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Marcus Grönholm näytti Neste-
rallissa lauantaina kuka määrää
vauhdin tahdin Keski-Suomen
sorateillä. Grönholm ajoi lauan-
tain erikoiskokeet puoli minuut-
tia Sebastien Loebia nopeam-
min ja karisti ranskalaisen Cit-
roen-kuljettajan 32 sekunnin
päähän ennen päivän viimeistä
erikoiskoetta. 

Grönholmin johto kasvoi lo-
pulta minuutiksi ja seitsemäksi
sekunniksi, kun Loebin Citroe-
nista puhkesi oikea eturengas
Himoksen erikoiskokeella.

– En yrittänyt tavoittaa
Marcusta, enkä ajanut miten-
kään erityisen kovaa. Tiellä oli

kivi ajourassa, osuin siihen ja
rengas pamahti rikki, Loeb sel-
vitti.

Vain tekninen vika voi ryöstää
Grönholmilta voiton Neste-ral-
lissa. Loeb ei tavoita häntä aja-
malla

–  Minuutin johto on turvalli-
nen. Mun ei tarvitse enää ajaa
täysillä sunnuntaina, Grönholm
totesi.

Grönholm nujersi
Loebin ajamalla
Grönholmille tulossa olevaa ral-
livoittoa ei voida missään ni-
messä pistää Loebin rengasrikon
ansioksi. Grönholm nimittäin
nujersi Loebin puhtaasti ajamal-
la.

Grönholm lähti lauantain pät-

kille Loeb niskassaan 5,8 sekun-
nin tuntumassa. Loeb niisti in-
koolaisen johdon 2,3 sekuntiin
aamun avauspätkällä Vaherissa
ja siitä Grönholm sisuuntui. Hän
ajoi pohja-ajan kuudelle seuraa-
valle  erikoiskokeelle ja karkasi
30 sekunnin johtoon.

– Vaherissa rengas ei toiminut
mutta Ouninpohjassa tuli hyvin
eroa ensimmäisellä kerralla,
Grönholm selvitti ajamistaan.

Moksi-Leustusta muodostui
ratkaisupätkä. Grönholm lähti
vaikealle, 41 kilometriä pitkälle
erikoiskokeelle 23,7 sekunnin
johdossa. Hän ajoi kivisen pika-
taipaleen 6,3 sekuntia Loebia
nopeammin ja ranskalainen oli
lyöty.

– Yritin hyökätä erikoisko-

keen alussa, mutta Marcus oli
jälleen nopeampi. Pätkän puoli-
välissä päätin, että en ota turhia
riskejä, vaan tyydyn toiseen si-
jaan, Loeb sanoi.

Kun Loeb starttasi lauantain
viimeiselle erikoiskokeelle, oli
hän jo luovuttanut taistelun Nes-
te-rallin voitosta. Himoksen pät-
källä sattunut rengasrikko vain
sinetöi kamppailun Grönholmin
eduksi. Loeb jäi rengasrikon ta-
kia 37 sekuntia lisää.

– Saimme tiedon pätkälle, et-
tä häneltä on rengas rikki, Grön-
holm sanoi.

Kahden päivän
kaksinkamppailu
Grönholm ja Loeb paahtoivat
omassa luokassaan kaksi päivää

Neste-rallissa. Vauhtikaksikko
pudotti muut kyydistä jo perjan-
taina ja lauantaina Grönholmin
ero kolmantena olevaan Mark-
ko Märtiniin venyi jo 1.42 mi-
nuutiksi.

Loeb ei antautunut helpolla,
vaan Grönholmin oli ajettava
lauantaina täysillä viimeistä ry-
käisyä lukuun ottamatta.

– Tultiin kovaa, mutta ei ris-
killä. Jos Timpan selkä olisi ol-
lut kunnossa, olisin voinut ajaa
joitakin paikkoja vähän kovem-
paa, Grönholm sanoi.

Kartanlukija Timo Rautiai-
nen pystyi lukemaan nuotit
moitteettomasti lauantaina,
vaikka perjantaina krampannut
selkä muistutti vaivastaan ryt-
kyissä.

– Varottiin vähän hypyissä ja
rytkyissä. Tulin ne nätisti,
Grönholm paljasti.

Loebin voittoputki
napsahtaa poikki
Grönholmin uran 17:s rallivoit-
to on neljän erikoiskokeen ja 67
ek-kilometrin päässä. Jos Grön-
holm ajaa sunnuntaina kahteen
kertaan ajettavat Kuohun ja
Kruununperän pätkät ilman vir-
heitä ja ongelmia, päättyy in-
koolaisen ja Peugeotin vuoden
mittainen voitoton kausi. Sa-
malla päättyy Loebin kuuden
MM-rallin voittoputki.

– Toivottavasti auto toimii,
enkä tee virheitä. Ja rengasrik-
kohan aina vaanii, Grönholm
muistutti.
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NESTE-RALLI

JYVÄSKYLÄ

Tuomas Heikkilä

Fyysisesti matka ei ole pitkä.
Toisella puolella Paviljonkia,

sadan metrin päässä korskeista
WRC-pilttuista, aukenee koko-
naan toisenlainen maailma.
Täällä ei syödä sisäfilettä motor
homessa, täällä ei keikistele la-
teksiasuinen kisatyttö.

Täällä haisee hiki ja moottori-
öljy.

Siis ralli.

Hirvoselle päihin
etuvetoisella?
26-vuotias kannonkoskelainen
Antero Saari hymyilee kuin
Hangon keksi rallilauantain en-
simmäisessä huollossa. Uran en-

simmäinen Neste-ralli on kulke-
nut mukavasti, vaikka perjantain
ensimmäisellä pätkällä tuhrau-
tuikin sähkövikaan parikym-
mentä minuuttia. Sen jälkeen
Saari on ajanut A5-luokan poh-
jat Killerin ja Mökkiperän kak-
kosversioita lukuunottamatta kai-
killa erikoiskokeilla.

Luokkavoitto on karannut,
mutta hyvät pätkäajat lohdutta-

vat. Ilman kakkos-ek:n ongelmia
Saari johtaisi Trophy-luokkaa.

Vuosituhannen alussa Saari
kolusi samoja kisoja toisen Kan-
nonkosken miehen, Mikko Hir-
vosen kanssa. Kuten tiedetään,
Hirvonen kääntää nykyisin rattia
vähän isommissa ympyröissä.

– Hyvä, että edes toinen meis-
tä pääsi, Saari sanoo vilpittömäs-
ti.

– Mutta en minäkään vielä ole
kirvestä kaivoon heittänyt. Pelk-
kä nopeus vain ei WRC:n rattiin
riitä. Lisäksi pitää osua oikeaan
paikkaan oikeaan aikaan.

Hirvosen Saari arvostaa kor-
kealle, mutta ei malta olla heittä-
mättä haastetta:

– WRC:lla Mikko menisi var-
masti lujempaa, kun sillä on
enemmän kokemusta. Mutta jos
ajettaisiin samanlaisilla, etuvetoi-
silla autoilla, niin...

Niin mitä?
– Siinä olisi Mikolla tekemistä.

Ei
ohjus
Saaren Neste-ralli -projekti
käynnistyi vuoden alussa, kun

mies hankki nykyisen menope-
linsä.

– Ensimmäinen asia oli hank-
kia auto, jolla on kansainväliset
luokitukset voimassa. Tosin os-
tohetkellä en vielä tiennyt, että
mahdollisuus Neste-ralliin au-
kenee, Saari kertaa.

Noin 150 hevosen voimalla
kulkeva Micra maksoi 10 000
euroa, siis lähes sata kertaa vä-
hemmän kuin on WRC-auton
arvo.

– Sen jälkeen siihen on upon-
nut 4 000–5000 euroa. Pari ton-
nia vielä, niin se on niin hyvä
kuin tästä autosta saa, Saari ku-
vailee, ja arvioi Neste-rallin kil-
pailubudjetikseen viitisen tuhat-
ta euroa.

Katoavaa 
kansanperinnettä
Tämän luokan auto ei varsinais-
ta ralliohjuksen titteliä ansaitse.

– Sen verran mennään, kun
tällä pääsee. Edellinen autoni oli
A-ryhmän Opel Astra, jossa oli
tehoja yli sata hevosvoimaa
enemmän kuin tässä, Saari sel-
vittää.

Saaren kaltaiset ovat katoa-
vaa kansanperinnettä. Entisai-
kojen Suurajoihin starttasi pari-
sataa autokuntaa, joista lei-
jonanosa oli yksityiskuskeja.
Heitä on vuosi vuodelta vähem-
män.

– Tämä on niin pirun kallista
touhua ja sponsoreita on vaikea
saada, Saari toteaa.

Miehen oma ”pääsponsori”
varsin läheistä sukua: Kannon-
koskella toimiva autokorjaamo-
ja maalaamo Autosaari Ky on

isä-Ilpon yritys.
– Ja tiimiin on haalittu kaikki

sukulaiset ja kaverit, Antero
Saari virnistää.

Kannonkosken mies lounas-
taa pakettiauton takaosassa.

– Seuraava ralli? En tiedä.
Ajetaan nyt tämä ensin loppuun
ja lasketaan sitten rahat. Uu-
denkaupungin SM-ralli var-
maan ainakin jää väliin. Mutta
ei se haittaa. Tämä on ollut niin
hieno kokemus, että siinä ei yk-
si SM-ralli paljon paina.

1,3-litraisen Nissan
Micran ratista on pitkä
matka WRC-ohjuksen
puikkoihin. Sinne ei pääse
vain olemalla nopea, tietää
Antero Saari.

Antero Saaren Nissan Micra 1.3 Super S hyvässä hoivassa. 
KUVAT: SATU RISKILÄ

Kallista touhua, tuumaa Saari.

Neste-ralli vetelee
viimeisiään ja kärjes-
sä mellastaa tuttu
suomalainen mies.

Sebastien Loebin piti voittaa,
mutta Marcus Grönholm on
näyttänyt, että kartturin selkä-
vaivoista ja väärän merkkisistä
renkaista huolimatta meikäläi-
nen ruisleipä on ainakin vielä
ranskalaista aamiaispatonkia
parempaa palasta Jyskälän
teille. 

Välillä on näyttänyt siltä, että
Grönholm on pystynyt pitä-
mään Loebin ja kaikki muutkin
takanaan ilman todellista
yrittämistäkin. Vai miten muu-
ten on mahdollista, että mies
ajaa ilman kunnon nuotteja
pohjat Vellipohjaan ja jätättää
koko joukon taakseen Ounin-
pohjassa neljä kertaa peräkkäin
hyppäämättä kertaakaan kun-
nolla?

Onneksi on
superrallisääntö
Neste-rallin erikoispalkinto
kovasta yrittämisestä, tai jos-
tain, pitäisi ojentaa italialaiselle
Gianluigi Gallille. Mies kes-
keytti kisan ensimmäisellä
maastopätkällä perjantaina,
pisti sepät töihin ja lähti taas
superrallisäännön turvin mat-
kaan lauantaina. Hän ei Harri
Rovanperän tapaan valitellut
Mitsun liian pitkiä välityksiä,
vaan otti niistä kaikki irti. Galli
hyppäsi heti aamutuimaan
Ouninpohjassa autolla pidem-
mälle kuin Suomen naisyleisur-
heilijat heittävät keihästä ja
menetti hetkeä myöhemmin
Ouninpohjan itälenkillä ajok-
kinsa hallinnan rysäyttäen
kunnolla päin suomalaista
petäjää.

– Rakastan Ouninpohjaa,
mutta tallin puolesta olen
pahoillani, Galli selitti kissan-
pentumainen ilme kasvoillaan. 

Toinen lauantain kuuma
superrallisääntöturisti, joka sai
palaneesta rahatukosta piiskaa
tallipäälliköltään oli Chris
Atkinson. Hän keskeytti per-
jantaina Ruuhimäessä ajamalla
tehtaan Subarunsa kiveen
paikassa, jonka ”kaikki tietä-
vät”. 

Leikki jatkui lauantaina, ja
päättyi jälleen rajuun ulosajoon
Moksi-Leustussa. Miljoonan
euron WRC-Subaruja kasvaa
ilmeisesti Atkinsonin perheessä
puissa tai ainakin isin lompa-
kossa.

Neppaaminen ei ole
aatteellista toimintaa
Rallin huuma on Jyväskylässä
ainakin hiukan jotain muuta-
kin kuin WRC-autoilla ajamista
ja ilonpitoa. Sen näyttivät
Kirkkopuistoon lauantaina
kokoontuneet Pienautoilijat,
jotka neppasivat omat skaban-
sa perinteiseen tapaan rallia,
yksityisautoilua ja kulutusta
vastaan. 

Tapahtuman nimi on kerran-
kin oikeassa perspektiivissä,
sillä alle 40 nuoren marssi
100 000 rallituristia ja 10 mil-
joonan euron rahavirtaa vas-
taan on rohkea suoritus. 

Sitä en kuitenkaan tahdo
millään sulattaa, että oma
lapsuuden lempilajini, neppaa-
minen, on valjastettu aatteen
airueeksi. 
joni.malkamaki@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalai-
sen urheilutoimittaja.

NÄKÖKULMA
Joni
Malkamäki

Suomalaista osaamista
ja italialaista ilonpitoa

Luu kurkkuun Loebille
Marcus Grönholm oli Vaherissa sen verran aamu-uninen, että Sebastien Loeb ajoi 3,5 sekunnin pohjat. Sen jälkeen Grönholm meni menojaan. KUVA: ILKKA KARHU

RATKAISUPÄIVÄ: Ranskalaisen rengasrikko lauantain viimeisellä
erikoiskokeella kasvatti Marcus Grönholmin johdon yli minuutiksi.

Ralliglamourin takapihalla
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Junioreiden MM-sarjan osakil-
pailuvoitto on matkaamassa Es-
panjaan, Carlos Sainzin suojatti
Daniel Sordolle, kun britti Kris
Meeke joutui keskeyttämään kär-
kipaikalta heti aamutuimaan Va-
herissa. Citroen C2:sta komenta-
va Sordo keikkuu JWRC:n kär-

jessä yli kahden minuutin erolla
Suzuki Igniksella ajavaan Viron
Urmo Aavaan.

Suomen Kosti Katajamäki
(Suzuki) keskeytti jo perjantaina,
mutta palasi reitille superralli-
säännön turvin lauantaina. Kata-
jamäki ajoi koko päivän kärjen
vauhtia, kunnes matka keskeytyi
Moksi-Leustun 40 kilometrin ry-
pistyksen jälkeen.

JWRC:n voitto 
menee Sainzin suojatille
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Aki Teiskonen joutuu ajamaan
vielä sunnuntaina niin kovaa
kuin Syms-tallin Subarulla pää-
see. Laukaalainen nousi loista-
vasti sujuneen lauantain jälkeen
N-ryhmässä toiseksi. Edellä, vain
5,5 sekunnin tuntumalla,  paine-
lee Ruotsin Patrik Flodin. Yleis-
kilpailussa Teiskonen on sijalla
14, vajaat parikymmentä mi-

nuuttia Marcus Grönholmin pe-
rässä.  

– Ruotsalainen pitää ehdotto-
masti voittaa täällä Jyväskylässä.
Ilman perjantain rengasrikkoa
johtaisin nyt jo toista minuuttia,
Teiskonen sanoi.

Teiskosen urakkaa N-ryhmäs-
sä on helpottanut suosikkikol-
mikko Juha Salon, Toni Klemet-
sin ja Jukka Ketomäen keskey-
tykset.

Teiskonen kyttää
toisena N-ryhmässä
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