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JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Mitsubishin moottoriurheilusta
vastaava Isao Torii vahvisti tors-
taina, että Mitsubishin rallitalli on
neuvotellut ajosopimuksesta
Marcus Grönholmin kanssa kau-
delle 2006. Grönholm on keskus-
tellut tallipaikasta myös Fordin ja
Subarun tallipomojen kanssa.

– Voin sanoa, että olemme neu-
votelleet Marcuksen kanssa. Pi-
dämme yhteyttä kaikkiin saata-
villa oleviin huippukuljettajiin.
Päätämme marraskuussa ketkä
ajavat meillä ensi vuonna, Torii
myönsi.

Mitsubishi on kiinnostava talli,
sillä Lancer WRC kehittyy isoin
askelin loppuvuoden aikana.

– Auton jousitukseen ja moot-
toriin on tulossa parannuksia vuo-
delle 2006, Torii valotti.

Mitsubishi anoi ja sai luvan
osallistua vain 13 MM-ralliin en-
si vuonna. Kansainvälinen auto-
liitto FIA myönsi saman vapau-
tuksen Skodalle. Torii kuitenkin
vakuutti, että Mitsubishi aikoo ol-
la mukana kaikissa MM-ralleissa
ensi vuonna.

– Jos saamme kasaan riittävän
suuren budjetin, osallistumme
kaikkiin 16 MM-ralliin, Torii sa-
noi.

Mitsubishi on tällä hetkellä au-
tomerkkien MM-sarjassa viiden-
tenä ja ykköskuljettaja Harri Ro-
vanperä kuljettajien MM-sarjassa
kuudentena. Toriin mukaan talli
aikoo ensi vuonna taistella maail-
manmestaruuksista.

– Ensi kauden tavoitteemme
riippuu siitä ketkä ovat meidän
kuljettajat. Tavoittelemme joko
kuljettajien tai autonvalmistajien
maailmanmestaruutta, Torii sa-
noi.

Mitsubishi tavoittelee ensi kau-
deksi yhtä huippukuljettajaa ja yh-
tä nuorta lahjakkuutta.

– Kuljettajavalinnat riippuvat
siitä millaisen budjetin saamme.
Nykyiset kuljettajat Harri, Gigi
Galli ja Gilles Panizzi ovat myös
ehdolla, Torii sanoi.

Toriin mukaan Mitsubishi ai-
koo olla mukana rallin MM-sar-
jassa vielä monta vuotta.

– Sitoudumme ralliautoilun
MM-sarjaan aina vuodeksi ker-
rallaan. Budjettivuotemme kestää
huhtikuusta maaliskuuhun. Vuo-
den vaihteen jälkeen hallituksem-
me päättää mitä teemme, mutta
voin vakuuttaa, että ralli on meil-
le tärkeä kilpailumuoto myös tu-
levaisuudessa.

Mitsubishi
haluaa
Grönholmin

Isao Torii odottaa Harri
Rovanperältä palkintopallisijaa
viikonlopun Neste-rallista.
KUVA: RISTO AALTO
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Joni Malkamäki

Ammattikuljettajasta yrittäjäksi
ja rallikoulun rehtoriksi siirtynyt
Tommi Mäkinen esitteli torstai-
na Paviljongissa oman rallipa-
jansa uuden ylpeydenaiheen.
Vuoden 2006-mallisella N-ryh-
män Subaru Imprezalla aiotaan
panna tosissaan hanttiin tuotan-
toautojen luokkaa vuosia hallin-
neella Mitsubishille.

Puuppolassa toimiva Tommi
Mäkinen Racing aloitti toimin-
tansa viime kesänä. Nelinkertai-
sen maailmanmestarin pajan
kautta on sen jälkeen myyty
maailmalle yli 20 ralliautoa, jois-
ta seitsemän on ollut täysin val-
miita kilpureita ja loput edulli-
sempia aihioita. Uudella WRX
STi SPEC-C 2006 -nimeä kanta-
valla versiolla Subaru aikoo teh-
dä läpimurron ensi vuoden kil-
pailuissa.

– Pääsin testaaman uutta mal-
lia Japanissa ja se tuntui heti to-
della hyvältä. Suurimmat muu-
tokset on tehty aerodynamiik-
kaan ja voimansiirtoon, mitkä
ovat vaikuttaneet hirvittävän
paljon auton vakauteen ja no-
peuteen. Uuden version
downforce on paljon parempi ja
se on kovemmissakin vauhdeis-
sa todella rauhallinen ajettava,
Mäkinen vertasi.  

Tommin mukaan N-ryhmän
autot ovat kehittyneet valtavasti
lyhyessä ajassa. Vehkeet kestä-
vät nykyään kovaakin käsittelyä,
eikä niitä tarvitse kilpailuissa
sääliä. Voimaakin on yllättävän
paljon.

– Jos saisimme laittaa tähän
samanlaisen kuristimen kuin A-
ryhmässä, niin tämän voisi heit-
tää viivalle saman Mitsun kans-
sa, jolla voitin ensimmäisen
maailmanmestaruuden vuonna
1996. Toki myös WRC-autot
ovat kehittyneet, mutta kyllä nä-
mäkin nykyään ovat kunnon ral-
liautoja, Mäkinen huomautti.

Maailmalla yli 20
Mäkisen pajan autoa
Torstaina esitelty yksilö jää Mä-
kisen rallipajan omaan testi-
käyttöön. Ensimmäiset myyntiin
menevät autot saadaan työn al-
le syyskuussa, ja niillä on tarkoi-
tus ehtiä viivalle vuoden alusta. 

Täysverisen kilpurin rakenta-
minen kestää Mäkisen pajalla
noin puolitoista kuukautta ja
valmiille tuotteelle kertyy hintaa
varustelusta riippuen noin 100
000 euroa. Asiakkaan omaksi ra-
kennusprojektiksi myytävä kil-
pa-auton aihio kustantaa noin
40 000 euroa. Tämän vuoden
Neste-rallissa Mäkisen kautta
hankituilla autoilla ajavat N-ryh-
män huippumiehet Jukka Keto-
mäki ja Toni Klemets.  

Mäkinen itse totesi, ettei edes
rallin kynnyksellä ole enää tun-
tenut vetoa huippuauton rattiin.
Uusi rooli rallibisneksen parissa
on täyttänyt aukon loistavasti.

– Toki seuraan tarkasti, mitä
MM-sarjassa tapahtuu, mutta
muut asiat ovat nyt päällimmäi-
senä mielessä. Olen todella naut-
tinut uudesta työnkuvastani,
Mäkinen vakuutti.

Mäkisen rallipaja 
teki Subarusta 
uuden painoksen
Tommi Mäkinen Racing
paljasti vuoden 2006 N-
ryhmäläisen jo torstaina.
Siviiliversion Euroopan
ensi-ilta on Frankfurtin
autonäyttelyssä
syyskuussa.

Siinä se on, ensimmäinen Tommi Mäkinen Racingin rakentama
vuoden 2006-mallinen N-ryhmän Subaru. Auton keulan ilme
paljastetaan lopullisesti, kunhan Eurooppaan tuleva siviiliversio
saadaan esiteltyä. KUVA: RISTO AALTO
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Marko Mäkinen

Killerin raviradalla ajetaan tänä
vuonna kolmena iltana peräk-
käin. Samaan aikaan kun rallin
MM-sarjan kärki palailee lau-
antai-iltana Jämsän lenkiltä ta-
kaisin Paviljongin huoltoalueel-
le, superrallicross-autot aloitta-
vat Killerillä oman taistonsa
SM-pisteistä.

Viime vuonna suomalaiselle
moottoriurheiluyleisölle lansee-
rattu uusi SRC (superrallicross)
-luokka ajaa oman SM-osakil-
pailunsa Killerin raviradalla lau-
antaina klo 19.30 alkaen. En-
simmäistä kertaa SM-tasolla
ajettavan SRC-sarjan autot ovat
ulkonäöltään vakioauton kal-
taisia sarjatuotantoautoja ja vuo-
simalliltaan vähintään 1998 tai
uudempia. Ne ovat takavetoisia
ja automerkkien kirjoa edusta-

vat mm. BMW, Volvo ja Audi. 
SRC-luokka kehitettiin uudis-

tamaan suomalaista rallicrossia.
Se on suora jatko KRC -luokas-
ta, jota on ajettu vanhemmalla
kalustolla lähes 15 vuotta. 

Killerillä
parikilpailu
Kotimaiset SRC-huiput kilpaile-
vat Killerillä SM-pisteistä pari-
kilpailuna MM-rallista tutulla
radalla. Erikoiskokeen molem-
mat ajoväylät muodostavat ko-
konaisuuden, joka ajetaan jo-
kaisessa lähdössä kertaalleen
ympäri. Kilpailijat pääsevät tu-
tustumaan rataan kahdesti lau-
antaina klo 15–18 välisenä ai-
kana ajettavissa vapaissa harjoi-
tuksissa. Varsinainen tapahtuma
käynnistyy klo 19.30 alkuerillä
ja Killerin SM-osakilpailun voit-
taja selviää pimenevässä illassa
ennen klo 22 ajettavassa A-fi-
naalissa.

Killerin SM-osakilpailussa ra-
dan lähtöpuolet arvotaan ennen
jokaista starttia. Alkuerissä pa-
rit muodostetaan SM-pisteiden

mukaisesti siten, että eniten pis-
teitä kerännyt kohtaa sarjatau-
lukossa viimeisenä olevan jne.
Parinsa voittaneet kuljettajat jat-
kavat karsintoja seuraavissa
erissä. Parilleen hävinneet kul-
jettajat menevät aikavertailuun,
josta muodostetaan ”lucky-
luuseri” -lista. Listalle nousee
kilpailijamäärästä riippuen 1–3
nopeinta jatkoon pääsevää kul-
jettajaa.

Seuraavien erien parit muo-
dostetaan siten, että edellisen
lähdön nopein ja hitain muo-
dostavat parin, toiseksi nopein
ja toiseksi hitain seuraavan pa-
rin jne. Parinsa voittaneet kul-
jettajat jatkavat karsintoja seu-

raavissa erissä. Karsintoja jatke-
taan niin kauan kunnes neljä
nopeinta kuljettajaa on jäljellä.
Voittaneet kuljettajat ajavat A-
finaalissa ja ratkaiset kilpailun
sijat 1 ja 2. Hävinneet kuljettajat
kohtaavat B-finaalissa ja ratkai-
sevat sijat 3 ja 4. Näille neljälle
kuljettajalle jaetaan SM-pisteet.

Mestari Määttä
ennakkosuosikki
SRC:n hallitseva mestari Atro
Määttä on aloittanut kuluvan
kauden vauhdikkaasti. Neljän
ajetun osakilpailun jälkeen SM-
pistejohdossa ajava valkealalai-
nen on yksi Killerin suurimmis-
ta ennakkosuosikeista. Määttä

sanoo, että kauden ainoa tavoi-
te onkin uusia mestaruus.

– Kun on mitä puolustaa, niin
mestaruus pitää ainakin yrittää
uusia. Pistetilanne näyttää nyt
aika hyvältä, mutta sarja on vas-
ta puolivälissä, joten mitä ta-
hansa saattaa vielä tapahtua,
hän toteaa.

Viime vuonna SRC:n suurim-
man huomion haalivat rallimes-
tarit Markku Alén ja Juha
Kankkunen, jotka eivät ole
enää sarjassa mukana. Määtän
mukaan SRC on kuitenkin säi-
lyttänyt kiinnostavuutensa.

– Mielestäni sarjan taso on
kasvanut kärjen laajentumisen
myötä. Tänä vuonna mennään
myös kovempaa kuin viime
vuonna, sillä kalustopuolella on
tapahtunut kehitystä monessa
tiimissä.

Esimerkiksi Määtän sinisen
Volvo S40:n konehuoneessa jy-
tää uusi 310 hevosvoiman
moottori.

– Tehonlisäystä on viime vuo-
desta 30 heppaa. Ajassa mitat-
tuna lisähevosvoimat ovat pu-

dottaneet kierrokselta noin puo-
lisekuntia, Määttä paljastaa.

Maltti
on valttia
Killerin SM-osakilpailu poikke-
aa muista SRC-osakilpailuista
ajotavan ja radan osalta. Määt-
tä ennakoi, että voittoon tarvi-
taan malttia ja oikeanlainen ren-
gaskuviointi.

– Killerillä ei saa töppäillä, sil-
lä ajokaavio on niin tiukka, että
yksikin pyörähdys voi tietää hä-
viötä ja putoamista jatkosta. Ra-
ta on mielenkiintoinen, sillä se
sisältää SM-sarjan ainoan hyp-
pyrin. Killerillä ajamme myös
ns. sadekelirengassäännöllä, jo-
ten jokainen kuljettaja voi ku-
vioida renkaansa vapaasti,
Määttä sanoo.

Killerin SRC-osakilpailua
pääsee seuraamaan rallipassilla
ilmaiseksi. Yksittäinen pääsylip-
pu maksaa 10 euroa ja alle 12-
vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Li-
pulla pääsee vapaasti liikku-
maan yleisöalueilla ja myös va-
rikolla.

Superrallicross esittäytyy ralliyleisölle
SRC:n SM-osakilpailu
jatkaa lauantai-illan
huumaa Killerillä.

FAKTA: MIKÄ ON SRC
● SRC-autot ovat vuosimallia 1998
tai nuorempia. Autot ovat
takavetoisia, luistonestojärjestelmät
kielletty. Moottorin on oltava
vapaasti hengittävä, maksimikoko
3500 kuutiosenttimetriä
● Datan siirto liikkuvasta autosta on
kielletty.

● SRC:ssä käytetään yhtä
rengasmerkkiä.
● SM-pisteitä jaetaan finaalien
kahdeksalle parhaalle kaavalla 10,
8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Killerillä pisteitä
jaetaan poikkeuksellisesti vain
neljälle nopeimmalle kuljettajalle
kaavalla 10, 8, 6, ja 5.
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Joni Malkamäki

Vuoden 2005 Neste-ralli käyn-
nistyi torstaina Killerillä, kun
menohaluja uhkuvat ralliohjuk-
set vapautettiin kello 19.00 läh-
tökarsinasta sateiselle ka-
viouralle. Pareittain kisatun ylei-
söpyörityksen hoiti ripeimmin
Norjan Petter Solberg, joka
piiskasi Subarullaan runsaan
kahden kilometrin radan aikaan
1.23.0. Toiseksi nopeimmin ra-

viradan vaikeat ja liukkaat mut-
kat selvitti Harri Rovanperä
Mitsubishillään (–0,6 sekuntia).

Aamun testierikoiskokeella
nopeimman ajan kellottanut
Marcus Grönholm jäi Killerillä

kolmanneksi, mutta hän syök-
syy silti positiivisin mielin aa-
mun erikoiskokeille. Inkoolai-
nen pesi viimeisessä taistelupa-
rissa lähes ihmemiehen mai-
neen Citroenin ohjaamossa saa-
vuttaneen Sebastien Loebin.
Eroa oli vaivainen sekunnin
kymmenys, mutta jostain se
ranskalaisen nöyryytys pitää
aloittaa.

– En usko, että Loeb pystyy
lyömään minua täällä. Pakko-
han sitä on uskoa, että pystym-

me voittoon. Ainakin tulosten
puolesta Jyväskylän pitäisi olla
meidän autolle paras kilpailu,
Grönholm puhisi itsevarmasti.

Raviradan nopein mies, Sol-
berg, kiirehti kuitenkin top-
puuttelemaan Grönholmin pu-
heita.

– Kilpailun alussa suomalaiset
ovat kärjessä, mutta he putoavat
yksi kerrallaan pois ensimmäis-
ten pätkien aikana,  Solberg vir-
nuili.

– Muistaakseni siellä putoa-

jien joukossa oli viime vuonna
yksi norjalainenkin, Grönholm
psyykkasi ja viittasi Solbergin
viimevuotiseen ulosajoon heti
kisan alkumetreillä. 

Ralli jatkuu tänään kahdek-
salla erikoiskokeella. Kaikkiaan
koluttavia erikoiskoekilometre-
jä kertyy perjantaina runsaat
140. Lauantaina autokunnilla
on taivallettavaan lähes identti-
nen matka, kun sunnuntaina
jäähdytellään vielä 66 kilomet-
rin verran.

1. erä Grönholmille
Sebastien Loeb joutui katselemaan Killerillä Marcus Grönholmin perävaloja. KUVA: RISTO AALTO

KILLERI: Marcus Grönholm kukisti ennakkosuosikki 
Sebastien Loebin, mutta hävisi Solbergille ja Rovanperälle.

En usko, että Loeb
pystyy lyömään 
minua täällä.
Marcus Grönholm


