.8.04 asti.

alk.

Tarjous voimassa niin
kauan kuin erää riittää

Monisävyvärjäys
leikkauksella (sis.2-3 väriä)

Huom.

jättikoko!

Voimakkaaseen pitoon
Schwarzkopf,
Silhouette lakka
750 ml super hold

(16€/l)

(norm. 75€)

Puh. (014) 3381 600
Pykälistöntie 1, 40320 JYVÄSKYLÄ

PALVELEMME KLO 7–16.30PALVELEMME KLO 7–16.30
• Kuljetuskaluston

koneistukset
• Moottorikorjaukset
• Varaosat
• Kardaanien ja

kampiakselien
tasapainoitukset

Asemakatu 4 Jyväskylä. P. 014-449 7484www. mirkaravintolat.com

Muista myös Lounas- ja
juhlapalvelumme Tapionkatu 4:ssä

A-oikeudet

LOUNASRAVINTOLAT & JUHLAPALVELU

Lounas ark. klo 10.30-15.00

Avattu
uusi ravintola

Jyväskylän keskustaan

Tervetuloa!

Sunnuntaina

8.8.

lounas

katettuna

klo 12-16

Iltabuffet

avoinna

klo

17.30-

23.00

Asemakatu 4. (Ent. Patani)

Keskiviikko 4.8.

• KASVISSOSEKEITTO
• BROILERIPASTA
• KARJALANPAISTI

Torstai 5.8.

• LIHAKEITTO
• KAALILAATIKKO
• UUNILOHI

Perjantai 6.8.
• JUUSTO-PARSAKEITTO
• LIHAPYÖRYKÄT
• BROILERILEIKE

Lauantai 7.8.
• JAUHELIHAKEITTO
• KIUSAUKSIA

kinkku, janssoni, kebab
• WIENINLEIKE

Lounaslistamme

SALAATTIPÖYTÄ
  joka päivä
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Vapaaehtoinen työvoima on MM-
rallin onnistumiseksi välttämätön-
tä. Rallin järjestelyihin osallistuu
vuosittain reilusti toista sataa ur-
heiluseuraa ja muuta yhdistystä,
joiden työpanos on yhteensä hui-
mat 250 miestyövuotta.

Jouko Havulle rallien järjeste-
lyihin osallistumisesta on tullut li-
kipitäen toinen ammatti. Nyt jo
eläkepäiviä viettävä Havu aloitti
talkootyöt rallin parissa jo lähes 40
vuotta sitten.

Tänäkin vuonna hän on muka-
na järjestelemässä rallin kaupun-
kitapahtumien helikopterikulje-
tuksia.

– Aloitin rallin parissa 1960-lu-
vun loppupuolella. Osallistuin sil-
loisen Tikkakosken Autokerhon
järjestysmiestehtäviin kerhon jär-
jestämillä erikoiskokeilla, Havu
kertoo.

Sittemmin tehtävät ovat muut-
tuneet vastuullisemmiksi. Havu on
toiminut muiden tehtävien lisäksi
muun muassa lipunmyyntipäällik-
könä ja Kuukanpään erikoisko-
keen päällikkönä.

– Jyväskylän Suurajot ry:n halli-
tuksen jäsenenä olin jostain 80-lu-
vun puolivälistä lähtien. Järjestely-
toimikunnan jäsenenä aloitin ral-
lissa 1991. Olen osallistunut myös
Jyväskylän taloudellisuusajon, Jy-
väskylän historic-rallin sekä lu-

kuisien muiden järjestelytoimi-
kuntien työskentelyyn, Havu luet-
telee.

Havun mukaan talkootoimin-
nassa on mukana vielä muutamia
häntäkin pidempään toimineita. 

– Mutta kyllä talkoohenki on
selvästi ollut vähenemään päin.
Suuntaus on ollut alaspäin koko

sen ajan kun minä olen ollut mu-
kana, Havu valittelee. 

– Talkooperinne on kuihtunut,
minkä lisäksi on tullut monenlai-
sia uusia harrastuksia. Ihmisillä ei
enää riitä aika niin kuin ennen.

AKK palkitsee talkootyön tuke-
malla työntekijöiden edustamia
seuroja. Mikä näihin hommiin ve-

tää vuosi toisen perään, vaikka
omaan pussiin ei työstä kilahda ro-
poakaan? 

– Kai se on kiinnostus autour-
heiluun. Se on saanut alkunsa jo
nuoruudesta eikä tuota ole älynnyt
vielä lopettaa, Havu vastaa. 

Mäkisen voitto
muistoista hienoin
Havu kertoo rallin seuraamisen
jäävän MM-kilpailun aikana aika
vähiin. 

– Työtä on omien tehtävien hoi-
dossa kilpailukeskuksessa sen ver-
ran ettei siitä voi kovin pitkäksi ai-
kaa poistua. Lähialueella ajettavia
erikoiskokeita tietenkin ehtii käy-
dä vähän vilkaisemassa, Havu sa-
noo.

– Mutta ei se haittaa. Pääasia on,
että saa olla mukana tunnelmassa,
hän vakuuttaa.

Talkoovuosien varrelta on luon-
nollisesti jäänyt valtavasti hienoja
muistoja ja riehakkaita voitonjuh-
lia. Ikimuistoisimman hetken Ha-
vu osaa kuitenkin sanoa helposti.

– Kyllä paras muisto on omassa
seurassa, Autoliiton Tikkakosken
osastossa, uransa aloittaneen Tom-
mi Mäkisen ensimmäinen voitto
Jyväskylässä vuonna 1994. Hänen
uraansa sain seurata alusta alkaen
ihan vierestä. Kun hän ensimmäi-
sen kilpailijalisenssinsäkin aikoi-
naan haki, niin minä sen hänelle
kirjoitin, Havu muistelee.

Talkootyötä jo lähes 40 vuotta

Jouko Havu etsii Jyväskylän Satamasta sopivaa paikkaa
helikoptereiden laskualustaksi. KUVA: JORMA PÄRSSINEN

Jouko Havu on seurannut rallitähtien syttymistä läheltä.

RALLIVISA: VASTAUKSET
● 1. a) Korsika 2003, b) Uusi-Seelanti
2002, 3) Britannian ralli 2000, d)
Jyväskylä 1992
● 2. a) Janne Tuohino, b) Timo
Jouhki, c) Tommi Mäkinen, d) Kim
Snellman
● 3. (1981 San Remo, 1982 Portugali,
Akropolis ja Brasilia)
● 4. Roger Clark 1976
● 5. a) suu- ja sorkkatauti, b) liian
lämmin keli, c) öljykriisi, d) Suezin
kriisi
● 6. Luis Companc Perez Argentiina
Peugeot 206 WRC
● 7. Molemmat hylättiin laittoman
polttoaineen takia
● 8. 1982
● 9. 51
● 10. Richard Burns
● 11. 26
● 12. 4 (1965, 1966, 1967, 1973)
● 13. Kyösti Hämäläinen
● 14. Walter Röhrl
● 15. 10
● 16. Alpine-Renault
● 17. Tommi Mäkinen, Richard Burns,
Didier Auriol
● 18. a) Sai ulkopuolista apua
katsojalta vaihtaessaan rengasta, b)
autossa oli luokittelematon turbo, c)
auton vauhtipyörä oli 20 grammaa
alipainoinen, d) autossa oli
lisäpainona tien reunasta otettu kivi
● 19. Akropolis 1990 
● 20. 3,6 sekuntia
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– Aina pitää olla suunnitelma B.
Minua voi syyttää pessimistiksi,
mutta lähden aina ajattelussani
siitä, että jos tämä ei onnistu, niin
sitten tehdään näin, kertoo Tiina
Lehmonen AKK Sports Oy:stä. 

– Pessimisti ei pety koskaan,
säestää rallin apulaiskilpailun-
johtaja Kai Tarkiainen vierestä. 

– Aina tulee yllätyksiä. Ihmi-
nen, jonka kanssa on puhunut
rallin järjestelyistä vuoden, voi
yht´äkkiä sanoa: ”Ai, niin. Olen-
ko muuten muistanut kertoa, et-
tä…”. Silloin on varasuunnitel-
malle käyttöä.

Lehmonen ja Tarkiainen ker-
toivat rallin kilpailukeskuksen
järjestelyistä Paviljongin aulassa
rallia edeltävänä torstaina. Ulko-
na asfalttia piiskaa jo toista päi-
vää jatkuva sade.

– Jos tällainen sade jatkuisi
monta päivää, sekin voisi haitata
ulkona tehtäviä töitä. Esimerkik-
si tallien huoltoalueita on turha
lähteä nyt merkitsemään kalkki-
kärryn kanssa, Tarkiainen   sa-
noo.

Tekemistä riittää Paviljongissa
sisälläkin. Rakennus on juuri en-
simmäistä päivää ralliorganisaa-
tion käytössä. Tiloja kalustetaan
ja viimeisiä asiapapereita kilpai-
lijoille valmistellaan. Lehmonen
ja Tarkiainen kuljettavat muka-
naan radiopuhelimia, joiden taa-

juuksilla käydään vilkasta kes-
kustelua.

Rekkojen ralli 
alkoi viikonloppuna
Varsinainen hälinä alkaa rallia
edeltävänä viikonloppuna. Rallin
MM-sarjan promootio- ja televi-
siointioikeudet omistavan ISC:n
rekkaletkan oli määrä saapua
alueelle sunnuntaina ja aloittaa
rallin tv-tuotantokeskuksen ra-
kentaminen. 

– Paikalle saapuu useita rek-
koja, joihin on rakennettu sisälle
täysi tv-studiotekniikka. Rekois-
sa kulkee muun muassa Euroo-
pan suurin digitaalinen tv-tuo-
tantoyksikkö, Tarkiainen kertoo. 

– ISC tuottaa rallin virallisen
tv-materiaalin, jota eri maiden tv-
kanavat voivat ostaa itselleen.
Toki monilla yhtiöillä on paikal-
la omat kuvausryhmänsäkin.

Maanantaina alettiin aidata
rallikeskusta ja Paviljongin eteen
perustettavalle tapahtuma-au-
kiolle pystytettiin lähtö- ja maali-
lava. Samana aamuna autoval-
mistajien tiimit pääsivät huolto-
parkkiin rakentamaan omia
alueitaan. 

Jokaiselle tiimille on varattu 20
x 40 tai 20 x 45 metrin pilttuu, jol-
la häärii tallista riippuen 50–80
hengen ryhmä huoltomiehiä, tie-
dotus- ja markkinointi-ihmisiä
sekä pitopalvelu tiimiä ja sen kut-
suvieraita varten. Kunkin tiimin

mukana kulkee tavaraa kah-
den–kolmen rekka-autollisen
verran.
Maanantaina puoliltapäivin Pa-

viljongin aulassa aukesi Ralli In-
fo, jonka henkilökunta vastaa
yleisöä askarruttaviin rallikysy-
myksiin. Myös Paviljongissa pi-
dettävän moottoriurheilun eri-
koisnäyttely RallyExpo 2004:n
näytteilleasettajat alkoivat raken-
taa osastojaan heti alkuviikosta. 

Yksityiskuskien ja juniorikus-
kien tiimit aloittavat huoltoaluei-
densa rakentamisen tänään.
Myöhäinen aika ei johdu pikku-

tekijöiden syrjimisestä, vaan siitä,
että noilla tiimeillä ei ole käytet-
tävissään suurempien resursseja.

– Heillä toiminta on vielä sen
verran pienimuotoista, että Suo-
men kalliita majoitushintoja ei
kannata maksaa koko viikolta.
Huoltopaikan saa pystyyn kyllä
yhdessäkin päivässä, kertoo AKK
Sports Oy:n Juha Hautsalo.

Huomenna kaiken on määrä
olla valmista, ja ralliviikonloppu
lähtee käyntiin Paviljongin edus-
talla pidettävällä Rally Show´lla,
jossa tiimit ja kuljettajat esiinty-
vät yleisölle, kuskit kertovat vii-

me hetken kuulumiset ja jakavat
yleisölle nimikirjoituksia.
Ralli päättyy palkintojenjakoon
sunnuntaina kolmelta iltapäiväl-
lä. Sen jälkeen koko sirkus pak-
kaa tavaransa nopeasti. 

– Tiimit poistuvat paikalta jo
samana iltana, ja meidän järjes-
täjien muuttoauton on määrä
suunnata kohti Helsinkiä seuraa-
vana iltapäivänä kahden maissa,
kertoo Tarkiainen. 

Viimeisiä siivouksia tehdään
vielä maanantai-iltana ja tiistai-
aamuna. Sitten kaikki on ohi tä-
män kesän osalta.

Huoltoparkkien rakentaminen
alkoi Lutakossa maanantaina.
KUVA: TIMO MARTTILA

Kilpailukeskus nousee muutamassa päivässä. Purkaminen
on vieläkin nopeampaa. Maanantaina kaikki on taas ohi.

Mikko Koponen

Ralliin kuuluu perinteisesti myös
Lutakon liikenteen uudelleenjär-
jestelyä. Suurimman esteen nor-
maalille liikenteelle aiheuttaa
Schaumanin puistotien sataman-
puoleisen pään sulkeminen. Tie
avautuu liikenteelle maanantaina
aamukuuteen mennessä. Rallin
ajan alueen asukkaat voivat ajaa
koteihinsa Heikinkadun kautta.

Lisäksi Schaumanin puistotiel-
tä radan suuntaan lähtevät

Blomstedtinkatu, Piippukatu ja
Fortunankuja ovat suljettuina täs-
tä aamusta maanantaiaamuun
saakka.

– Lutakon alueen ihmiset ovat
jo niin tottuneita järjestelyihin, et-
tä asia ei nykyään aiheuta juuri-
kaan puhetta. Uudempi Killeri on
aiheuttanut huomattavasti enem-
män palautetta, sekä positiivista
että negatiivista, kertoo rallin
kaupunkitapahtumien järjestelys-
tä vastaava Juha Hautsalo AKK
Sports Oy:stä.

”Ihmiset tottuneet
liikennejärjestelyihin”

Lutakon

ihme
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Mikko Koponen

Tiktak julkaisi viime syksynä jo
kolmannen albuminsa Ympyrää.
Levy oli suurmenestys ja se ylitti 30
000 kappaleen platinarajan jo pelk-
kien ennakkotilausten perusteella. 

”Ympyrää” on selvästi Tiktakin
edellisiä albumeja raskaampi, ja
bändin basisti, Mimmu, on luopu-
nut keikoilla tavaramerkikseen
muodostuneista enkelinsiivistä.
Onko tarkoitus ollut päästä tyttö-
bändin imagosta eroon kertahei-
tolla?

– Ei oikeastaan, kyllä se on ollut
enemmänkin luonnollinen muu-

tos. Me olemme kaikki kasvaneet
tämän bändin aikana, ja musiik-
kimme on muuttunut raskaam-
maksi levy levyltä, sanoo yhtyeen
rumpali Tuuli. 

– Uusin albumi on juuri sen tyy-
listä musiikkia, mitä me tykkääm-
me soittaa livenä ja yleisökin on
keikoilla tykännyt. Olemme saa-
neet paljon positiivista palautetta.

Kolmen albumin ja suuren suo-
sion takia on helppo unohtaa, että
osa jäsenistä valmistui vasta tänä
keväänä ylioppilaiksi. Jatko-opis-
kelu ei ole Tuulin mukaan vielä ke-
nellekään ajankohtaista.

– Paitsi Mimmulle, joka kirjoit-

taa vasta ensi vuonna. Muut pitä-
vät opiskelusta välivuoden ja kes-
kittyvät nyt pelkästään musiikkiin.

Kysyimme Tuulilta viisi rallia si-
vuavaa kysymystä, joihin saimme
seuraavanlaiset vastaukset:

Kuinka aktiivisesti seuraat rallia?
– En seuraa autourheilua ollen-

kaan. 
Oletko käynyt Nesterallissa ai-

emmin?
– En. Jyväskylässä olen kyllä

käynyt. 
Kuka on suosikkikuskisi?
– Minulla ei ole suosikkia, kos-

ka en seuraa lajia.
Jos saisit ajaa kilpaa millä tahan-

sa ajopelillä potkulaudasta kuura-
kettiin, mikä olisi valintasi?

– Jaa-a. Varmaan se olisi se pot-
kulauta.

Miksi juuri sinä ja bändisi sovit-
te rallikansaa viihdyttämään?

– Me ollaan iloinen ja menevä
bändi. Rallissa on varmaan kova
meininki, joten eiköhän me sovita
hyvin joukkoon.

Tiktakin musiikki on muuttunut levy levyltä raskaammaksi.

● Tiktak esiintyy Paviljongin Rally
Partyissä lauantaina 7.8.

Irina löysi oman tyylinsä
Mikko Koponen

Irina nousi julkisuuteen viime
syksyllä ”Juulian totuudet” -de-
byyttisinglensä myötä. Apulanta-
yhtyeen Toni Wirtasen tekemä
rauhallisen melodinen laulu oli
yksi syksyn soitetuimpia kotimai-
sia kappaleita Suomen radio-
asemilla.

Maaliskuussa häneltä ilmestyi
debyyttialbumi ”Vahva”, joka myi
kultalevyyn oikeuttavan määrän
alle kahdessa kuukaudessa. On
perinteisen urheilutoimittajakysy-
myksen paikka: Miltä nyt tuntuu? 

– Mahtavalta tietysti. Meillä ei
levyn valmistumisen jälkeen ollut
mitään tarkempia odotuksia.
Olimme sillä kannalla, että olem-
me parhaamme tehneet ja nyt kat-
sotaan miten käy, vastaa Irina tyy-
lilajissa tiukasti pysyen.

Debyyttialbumin muutkin kap-
paleet ovat Wirtasen sävellyksiä ja
sanoituksia. Musiikillisen linjan ja
tekstien aiheet on päättänyt Irina.
Levyn yleisilme on vahvan me-

lankolinen ja mollivoittoinen.
– Ei me muunlaista osattu teh-

dä. Ja valittu linja vain tuntui it-
sestä oikeanlaiselta, Irina selittää.

28-vuotias Irina on ehtinyt työs-
kennellä musiikin parissa jo vuo-
sikymmenen. Suurin osa tuosta
ajasta on vierähtänyt showbändi
Playan riveissä. Miksi debyyttial-
bumin aika oli vasta nyt?

– Jokaisella ottaa aikansa, että
löytää oman tyylinsä. Hätiköityjä
ratkaisuja on tehty ja nähty, minä
en halunnut sortua sellaiseen, Iri-
na kuittaa.

Kysyimme Irinalta myös sarjan
ralliaiheisia kysymyksiä. Näin lau-
laja vastasi:

Kuinka aktiivisesti seuraat ral-
lia?

– En juuri ollenkaan. Sen min-
kä uutisista ja lehdistä saa seurat-
tua.

Oletko käynyt Nesterallissa ai-
emmin?

– Esiinnyin viime vuonna sata-
massa olleessa teltassa Playan
kanssa. Olen myös asunut Jyväs-

kylässä. Läheisellä urheilu-
kentällä oli kerran joku ral-
liautojen esittelyajo ja ken-
tältä kuului melkoista päri-
nää. 

Kuka on suosikkikuskisi?
– Vieläkö Marcus Grönholm

ajaa? Minä sanon hänet.
Jos saisit ajaa kilpaa millä ta-

hansa ajopelillä potkulaudasta
kuurakettiin, mikä olisi valinta-
si?

– Parempi pitäytyä siinä,
minkä hallitsee. Ajaisin au-
tolla.

Miksi juuri sinä ja bän-
disi sovitte rallikansaa
viihdyttämään?

– Jaaha. Sitä on
parempi kysyä niil-
tä, jotka meidät sin-
ne ovat tilanneet.

● Irina esiintyy
Paviljongin Rally
Partyissä
torstaina 5.8.

Tiktak voi keskittyä nyt 

musiikkiin
Halosta
päähän
Johannes
Rakastajalta
Mikko Koponen

Johannes Rakastaja on Nesteral-
lin bilehallin tämän kesän house-
bändi. Rallipartyjen jokaisena il-
tana esiintyvä orkesteri soittaa ki-
taristi Keijo Tuomisen mukaan
”halolla päähän rock´n rollia”,
jonka henkiset juuret löytyvät Po-
pedan ja Freukkareiden suunnal-
ta.

– Meidän musiikkimme on sel-
laista rankalla kädellä soitettua ta-
kuuvarmaa bilerockia, hän kuvai-
lee.

Vuonna 1999 perustettu yhtye
soitti alkuaikoinaan myös iskel-
mällisempiä finnhitsejä, mutta
soittajat huomasivat äkkiä, että ti-
lausta olisi nimenomaan rockia
rypistävälle kompaktille kokoon-
panolle.

– Lähemmäs kymmenen soitta-
jan finnhits-bändejä kyllä riitti,
vaikkeivät ne edes mahtuneet jo-
ka kapakkaan esiintymään. Me
päätimme keskittyä rockiin ja saa-
da aikaan isomman rytinän pie-
nemmällä porukalla, Tuominen
kertoo.

Yhtyeen ohjelmisto koostuu
muun muassa Popedan, Juice
Leskisen ja Yön kappaleista. Bii-
sien valintaan on kaksi perustet-
ta: sen on oltava hitti ja tunnutta-
va soittajille omalta. Lisäksi sen on
tietysti sovittava yhtyeen pääteh-
tävään - viihdyttämiseen.

– Hyvän keikan tunnistaa siitä,
että tulee kaksi encorea, joista jäl-
kimmäisessä rumpali laulaa pys-
tysolistina ilman paitaa ja kitaris-
ti takoo rumpuja. Kumpikaan ei
kyllä osaa hommaansa, mutta kai-
killa on hauskaa, Tuominen sa-
noo.

Rallikysymyksiimme hän vasta-
si seuraavasti:

Kuinka aktiivisesti seuraat ral-
lia?

– Ei kauhean aktiivisesti. Silloin
tällöin tulee katsottua.

Oletko käynyt Nesterallissa ai-
emmin?

– Olen ollut erikoiskokeen var-
rella, mutta en kyllä muista minkä
nimisen.

Kuka on suosikkikuskisi?
– Tommi Mäkinen, sillä on niin

hauskaa se englanti. Ei oikeasti,
kyllä Tommi on kova jätkä.

Jos saisit ajaa kilpaa millä ta-
hansa ajopelillä potkulaudasta
kuurakettiin, mikä olisi valintasi?

– Formula. Se olisi kova juttu.
Miksi juuri sinä ja bändisi sovit-

te rallikansaa viihdyttämään?
– Kummassakin on vauhtia ja

vaarallisia tilanteita. Mitään ei ole
sovittu etukäteen, mutta karttaa
pyritään lukemaan parhaan mu-
kaan.

● Johannes Rakastaja esiintyy
Paviljongin Rally Partyissä joka

ilta 5.-7.8.

Irinan maaliskuussa ilmestynyt debyyttialbumi myi
kultalevyn kahdessa kuukaudessa. 
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”Onhan se ralli yhdenlainen taiteenlaji”
Jasmin Mäntylä

1. Olen ollut rallissa kerran.
Olin siellä töissä VIP-puolella
vuonna 1999.

2. Sama asia kuin Formuloissa.
Autourheilussa on vauhtia ja
meininkiä.

3. Olen tykännyt Rovanperästä.
Toivottavasti hän menestyisi tule-
vaisuudessa paremmin.

4. Tapasin hänet vuoden 1999
rallissa ja hän vaikutti todella mu-
kavalta ja luonnolliselta. Vaikka
mies on kiertänyt ralleja ympäri
maailmaa, niin hänellä ei ole
noussut mikään päähän. 

5. En tiedä vielä. Toivottavasti
ehdin, riippuu paljon töistä.

Ellen Jokikunnas
1. Ainakin kymmenen kertaa.

Olen kasvanut autourheilun pa-
rissa, ensimmäisen kerran olin
mukana jo vauvana vaunuissa.
Joinakin vuosina olen ollut myös
töissä VIP-kylässä.

2. Vaara ja nopeat autot. 
3. En osaa sanoa. Tuolla on niin

paljon nuoria ja lahjakkaita kus-
keja. Toivottavasti jostain suoma-
laisesta tulee kova nimi.

4. -
5. En osaa sanoa, se on vielä au-

ki. Elokuun puolessa välissä aloi-
tan uuden tv-sarjan kuvaukset,
mutta toivottavasti aikaa riittää. 

Aake Kalliala
1. Joskus 17–18-vuotiaana olin

siellä ensimmäisen kerran. Sen jäl-
keen on tullut käytyä… sanot-

taisiinko tuntuvasti.
2. Onhan se ralli yhdenlainen

taiteenlaji ja minä tykkään tai-
teesta.

3. Vaikea sanoa, on sen verran
tasainen rintama lupaavia kuske-
ja. Sanoisin, että suomalaisista
seuraava kova nimi on Mikko
Hirvonen.

4. Tuli vain ensimmäisenä mie-
leen. Voi se olla joku muukin. Ku-
ten sanoin, rintama on todella ta-
sainen.

5. Kovasti on tarkoitus. Noin 98
prosentin varmuudella tulen.

Mika Salo
1. Vaikea pysyä laskuissa

mukana. Aina olen ollut ki-
saa seuraamassa, kun vain
olen päässyt.

2. Erityisesti tämä nykyi-
nen konsepti, jossa huolto-
parkki on tuotu keskelle
kaupunkia. Minulla on pal-
jon kavereita tiimeissä, ja
on tosi mukavaa käydä
moikkaamassa tuttuja ja
seuraamassa tiimien toi-
mintaa. Lisäksi Jyväsky-
lässä on rallin aikana tosi
hyvä fiilis.

3. Janne Tuohinosta.
4. Jannella on hyvä ote

hommaan ja kaveri tuntuu mene-
vän varmoin askelin kohti kärkeä.
Kaiken lisäksi Janne on hyvä tyyp-
pi!

5. Ilman muuta! Ilman pakotta-
via esteitä en jää Nesterallista pois.

Ellen Jokikunnas oli
ensimmäisen
kerran mukana
rallissa jo
vauvana
vaunuissa.

KYSYMYKSET
● 1. Oletko käynyt Nesterallissa
aiemmin?
● 2. Mikä rallissa viehättää?
● 3. Kuka on suosikkikuskisi?
● 4. Miksi juuri hän?
● 5. Aiotko tulla paikalle seuraamaan
Nesterallia?

Techinicolour tahtoo
viihdyttää kaikkea kansaa
Mikko Koponen

Viime syksynä debyyttialbuminsa
julkaissut viisimiehinen Technico-
lour soittaa suurieleistä ja mahti-
pontista stadionrockia, jossa suur-
ten tunteiden jakaminen on tär-
keämpää kuin tekninen näppäryys
ja soittotaidolla brassailu. 

– Biiseissämme ovat pääosassa
isot melodiat ja isot kertosäkeet,
kertoo bändin laulaja Jimi Pääkal-
lo.

Hänen mukaansa bändin mu-
siikki on vahvasti tekijöidensä nä-
köistä. Kaikilla soittajilla on hyvin
samankaltainen musiikkimaku.

– Pidämme kaikki hyvältä kuu-
lostavista biiseistä ja tarinan kerto-
misesta. Meitä ei kiinnosta pelkkä
soittaminen soittamisen takia, Jimi
linjaa.

Jimin mukaan yleisö on jo unoh-
tanut, että hän tuli julkisuuteen Pit-
kä kuuma kesä -elokuvan kautta.
Puheita laulavasta elokuvahah-
mosta ei ole kuulunut.

– En ole huomannut sellaista
asennetta, eikä kyllä kiinnosta-
kaan. Kun olen keikan jälkeen
nähnyt faneja, niin kyllä me olem-
me puhuneet vain keikasta ja sen
antamista fiiliksistä.

Ja ne fiilikset ovat pääasiassa hy-
viä. Jimi kertoo Technicolourin
musiikin toimineen livenä ”helve-
tin hyvin”.

– Jengi on digannut tosi paljon ja
ollut erittäin osallistuvaista. On hie-
no tunne kun saa musiikillaan ih-
miset varauksetta mukaan.

Näin Jimi Pääkallo vastasi ralli-

kysymyksiimme:
Kuinka aktiivisesti seuraat rallia?
– Kun olen käynyt vaarilla, niin

vaari ja faija ovat usein katsoneet
rallia. Itsekin on tullut seurattua sii-
nä sivussa, mutta ei laji muuten ole
hirveästi kiinnostanut.

Oletko käynyt Nesterallissa ai-
emmin?

– En mutta odotan keikkaa kyl-
lä innolla. Faija sanoi, että se voi ol-
la mielenkiintoinen kokemus.

Kuka on suosikkikuskisi?
– Ei minulla ole ketään suosik-

kia, en tiedä lajista niin paljon.
Mutta ehkä ralliviikonlopun jäl-

keen minulla jo on.
Jos saisit ajaa kilpaa millä tahan-

sa ajopelillä potkulaudasta kuura-
kettiin, mikä olisi valintasi?

– Sellainen lentävä skeittilauta,
mikä oli Back to the Future -leffas-
sa. Sillä olisi aika makeeta mennä.

Miksi juuri sinä ja bändisi sovit-
te rallikansaa viihdyttämään?

– Me haluamme viihdyttää, oli
kansanryhmä mikä tahansa. Jos
kansa on tyytyväinen, niin mekin
olemme.

Tecnicolour-yhtyeen Jimi Pääkallo haluaisi kokeilla lentävää
skeittilautaa.

● Technicolour esiintyy Paviljongin
Rally Partyissä perjantaina 6.8.

AUTOKORJAAMO

AUTO-MÄENPÄÄ KY

Puh. 014-620 986

• huoltaa
• korjaa
• Mobil-öljynvaihdot odottaessa

• 4-pistesuuntaus
• Lucas-jarruhuolto

Saarijärventie 8, 40200 Jyväskylä
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Laukaantie 24, p. 272 666.
Ark. 9–17.
www.kspaintcenter.fi

 (ralleissa testatut)Meiltä laadukkaatMeiltä laadukkaatMeiltä laadukkaat ISKUN-ISKUN-
ISKUN-

VAIMENTIMETVAIMENTIMET
VAIMENTIMET
lähes kaikkiin
automerkkeihin.
Myös asennus-
palvelu. Kysy tarjous!
Ps. Myös tuulilasit/
      asennus

Sepänpolku 2,
Tiituspohjan teollisuusalue

puh. (014) 611 818,
0400 578 489

Autojen
• maalaukset
• kolari-

korjaukset
• peltityöt

Alasinkatu 5. puh. 0424 7991. Av: ma–pe 8–18, la 8–14.

KEMIALLISEN
WC:N TEHO-
AINE 3 L 444505050€€€

RALLIVIIKON
SHOKKITARJOUS!

999909090€€€

171717505050€€€

NESTE-
KAASU
5 kg

NESTE-
KAASU
11 kg

JYVÄS-MARTISTA
RALLITUNNELMIIN!

KYLMÄLAUKKU 24 L
• muovia

777909090€€€

KYLMÄ-
PATRUUNA
• 200 ml 000505050€€€

/kpl

KYLMÄ-
LAUKKU 30 L
• styrox 555909090€€€

GRILLIHIILI
Barbecue 14 ltr

Teräksiset
TERMOS-
PULLOT alk.

0,5 ltr555€€€

NITRIILI-
KUMISAAPPAAT

191919909090€€€

REPPU-
JAKKARA

888909090€€€

LUSIKKA-
HAARUKKA
-MYSTEERI 555€€€

RETKI-
JAKKARA

333505050€€€
3-jalk.

KERTAKÄYTTÖ-
SADETAKKI 111€€€
SATEEN-
VARJO 333505050€€€

RST-PAKKI
+ lusikka-

haarukka-
veitsi 333€€€

333€€€YHTEISHINTAAN

+
SYTYTYSNESTE
1 ltr


