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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Sebastien Loeb on voittanut
kaksi kertaa maailmanmesta-
ruuden, koska hän on taitava
kuljettaja ja hänellä on hyvä au-
to. Moni kilpakumppani puhuu
”hyvästä paketista”, mikä tar-
koittaa nopeaa ja virheettömäs-
ti ajavaa kuljettajaa, nopeaa ja
kestävää autoa sekä pitäviä ja
kestäviä renkaita.

Mutta miten hyvin ”paketilla”
pärjätään, kun kuljettajaa vaih-
detaan? Loebin tallikaveri Da-
niel Sordo, 23, on näyttänyt, et-
tä ainoastaan 20 MM-rallin ko-
kemuksellakin Citroenin pystyy
sompailemaan palkintopallille
neljä kertaa. Hyvin on tehdas-
kuljettajien vauhtiin Citroenilla
ehtinyt myös Toni Gardemeis-
ter, joka ajoi Monte Carlossa
kolmanneksi sekä Kreikassa ja
Saksassa neljänneksi.
Janne Tuohino oli ajamassa Cit-
roen Xsaralla Ruotsin MM-ral-
lissa viidenneksi, mutta matka
katkesi moottorin hajoamiseen
200 metriä ennen viimeisen eri-
koiskokeen maalia. Tuohino saa
toisen tilaisuuden Jyväskylän
MM-rallissa. Hän starttaa reitil-
le Loebin entisellä työkalulla, jo-
ka on sama auto, jolla hän ajoi
Ruotsissa ja Gardemeister Krei-
kassa.

– Autossa on potentiaalia. Si-
tä on helppo ajaa, moottori toi-
mii ja jarrut kanssa. On se mah-
tavan hyvä auto, Tuohino ke-
huu.

Tuohinon Citroenin huollosta
vastaa ranskalainen PH Sport.
Auto on rakennettu vuonna
2002, eikä siinä ole ihan yhtä
hyviä palikoita kuin Kronoksen
huoltamissa Loebin ja Sordon
autoissa. Tai näin ainakin ylei-
sesti luullaan.

– Minä uskon, että Citroen ha-
luaa antaa yksityistallille hyvän
auton, koska onhan Kronoskin
yksityistalli. PH Sport haluaa

täältä varmasti hyvän tuloksen.
Täytyy luottaa siihen, että kaik-
ki toimii, Tuohino tuumaa.

Tuohino haluaa
kärkikahinoihin
Tuohino on ajanut Jyväskylän
MM-rallin kymmenen kertaa.
Hänen paras saavutuksensa on
viides sija vuodelta 2004, kun
hän kurvaili tehdastallin Ford
Focuksella. Tuohino pyrkii pa-
rantamaan sitä sijoitusta, vaikka
ei haluakaan paljastaa tarkkaa
tavoitettaan.

– Fiilis on samanlainen kuin
2004. Kyllä tällä autolla pitäisi
pärjätä yhtä hyvin ja tänä vuon-
na voi olla ehkä jopa helpompi
ajaa kolmannesta sijasta, Tuohi-
no viittaa MM-sarjan kovaan,
mutta kapeaan kärkeen.

Tuohino on ajanut tänä vuon-
na vain Ruotsin rallin Citroenil-
la, Portugalin rallin N-ryhmän
autolla sekä puolenkymmentä
erikoiskoetta Tampereen kan-
sainvälisessä rallissa 5. elokuuta.

– Onhan tässä taas pitkä ajo-
tauko alla aivan samalla tavalla

kuin ennen Ruotsin rallia. Ruot-
sin rallissa mulla meni kolme eri-
koiskoetta huonosti ja sitten ajo
lähti sujumaan hyvin. Mutta Jy-
väskylässä ei kestä äimistellä yh-
tään, muuten jää perjantaina lii-
an paljon, Tuohino puntaroi.

Tuohino ehti ajaa Citroenilla
yhden testin tiistaina ja lisää ki-
lometrejä hän saa tänään Laaja-
vuoren testierikoiskokeella.

– Ajoin tiistaina 50 kilometriä
ja kokeilin eri vaihtoehtoja iska-
reille, vakaajille ja moottorin oh-
jelmille.  Auto toimi loistavasti ja

oli äärettömän kiva ajaa, Tuohi-
no kertoi.

Tavoitteena antaa
hyvä työnäyte
Tuohino on realisti, eikä uhoa
voitosta saati kakkossijasta. Mut-
ta palkintopalli on ajatuksissa vi-
lahtanut.

– Marcus ja Loeb menevät
omia menojaan, mutta sitten tu-
levat Mikko (Hirvonen), Petter
(Solberg), (Gianluigi) Galli ja
(Daniel) Carlsson, Tuohino lis-
taa vauhtipaalujaan.

Moni odottaa Tuohinolta hy-
vää tulosta viikonlopun kilpai-
lusta. Onko kiiminkiläisellä it-
sellä kovat menestyspaineet?

– Tämä on jälleen kerran elä-
mäni tärkein kisa. Tämän rallin
tulos vaikuttaa varmasti tulevai-
suuteeni rallikuljettajana. Tulos-
ta on tultava keinolla tai toisella,
Tuohino lataa.

Tuohino voi antaa työnäytteen
kahdella tavalla. Joko hän sijoit-
tuu lopputuloksissa kolmen par-
haan joukkoon tai sitten hän
paukuttaa muutaman kovan eri-

koiskokeen pohja-ajan.
– Tavoitteena on, että saisin

ajohommia ensi vuodelle. Mie-
luummin sitä ralliauton rattia
kääntelee kuin vasaraa heiluttaa,
heittää Tuohino, joka on sivii-
liammatiltaan talonrakentaja.

– Mulla on oma rakennusfir-
ma ja meillä on työn alla kaksi
rivitaloa Kiimingissä. Eihän täs-
sä voi kotona koko vuotta ällis-
tellä ja odotella kahta rallia. Ja
onhan sitä mietittävä ralliuran
jälkeistäkin elämää, Tuohino
huomauttaa.

Tuohinosta musta hevonen?

Janne Tuohino ajaa Jyväskylän MM-rallin samalla autolla, jolla hän sompaili Ruotsin rallissa helmikuussa. KUVA: RISTO AALTOPROFIILI:
JANNE TUOHINO
● SYNTYNYT: 22.5.1975
Kiimingissä
● ASUU: Kiimingissä
● SIVIILISÄÄTY: Naimisissa
● AMMATTI: Rallikuljettaja ja
rakennusurakoitsija
● MM-RALLEJA: 39
● MM-PISTEITÄ: 18
● SAAVUTUKSIA: Jyväskylän MM-
rallissa 8. vuonna 1999 ja 5. vuonna
2004. Ruotsin MM-rallissa 4.
vuonna 2004. Rallin ison A-ryhmän
Suomen mestari 2001. Juniorien
MM-sarjassa kolmas vuonna 2002.

JANNE TUOHINO: Kiiminkiläinen yrittää tunkea kärkikahinoihin Sebastien Loebin
entisellä Citroenilla. Haaveena on paikka palkintopallilla ja pari kovaa pätkäaikaa.
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Jyväskylän MM-ralliin osallistu-
vien tehdastallien mekaanikot
puskivat pitkän päivän WRC-
autojen kimpussa keskiviikkona.
Saksan rallista tiistaina saapu-
neet autot piti korjata ja huoltaa
vajaassa kahdessa päivässä, kun
normaalisti siihen käytetään
5–10 päivää.

– Tiukkaa teki, mutta saimme
ne valmiiksi kahden aikaan ilta-
päivällä. Ehdoton takaraja oli
klo 17.45, jolloin niiden piti olla
valmiina katsastukseen, selvitti
Fordin Keith Adlard, joka pää-
mekaanikkona vastaa Mikko
Hirvosen autosta.

Fordin mekaanikot pääsivät
autoihin käsiksi tiistaina klo 14.
Rasvakourat purkivat, tarkasti-
vat, vaihtoivat osia ja kasasivat
neljä ralliautoa kisakuntoon 24
tunnissa.

– Normaalisti neljä auton uu-
delleen rakentamiseen menee 15
mekaanikolta viisi päivää. Nyt
meitä oli 25 mekaanikkoa hom-
missa, Adlard kertoi.

Kansainvälisen autoliiton
FIA:n sääntöjen mukaan teh-
dastallien pitää ajaa Saksan as-
valttiralli ja Jyväskylän sorakil-
pailu samalla autolla ja mootto-

rilla. WRC-autojen jousitus ja
voimansiirto piti siten muuttaa
asvaltilta soralle sopivaksi.

– Tarkistimme myös kaikki
johdot ja hydrauliikan putket se-

kä vaihdoimme filttereitä, Ad-
lard selvitti.

Fordilla yhtä autoa kohden pi-
ti tarkastaa ja kuitata 200 osaa
tai aluetta. Normaalien huolto-

jen ja korjausten lisäksi Hirvo-
sen ja Marcus Grönholmin au-
tojen takapäät vaativat parante-
lua kolarin jäljiltä.

Kosti Katajamäelle varattu
Ford Focus vaurioitui pahem-
min, kun Jari-Matti Latvala ajoi
sillä nokka edellä kaiteeseen
Saksassa.

– Kahdelta mekaanikolta me-
ni Mikon ja Marcuksen autojen
takapäiden korjaukseen seitse-
män tuntia, Adlard laski.

Grönholmin, Hirvosen, Kata-
jamäen ja Matthew Wilsonin
autot saatiin kisakuntoon ennä-
tysajassa, koska niihin asennet-
tiin uudet osat, jotka oli tuotu
etukäteen Britanniasta Jyväsky-
lään.

– Normaalisti rakennamme
autot uudelleen siten, että otam-
me vanhan osan pois, korjaam-
me sen ja asennamme takaisin.
Tällä tavalla yhden pyörän jou-
situksen ja ripustuksen huolta-
miseen menee kahdeksan tuntia.
Nyt meidän tarvitsi vain ottaa
vanha osa pois ja korvata se uu-
della osalla, Adlard selvitti.

Kun Fordit oli saatu kisakun-
toon keskiviikkona iltapäivällä,
alkoivat mekaanikot huoltaa au-
toista pois otettuja osia.

– Huollamme ne ja laitamme
ne takaisin paikoilleen perjantai-
iltana. Sitten huollamme ne osat,
jotka laitoimme nyt autoon ja

laitamme ne takaisin lauantai-il-
tana, Adlard kertoi.

Meripäivä
meni hukkaan
Subarun rallitallin päällikkö
Paul Howarth valvoi samankal-
taista autojen huoltamista Suba-
run varikkopilttuussa Paviljon-
gissa. Kello kävi tiuhaan myös
Subarulla, vaikka autojen piti ol-
la valmiina vasta torstaiaamuna.

– Mekaanikot lensivät Sak-
sasta Jyväskylään maanantaina,
mutta autot saimme tänne vasta
tiistaina klo 15. Niitä ruvettiin
heti huoltamaan ja päivää jat-
kettiin klo 23 saakka, Howarth
selvitti.

Howarthin mielestä FIA ei
ajatellut aivan loppuun saakka
niputtaessaan Saksan ja Jyväs-
kylän rallit yhteen.

– Korsikan ja Katalonian ral-
lien ajaminen peräkkäin ei tuot-
tanut pulmia autojen huoltami-
sessa, koska pääsimme rakenta-
maan niitä jo maanantaina klo
16. Mutta nyt aikataulu oli erit-
täin tiukka, koska jouduimme
viettämään maanantain merellä.
Olisimme tarvinneet yhden päi-
vän lisää autojen huoltamiseen,
Howarth sanoi.

Subarulla huoltotaakkaa ke-
vensi se, että Saksan rallissa kes-
keyttäneen Petter Solbergin au-
to huollettiin valmiiksi jo Sak-

sassa. Subarun mekaanikkojen
tarvitsi huoltaa Jyväskylässä vain
Chris Atkinsonin auto.

– Ehkä eniten ongelmia ai-
heutui kuitenkin lentoliikenteen
takkuilusta Britanniassa. Meillä
oli sen takia vaikeuksia saada
kaikkia osia tänne, Howarth
kertoi.

Mekaanikot urakoivat viikon työt 24 tunnissa
Rasvakourilla oli hikinen
rupeama huoltaa ralliautot
kisakuntoon kahden
päivän aikana.

Fordin rallitallin WRC-autot huollettiin kisakuntoon Jyväskylän Käyttöauton myyntihallissa.
KUVA: RISTO AALTO

Keith Adlard tarkasti Fordien
huollettavien osien listaa ja
kuittasi tehdyt työt.
KUVA: RISTO AALTO
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Jyväskylän MM-ralli hyökkää
täyteen vauhtiinsa tänä aamuna,
kun ralliautot ryntäävät Laaja-
vuoren maastossa ajettavalle tes-
tierikoiskokeelle. Ykköskuumil-
le kuljettajille on varattu ajoai-
kaa kello 8.00–12.00. Muut pää-
sevät kokeilemaan viime hetken
säätöjä kello 10.30–12.00 välise-
nä aikana.

Varsinainen kisa alkaa Killerin
raviradalta kello 20.00. Killerille
menijöiden on syytä varautua
ruuhkiin, joten paikalle kannat-
taa pyrkiä ajoissa. Paikanpäälle
pääsee kätevimmin bussilla, joka
liikennöi taukoamatta reittiä
Matkakeskus–Cumulus–Kille-
ri–Cumulus–Matkakeskus kello
17.30–24.00. Meno–paluu kyyti
maksaa viisi euroa.

Alue avautuu yleisölle iltakuu-
delta. Kello 18.45 radalla näh-
dään mönkijöiden ja supermoto-
pyörien show. Killerin aikataulu
on identtinen sekä torstaina että
perjantaina.

Killerin kahden kilometrin ry-
käys on tarjonnut vuosien var-
rella runsaasti dramatiikkaa. Esi-
merkiksi Mikko Hirvosen hyvä
kilpailu meni kaksi vuotta sitten
pilalle juuri Killerillä, jossa hän
täräytti Subarunsa kaiteeseen
kohtalokkain seurauksin.

Kertalippu Killerille maksaa
15 euroa.

Testipätkältä
Killerin
hornan-
kattilaan

Joni Malkamäki

Jussi Välimäki, 32, on yksi niis-
tä kuljettajista, joille Jyväskylän
MM-ralli on elintärkeä näytön
paikka. Kangasalalainen Väli-
mäki ajaa kisan Mitsubishin
vuoden 2005-mallisella WRC-
autolla, joilla hän on kerännyt
kokemusta aiemmin tällä kau-
della Sardinian ja Kreikan MM-
ralleista.  

Hallitseva Aasian–Tyynenme-
ren rallisarjan mestari tahkosi
Sardiniassa tulostaululle muka-
van yllätyksen ajamalla viiden-
neksi. Toukokuun lopulla hän
kolusi Kreikan kivikoita yhdek-
sännen sijan arvoisesti.

Jyväskylä on Välimäelle vii-
meinen kolmesta sovitusta MM-
rallista Mitsubishi Lancerin pui-
koissa, joten edessä on uran eh-
kä tärkein kilpailu.

– Olemme kartturini Jarkko
Kalliolevon kanssa ralliuramme
siinä pisteessä, että nyt voidaan
puhua käsitteestä ”tulos tai ulos”.
Nyt on tultava tulosta tai sitä ei
tule ikinä. Uskon, etten tämän
parempaa mahdollisuutta näin
hienolla ja hyvällä WRC-autolla
tule enää tulevaisuudessa saa-
maan, Välimäki mietiskeli.

Valmistautuminen Jyskälään
sujui hyvin, sillä Välimäki korja-
si vajaat pari viikkoa sitten voiton
kansainvälisestä Pirelli-rallista.

– Kilpailustrategiamme on sel-
keä ja yksinkertainen. On pystyt-
tävä ajamaan omien riskirajojen
yläpuolella ja pitämään kaasu
pohjassa siten, että joko olemme
palkintokorokkeella tai sitten
viihdyttämässä VIP-vieraitani jo
lauantaina, Välimäki psyykkasi.

– Nyt ei ole vaihtoehtoja, on
tultava erikoiskokeiden kärkiai-
koja ja menestystä, rallimies
uhosi.

Välimäki ajaa
WRC:llä
tulos tai ulos
meiningillä

Jussi Välimäki hakee
Jyväskylän MM-rallista
menestystä. KUVA: RISTO AALTO


