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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Toivottavasti Jyväskylän MM-
rallin ensimmäinen erikoiskoe ei
enteile ranskalaisen Sebastien
Loebin voittokulkua viikonlo-
pun kilpailussa. Loeb oli nopein
kahden kilometrin mittaisella
Killerin yleisöerikoiskokeella,
joskin eroa toiseksi nopeimpaan
Petter Solbergiin kertyi vain 0,2
sekuntia. 

Mikko Hirvonen ajoi pätkän
0,3 sekuntia Loebia hitaammin
ja ylsi kolmanneksi.

Jyväskylän MM-rallin viisi
kertaa voittanut Marcus Grön-
holm kiersi raviradan mutkat
Loebin parina. Hän hävisi sel-
västi MM-sarjaa johtavalle Cit-
roen-kuljettajalle. 

Kellon mukaan tappiota tuli
tasan sekunti.

– Sössin molemmat vasem-
malle kääntyvät mutkat, kun tu-
lin niihin liian kovaa, Grönholm
suomi suoritustaan.

Grönholmilta
puuttui rentous
Grönholmin pienet ajovirheet
pudottivat hänet viidenneksi.

– En pystynyt ajamaan ren-

nosti. Jännitin koko ajan, että en
osu mihinkään ja sen takia mei-
nasin sitten osuakin, Grönholm
murisi.

Subarun Petter Solberg otti
Killerin yleisön tuuletuksellaan,
eikä norjalaisen aika ollut lain-
kaan hassumpi.

– Auto toimi hyvin, vaikka
muutin kaikki säädöt testieri-
koiskokeen jälkeen. Isojen muu-
tosten tekeminen on vähän ris-
kipeliä, mutta minulla on tuntu-
ma, että se onnistui, Solberg sa-
noi.

Hirvonen ei
hullutellut

Solbergin menohalut sai ko-
kea Hirvonen, joka hävisi kak-
sinkamppailun sekunnin kym-
menyksellä.

– Turpiin tuli. Olisi pitänyt
vaan tulla kovempaa, mutta otin

varovasti, kun muistin parin
vuoden takaiset tapahtumat,
Hirvonen viittasi noloon kola-
riin vuonna 2004, kun Subaru
nyykähti Killerin kaiteeseen.

Kosti Katajamäki, Chris At-
kinson ja Daniel Sordo päätyi-
vät tasa-aikaan. Kolmikko jäi
Loebin pohja-ajasta 1,3 sekun-
tia.

– Sordo on tällaisten ratojen
spesialisti, joten eiköhän me pär-
jätä sille tuolla metsässäkin, Ka-
tajamäki tuumasi.

Jussi Välimäki jäi pätkäpoh-
jista 1,7 ja Janne Tuohino 2,2 se-
kuntia.

– Tein kaksi pientä virhettä ja
siihen se aika meni, Tuohino sa-
noi.

Hänninen
illan iloisin
Illan iloisin kuljettaja oli Mitsu-
bishin Juho Hänninen, joka
korkkasi Jyväskylän MM-rallin
urakkansa kymmenenneksi no-
peimmalla ajalla.

– Voitettiin Pons ja siihen olen
tyytyväinen. Olin aika hermos-
tunut ennen lähtöä, mutta kun
huomasin, että rengas pitää niin
rupesin nauttimaan ajamisesta,
Hänninen iloitsi.

Loeb ja Solberg tuulettivat

Petter Solberg tuuletti Killerillä maanmiestensä iloksi kuin maailmanmestari kukistettuaan parinsa
Mikko Hirvosen.  Solbergia nopeampi oli vain MM-sarjaa johtava Sebastien Loeb. KUVA: RISTO AALTO

KILLERI: Grönholm ja Hirvonen hävisivät yleisöpätkän kaksinkamppailut.

Laukaa

Uurainen

Lievestuore

Toivakka
Muurame

Tikkakoski 

Kuohu 

Korpilahti

Tikkala

Höytiä
Vehniä

Vihtavuori

Killeri9

Lankamaa2

Laukaa3

Ruuhimäki4

JYVÄSKYLÄ

M

M

M

M

L

L

L

L

L

M

18

9

4

4

9

637

618

630

Vellipohja5/7

607

10 km

Mökkiperä6/8

MErikoiskoe MaaliL Lähtö

Jyväskylän MM-ralli perjantaina

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Lähtö, Paviljonki 
Lankamaa 
Laukaa 
Ruuhimäki 
Huolto, Paviljonki 
Vellipohja 1 
Mökkiperä 1 
Huolto, Paviljonki 
Vellipohja 2 
Mökkiperä 2 
Killeri 2 
Huolto, Paviljonki

Pituus, kmErikoiskoe

8.00
9.21

10.09
11.04
11.58
13.08
14.17
15.26
16.36
17.45
20.00
20.27

24,98
11,82
7,57

36,39
12,61

36,39
12,61
2,06

1. kilpailija, klo

6.20 – 12.40
7.10 – 13.30
8.00 – 14.30

10.00 – 20.00
11.15 – 21.15

10.00 – 20.00
11.15 – 21.15
7.00 – 24.00

Sulkuaika, klo

8 erikoiskoetta, yhteensä 146,49 km

GRAFIIKKA: DOWN LEIKKONEN

JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Espanjalainen Daniel Sordo, 23,
on hämmästyttänyt rallimaail-
maa alkukauden suorituksillaan.
Viime kaudella junioreiden
MM-kultaa voittanut nuorukai-
nen hyppäsi tammikuussa Mon-
te Carlossa WRC-Citroenin
puikkoihin, ja on heti debyytti-
kaudellaan ollut sarjan kolman-
neksi nopein mies Sebastien Lo-
ebin ja Marcus Grönholmin jäl-
keen. 

Sordo on tällä kaudella seissyt
palkintokorokkeella jo neljä ker-
taa. Lopulta Kreikan kilpailun
jälkeen myös Kronos-tallin pääl-
liköt totesivat, että nuorukainen
suoriutuu tallin kakkoskuskin
tehtävästä paremmin kuin
maanmiehensä Xavier Pons.
Sordo nimettiinkin MM-tallipis-
teitä metsästäväksi kuljettajaksi
Saksan ja Suomen kisoihin. Sa-
malla alle tuli vuoden 2006 mal-
linen Xsara, joka on teoriassa hi-
taampi kuin vanha malli passii-

visen voimansiirtonsa takia. Sor-
do ei moisesta hätkähtänyt, vaan
ajoi heti Saksan kilpailussa uu-
della autollaan toiseksi. Suo-
messa moisen toistaminen on
kuitenkin kinkkisempi juttu.   

– Tämä on todella erilainen
kilpailu kuin muut ja varmasti
vaikea, kun ajan näillä nopeilla
teillä nyt ensimmäistä kertaa
WRC:llä. Auton vaihdoksen en
usko vaikuttavan nopeuteeni
suuresti, sillä vuoden 2006 mal-
li on monella tavalla jo parem-
pi kuin vanha malli, jossa on
yhä aktiivilukot. Uusi malli on
ainakin helpompi ajaa, Sordo
arvioi.

Menestys Suomessa
takaisi tallipaikan? 
Espanjalainen luonnonlahjak-
kuus on ollut huomattavasti vah-
vempi asvaltilla kuin soralla,
mutta Etelä-Eurooppalaiseksi
tulokkaaksi hänen taitonsa ovat
poikkeuksellisen monipuoliset.
Sordon piti ajaa kuluvalla kau-
della vain valikoituja asvaltti-
kisoja WRC-autolla, mutta me-
nestyksen myötä miehen rooli
on koko ajan kasvanut. Samalla
ovat kasvaneet Sordoon kohdis-
tuvat odotukset. 

– Minulla ei ole Suomessa pai-
neita sijoituksesta. Tiimikin on

sanonut, että aja vain normaalis-
ti. Pääsy kymmenen parhaan
joukkoon olisi erittäin hyvä. Vii-
den joukkoon pääsy on ongel-
ma, koska siellä on Marcus, Se-
bastien, Solberg, Tuohino ja Hir-
vonen. Heitä on vaikea voittaa,
Sordo ennusti nöyränä.

Suomalaiskuljettajatkin ovat
noteeranneet urhean espanjalai-
sen, mutta ainakaan Marcus
Grönholm ei vielä katsele kovin
pelokkaana taustapeiliinsä.

– Se on ajanut hyvän kauden,
mutta en usko, että hän pystyy
Jyväskylässä taistelemaan pal-

kintopallipaikasta. Jos pystyy,
niin se on todella kova jätkä,
Grönholm heitti.

Sordolle Suomen kilpailu on
kuitenkin erittäin tärkeä. Me-
nestys Jyväskylässä riittäisi luul-
tavasti vakuuttamaan Citroenin
johdon siitä, että mies kannattaa
palkata ensi kaudeksi uuden C4-
malliin rattiin Loebin rinnalle. 

– Minulla on loistava olo. Al-
la on neljä palkintopallisijaa ja
hyviä suorituksia on tullut myös
soralta, jossa olen mennyt koko
ajan eteenpäin. Sopimusasioiden
uskon ratkeavan Japanin kilpai-

lun jälkeen.
Carlos Sainzin suojatti kiertää

MM-sarjaa espanjalaislegendan
ex-kartturi Marc Martin kanssa.
Vahvat taustavaikuttajat eivät
kuitenkaan aina takaa hyvää
lopputulosta. Mikä siis on Sor-
don salaisuus?

– Koska minulla on niin vä-
hän kokemusta, niin kai kysy-
mys on taidosta, mies naurah-
taa.

– No, ehkä kyse on myös ajo-
tyylistäni ja siitä, että Xsara on
niin helppo auto ajaa, Sordo
pohti. 

Sordo jo melkein valmis matadori
MM-sarjassa kolmantena
oleva Sainzin oppipoika ei
ehtine Suomessa viiden
nopeimman joukkoon.

Kauden rallikomeetta Daniel Sordo haluaa menestyä Suomessa, sillä menestys täällä saattaisi tuoda miehelle rahakkaan sopimuksen ensi kaudelle. KUVA: RISTO AALTO
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Joni Malkamäki

Kosti Katajamäki lähtee Sto-
bart-tiimin Fordilla tavoittele-
maan huippusijoitusta kauden
tärkeimmästä kilpailustaan.
Muutama tunti ennen torstaista
avauspätkää näytti kuitenkin
siltä, ettei alajärveläisestä ole
auton rattiin. Miehen silmät
olivat sen verran punaiset ja
vereslihalla, että mies näytti
juuri palanneen viikon ryyppy-
retkeltä.

– Ihan kunnossa tässä ollaan,

Kosti vakuutti.
Todellisuudessa kuskin

silmien punoitus on peruja
vajaan kahden viikon takaises-
ta rajusta ulosajosta Tampereen
Pirelli-rallissa. 

Katajamäki ajoi vuokralla
olleen Focus WRC-autonsa
neljä kertaa katon kautta ym-
päri. Rysäys oli sen verran raju,
että G-voimien aiheuttama
silmien verestys näyttää yhä
pahalta.

– Kävin pääkuvissa ja näkö-
kin tarkastettiin kahteen ker-
taan. Ei ne olisi minua viivalle

päästäneet, jos en olisi kunnos-
sa. Vähän tässä kroppa on vielä
jäykkänä, mutta ei se enää
menoa haittaa, Kosti puheli.

JYVÄSKYLÄ

Heikki Kärki

Kun Jyväskylän MM-Ralliin
osallistuu kaikkiaan 125 kuljet-
tajaa, löytyy heidän joukostaan
väkisinkin erikoisia tarinoita ja
tapauksia. Yksi niistä on riihi-
mäkeläinen Laakson perhe, jos-
ta sekä isä Jorma että poika Jari
osallistuvat ralliin.

Laaksot lähtevät vieläpä mat-
kaan lähes peräkkäisillä lähtö-
numeroilla. Jari starttaa N2-
luokkaan lähtönumerolla 109 ja
A5-luokassa kisaava Jorma seu-
raa poikaansa numerolla 111.

– Me tavoitellaan sitä, että ol-
taisiin ensimmäinen isä/poika -
pari, joka ottaa Jyväskylän MM-
rallissa luokkavoitot. Yrittäjiä-
hän on ollut aiemminkin – Ale-
nit ja muut, Jorma Laakso paa-
luttaa kummankin puolesta.

– Äläs nyt isä, kunhan vaan
ajellaan. Toivottavasti päästään
molemmat maaliin, Jari kuiten-
kin toppuuttelee.

Miten perheenjäsenet sitten
pystyvät hyötymään rallissa toi-
sistaan? Hoidetaanko esimer-
kiksi nuotituksia yhteistyössä?

– Ei, ei. Pystymme käyttämään
samaa huoltoa, joten osallistu-
minen tulee edullisemmaksi. Mi-
tään muuta hyötyä toisesta ei oi-
keastaan ole, Jari arvioi.

– Meillä on käytännössä sa-
manlaiset autot (Volkswagen
Polo), mutta Jarilla on vaan
isompi moottori. Niinpä yhtei-
nen huolto toimii hyvin, Jorma
jatkaa.

Autot eivät lennä
itsekseen pusikkoon
Laaksojen suvussa ralli on kul-
kenut verenperintönä, sillä jo
Jorman isä oli intohimoinen la-
jin seuraaja. Jari puolestaan läh-
ti mukaan kolme SM-kultaakin
voittaneen Jorman rallireissuille
heti, kun äiti antoi luvan.

– Ja äitikin on kisannut jokkis-
autoissa, 30-vuotias Jari kertoo.

Jorma Laakson mukaan ralli-
harrastus kannattaa aloittaa ki-
soja seuraamalla, kuten Jarikin
aikanaan teki.

– Tässä lajissa kaikkein tär-
keintä on tiesilmä ja se kehittyy,
kun käy katsomassa kisoja. Op-
pii ajolinjoja ja samalla voi ana-
lysoida sitä, miksi joku teki vir-
heen jossain kohdassa. Ei ne au-
tot nimittäin itsekseen pusik-
koon lentele, 55-vuotias rallive-
teraani valistaa.

Mutta onko isältä vastuuntun-
toista toimintaa kannustaa las-
taan lajiin, jossa autoja tosiaan
lentelee vauhdilla pusikkoihin?

– On, koska tässä pystyy itse
hallitsemaan riskinsä. Pitää tie-
tää omat rajansa ja ajaa niiden
mukaan, Jorma argumentoi.

– Ja hei jos tuolla tavalla rupe-
aa ajattelemaan, niin ei ainakaan
mitään jääkiekkoa kannata har-
rastaa. Tai ylipäätään lähteä pois
kotoa, Jari tuhahtaa kysymyk-
selle.

Vaan kumpi
on parempi kuski?
Ralliperheen miehillä on realis-
tiset mahdollisuudet historialli-
seen isä/poika -luokkavoittoon.
Jorma on voittanut luokkansa

viidestä Jyväskylän kerrastaan
peräti neljästi. Jari puolestaan on
ollut mukana ainoastaan kerran,
jolloin matka katkesi tekniseen
vikaan.

– Automme ovat tehtaan kil-
patallin tekemiä, joten omassa
sarjassa on hyvät mahdollisuu-
det pärjätä. Kärkikuskeillehan
me toki hävitään tuntitolkulla,
Jorma muistuttaa realiteeteista.

Vaan kumpi Laaksoista on
parempi kuski? Viikonlopun
rallissa Jarilla on paljon no-
peampi auto, mutta voittaisiko
perheen keskinäisessä väliensel-
vittelyssä kokemus vai nuoruu-
den into, jos ajettaisiin saman-
laisella kalustolla?

– Minä olen ehdottomasti pa-
rempi. Siitä ei ole mitään epäsel-
vyyttä. Kilpailimme kerran Ah-
venistolla samanlaisilla Saabeil-
la ja olin selvästi nopeampi, Jari
iskee vettä myllyyn.

Isä-Jorma ei kuitenkaan anna
periksi.

– No joo, mutta sulla on sitä
mikroautokokemusta, mikä nä-
kyi asvaltilla, hän muistuttaa.

– Ei se mitään vaikuta. Ei mul-
la mitään kilpailukokemusta
mikroista ole. Olen vaan no-
peampi, Jari inttää.

Tämä keskustelu ei taida ihan
hetkessä loppua.

Kumpi on nopeampi,
isä vai poika Laakso?
Jorma kisaa Jyväskylässä
ensi kertaa samaan
aikaan poikansa Jarin
kanssa. Lähtönumerotkin
ovat lähes peräkkäin. 

Isä Jorma (vas.) ja poika Jari Laakso juttelemassa Killerin
nuoteista. – Varsinkin nuottikisat ovat turvallisia, koska niissä
pystyy harkitsemaan jokaisen riskinsä, Jorma sanoo. KUVA: RISTO AALTO
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Joni Malkamäki

Ruotsin MM-rallissa alkukau-
desta kolmanneksi ajanut Da-
niel Carlsson, 30, sai viime het-
kellä rahoituksen kuntoon Jy-
väskylän MM-rallia varten. 

Carlsson ajaa viikonloppuna
Mitsubishi Lancer WRC05 -au-
toa ruotsalaismaahantuojan ja

paikallisen viestintäyhtiön tuel-
la.  

Ruotsalaiskuski on kilpailuky-
kyisellä kalustolla vahva ehdo-
kas jopa viiden parhaan jouk-
koon. Killerillä mies ehti neljän-
neksi.

– Minulla on ollut todella han-
kalaa sen jälkeen, kun Mitsubis-
hin kilpailutoimintaa pyörittävä
MMSP tarjosi tiimillemme

Lanceria Jyväskylään. Olen to-
della helpottunut, että saimme
rahoituksen kuntoon. Heidän
autonsa toi minulle kolmannen
sijan Ruotsista ja toivon, että
Suomessa menee vielä parem-
min, rattimies kommentoi.

Carlsson voitti Super 1600 -
luokan Suomessa vuonna 2003
ja hallitsi N-ryhmää vuonna
2002.

Carlsson raapi autorahat viime tingassa

Katajamäen silmät vereslihalla 

Kosti Katajamäen silmät
punoittavat yhä pahasti parin
viikon takaisen rajun ulosajon
takia. KUVA: RISTO AALTO

”Jännitin koko ajan,
että en osu mihinkään
ja sen takia meinasin
sitten osuakin.”
Marcus Grönholm


