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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

Jyväskylän MM-ralli etenee
jälleen tutun ja meikäläisit-
täin mukavan kaavan mu-
kaan. Marcus Grönholm

ottaa kuudennen voittonsa Jyskäläs-
tä seitsemän vuoden sisään ja Mik-
ko Hirvosen kolmostilakin lämmit-
tää. Mutta se mitä palkintopallin
ulkopuolella tapahtuu ei juuri läm-
mitä. 

Rallin nelostilaa pitää Henning
Solberg, siis Henning, ei Petter. Hän
on jäänyt kärjestä lähes neljä mi-
nuuttia. Viidentenä kirmaa asvaltti-
spesialisti ”Hullu-Galli” lähes viisi
minuuttia kärjen takana. Kaksikko
ajaa Jyväskylässä Peugeot 307-
autoja, joista toinen on sama pirssi,
jolla Marcus Grönholm korjasi
vuosi sitten rallin voiton.

Kuudes on Janne Tuohino, joka
ei saanut Citroen Xsara WRC:n
konetta kiertämään pätkillä riittä-
västi. Kumma kyllä, Toni Garde-
meister on ajanut samanlaisella PH-
Sportin pirssillä kolme kilpailua, ja
sijoittunut jokaisessa neljän parhaan
joukkoon.

Jyväskylän MM-rallin kuumim-
man kärjen ulkopuolella näkyy
ralliautoilun karu nykytila. Erot

kärkikuusikossa ovat valtavia,
koska autoja eivät aja parhaat tarjol-
la olevat kuljettajat.  Miksei Hen-
ning Solbergin autoa aja vaikkapa
Markko Märtin? Gallin Pösössä
voisi istua Harri Rovanperä ja
Tuohinon Citikassa esimerkiksi
Colin McRae. Chris Atkinsonin
Subarussa olisi mukava nähdä
vaikkapa Toni Gardemeister.  

Mutta ei nähdä.
Mikään ei ole varmaa, totesi jo

Matti Nykänen aikoinaan, mutta
uskon silti, että jokainen yllämaini-
tusta nelikosta ajaisi samalla autolla
kovempaa kuin se kuljettaja, joka
auton puikoissa nyt istuu.

Miksi ihmeessä autoja sitten
ajavat ”väärät” miehet?

Suomalaiset toivat ralliautoiluun

aikoinaan rahalla ostettavat tallipai-
kat. Varsinkin manageri Timo
Jouhki teki hommasta myös kan-
nattavan bisneksen, ja loi siinä
samalla nipun suomalaisia maail-
manmestareita. Kuvio toimi hienosti
siihen asti, kun mukana oli enem-
män talleja ja kilpailukykyistä kalus-
toa. Tuolloin parhaista ajomiehistä
kilpailtiin ja tallit maksoivat heille
myös kunnon palkkaa. Omalla
rahalla pystyi lunastamaan paikan
niin sanottuun kolmanteen autoon
ja kaikki olivat tyytyväisiä. Nousevat
tähdet saivat näyttömahdollisuuden
ja huipulla olevat mestarit pysyivät
varuillaan.

Nyt kaikki on toisin. Ralli on
kallistunut sietokyvyn rajoille ja
mukana jaksavat tiimit laskevat

rahaa tuovat kuljettajat osaksi bud-
jettiaan. Tällä hetkellä kuskeista
saavat palkkaa vain Marcus Grön-
holm, Sebastien Loeb ja Petter
Solberg. Muut maksavat ajamises-
taan.  

Taito ei enää
korvaa rahaa
McRaen ja Märtinin kaltaiset koke-
neet kuljettajat eivät ajohommistaan
suostu maksamaan. He eivät siis aja,
koska taitoa ja menestystä ei enää
noteerata paksua lompakkoa kor-
keammalle. Samalla rallin MM-
sarjan kiinnostavuus laskee, kilpai-
lut muuttuvat tylsemmiksi, eikä
autonvalmistajillakaan  ole kiinnos-
tusta panostaa touhuun rahojaan.      

Tilanne pysyy siedettävänä vielä

kauden tai pari, kun vanhojen
tehdastallien kalusto on yksityistii-
mien käsissäkin yhä kohtuullisen
kilpailukykyistä. Muutamassa vuo-
dessa Xsarat, vanhan mallin Focuk-
set, Peugeot 307:t, Lancerit ja Skoda
Fabiat vanhenevat kuitenkin lopulli-
sesti käsiin. Puutosta ei korvata
pelkällä Citroenin C4-autolla tai
Suzukin käynnistymässä olevalla
WRC-projektilla. Jotain muutakin
on tapahduttava, tai rallin kriisi
syvenee entisestään.

”Eihän täällä
ole ketään”
Jyväskylän MM-rallisakin on nähty
lajin alennustilan vaikutuksia. Ylei-
söä on suosituimmilla pätkillä edel-
leen paljon, mutta silti reitillä on

ollut liikkeellä selvästi vähemmän
rallikansaa kuin viime vuonna. Kun
lauantaiaamun ensimmäinen auto
kirmasi Vaherin talon kuuluisalle
risteysalueelle oli ympäröivillä
pelloilla vain 50 katselijaa. Joskus
väkeä on ollut satapäin. Tilannetta
valaisi hyvin risteyksessä olleen
järjestysmiehen kommentti, kun
hän vastasi puhelimeen juuri ennen
ensimmäisen kilpailijan tuloa.

– Eihän täällä ole ketään. Vain
tuo Keskisuomalaisen auto, mies
totesi kännykkäänsä aidosti häm-
mästyneenä.      
joni.malkamaki@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalaisen ur-
heilutoimittaja.

NÄKÖKULMA
Joni
Malkamäki

Rovis, Garde ja Märtin, tulkaa takaisin!

JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Ouninpohjan kivi. 
Siihen osui jälleen Jyväskylän

MM-rallin ratkaisu. Tapahtu-
neessa on historian havinaa, sil-
lä vuonna 2003 ralli ratkesi
Markko Märtinin eduksi lähes
samalla paikalla kuin lauantai-
na. Tällä kertaa hyötyjä oli
Marcus Grönholm, mutta kol-
me vuotta sitten edun ja voiton
vei Märtin.

– Mähän en osunut vuonna
2003 yhtään mihinkään. Silloin
hajosi pyörän laakeri, Grönholm
hymyili.

– Kyllä se vanne muuten irto-
si silloin samoissa maisemissa,
jossa ralli nytkin ratkesi, Marcus
muisteli. 

Oli vahingon aiheuttaja aikoi-
naan laakeri tai joku muu, niin
tällä kertaa ojassa oli varmasti
kivi, johon sekä Grönholm että
Sebastien Loeb osuivat. Rytä-
kässä ranskalaisen autosta hajo-
si rengas, ja mies nilkutti van-
teella maaliin menettäen 30 yli-
määräistä sekuntia. Grönholmin

autostakin murtui vanne, mutta
se ei menoa juuri haitannut.

– Joskus näinkin. Ajoin pätkää
absoluuttisen täysiä ja olin väli-
ajoissa kolme sekuntia Loebia
edellä. Osuin samaan kiveen
kuin Sebastien, mutta en ollut
ehkä niin sisällä kuin hän. Me-
kään emme tienneet kivestä mi-
tään, Grönholm virkkoi.

– Siinä kohdalla oli tänä
vuonna ulkokaarteessa puupino,

mutta kaikki halusivat ajaa pai-
kan yhtä lujaa kuin ennenkin, jo-
ten mutkaa oli leikattava syvem-
mältä sisäkaarteesta. Ja sieltähän
se uusi kivi sitten löytyi, letkeäk-
si heittäytynyt Ford-kuski kerta-
si.

Loeb ja Hirvonen
saivat tallimääräyksen
Loebin selvittyä pätkältä huol-
toon Kronos-tallissa tehtiin no-

peasti päätös, jonka mukaan
Grönholm saa voittaa rallin rau-
hassa. 

Tilanne oli yleiskilpailun kan-
nalta harmillinen, sillä Petter
Solbergin ajettua ulos aamun
toisella erikoiskokeella oli tilan-
ne jäädytetty myös Fordilla. Mik-
ko Hirvoselle kerrottiin, ettei
Loebin tavoittelu ole järkevää,
vaikka ranskalaisen kolhun jäl-
keen miesten välistä eroa oli
vain 31,7 sekuntia.

– Keskustelimme ja sovimme
heti aamulla, että Mikon ei kan-
nata yrittää tavoittaa Loebia. Hä-
nellä ei ole siihen vielä riittäväs-
ti kokemusta. Ehkä ensi vuonna
sitten, Fordin tallipäällikkö
Malcolm Wilson vahvisti.

– Loeb on yksi maailman par-
haita kuljettajia. Ei olisi ollut rei-
lua odottaa, että Mikko saa hä-
net kiinni, Wilson jatkoi, vaikka
tuolloin kisasta oli ajettu vasta
noin puolet. 

Päivähuollon jälkeen alkoi
kyttäily Hirvosen ja Loebin vä-
lillä, mutta Grönholm jatkoi vie-
lä muutaman pätkän täysiä. For-
din tiedonkeruujärjestelmän mu-

kaan suomalainen piti Ounin-
pohjan kakkoslenkillä kuutos-
vaihteella kaasua pohjassa put-
keen yli 46 sekuntia. Tallin mu-
kaan kyseessä oli pisin mitattu
aika täydellä kaasulla suurim-
malla vaihteella koskaan. Tänä
aikana auton keskinopeus oli
171 kilometriä tunnissa. 

Varmistelu alkoi
ennätyksellä
Inkoolaisen lauantaipäivän sal-
do oli puhutteleva. Grönholm
kirjautti päivän seitsemälle eri-
koiskokeelle kuusi pohja-aikaa
ja venytti johtonsa yli minuuttiin:
1.07,8.

– Siinä se kisa varmaan on,
mutta Loeb on yhä toisena. Sille
tämä homma ei koskaan ole ga-
me over, Marcus korosti.

Kanssakilpailijansa puheista
huolimatta Loeb oli päivän päät-
teeksi lyöty mies. Hän ei tule
voittamaan uransa ensimmäistä
Jyväskylän MM-rallia ilman
Grönholmin huonoa tuuria,
mutta miehellä oli moiseen val-
mis selitys.

– En ole pettynyt. Yritän jättää

uudelle C4-autollekin jotain
haastetta, Loeb naureskeli.

– Taistelu oli ohi kiveenajon
jälkeen. Yritän pitää sunnuntai-
na auton tiellä ja päästä maaliin,
vaikka ajaminen onkin hieman
tylsää, kun käynnissä ei ole kun-
non taistelua, ranskalainen sum-
masi.

Mikko Hirvonen peesaa hal-
litsevaa maailmanmestaria 35
sekunnin tuntumalla. Paikka
palkintopallilta näyttää irtoavan
varmasti, sillä Hennig Solberg
on lähes kaksi minuuttia suo-
malaisen takana.

– Olisi mukava ajaa edes yh-
det pätkäpohjat sunnuntaina, jo-
ten yritetään ainakin sen verran
mennä. Otetaan huomenna vie-
lä varoiksi isompi akku mukaan,
niin päästään maaliin asti, Hir-
vonen heitti ja viittasi viikon ta-
kaiseen keskeytykseen Saksassa.
Tuolloin matka päättyi akku-
huoliin kisan jälkeisellä siirty-
mällä.

– Tällä vauhdilla ajo tuntuu
hyvällä, eikä tuota mitään on-
gelmia. Kyllä me tämä hoidetaan
kotiin, Mikko lupasi.

Kivi toi ja kivi myös vei
Sebastien Loeb valitsi Ouninpohjassa ajolinjat liiankin ahnaasti. Urriassa (kuvassa) matka kuitenkin eteni joutuisasti. KUVA: RISTO AALTO

RALLIAUTOILU: Ouninpohjan ojassa ollut kivi tuonee kuudennen Jyskälän
voiton Grönholmille. Valitettavasti se myös latisti kärkikamppailun.
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Erikoiskokeiden pohja-ajat lauantaina

1.
2.
3.

 4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Suomi
Ranska
Suomi
Norja
Italia
Suomi
Suomi
Tshekki
Itävalta
Britannia

Marcus Grönholm
Sebastien Loeb
Mikko Hirvonen
Henning Solberg
Gianluigi Galli
Janne Tuohino
Jussi Välimäki
Jan Kopecky
Manfred Stohl
Matthew Wilson

Ford
Citroen
Ford
Peugeot
Mitsubishi
Citroen
Mitsubishi
Skoda
Peugeot
Ford

2.23.51,2
–1.07,8
–1.42,5
–3.37,0
–4.45,9
–5.38,1
–5.58,6
–8.50,5

–12.35,2
–13,14,5

GRAFIIKKA: DOWN LEIKKONEN

Marcus Grönholm 7 (Vaheri, Ouninpohja Itä 1, Urria, Ouninpohja Länsi 2, Ounin-
pohja Itä 2, Moksi-Leustu, Himos). Sebastien Loeb 1 ( Ouninpohja Länsi 1).

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Anton Alén taistelee tiukasti N-
ryhmän voitosta Jyväskylän
MM-rallissa. Markku Alénin
poika johtaa tuotantoautojen
luokkaa 10,7 sekunnilla ennen
viimeistä ajopäivää. N-ryhmän
toisena kaasuttelee Ruotsin Pat-
rik Flodin.

– On todella tiukkaa taistelua
Flodinin kanssa. Mutta minä
vain tykkään tästä, koska ajami-
seen keskittyy parhaiten, kun
kilpailu on kovaa, Anton Alén

kertoi.
Jyväskylän MM-ralliin toista

kertaa osallistuva Anton Alén
selvisi ongelmitta lauantain eri-
koiskokeista, vaikka hän ei ollut
koskaan aikaisemmin ajanut ral-
livauhdilla Urrian ja Moksi-
Leustun erikoiskokeita.

– Olen tyytyväinen ajamisee-
ni. Ei mitään valittamista, Anton
Alén totesi.

N-ryhmän kolmantena som-
pailee laukaalainen Juha Häk-
kinen. Hän on jäänyt kärkikak-
sikosta jo kuuden minuutin pää-
hän.

Anton Alén painaa
N-ryhmän keulilla

Anton Alén johtaa N-ryhmää 10,7 sekunnin erolla.
KUVA: RISTO AALTO

JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Subarun rallitallin lauantai oli
sysimusta. Tiukasti Mikko Hir-
vosen kolmospaikkaa jahdannut
norjalainen Petter Solberg tä-
räytti autonsa rajusti ulos tieltä
heti aamun toisen pätkän alussa
Ouninpohjassa. Solberg tuli yli-
kovaa nypyn ylitykseen, josta au-
to luisui perä edellä ojaan ja pyö-
ri rajusti katon kautta ympäri.
Kuski ja kartturi Phil Mills sel-
visivät rytäkästä vammoitta.

– Auto pyöri monta kertaa
ympäri. Pidin vain ratista kiinni
ja toivoin, ettei mikään osu mi-
nuun, Solberg kuvaili palattuaan
maastosta kilpailukeskukseen
vaatteiden vaihtoon.

Solberg myönsi, että auton pa-
rantunut suorituskyky toi ehkä
hieman liikaakin yritystä ratin ja
penkin väliin. Mentiinkö Ou-
ninpohjassa siis kovempaa mitä
auton ominaisuudet antavat täl-
lä hetkellä myötä?

– Ehkä, Petter myönsi pitkän
harkinnan jälkeen. 

Pari tuntia tällin jälkeen Sol-
berg oli kuitenkin ehtinyt psyy-
kata itsensä jälleen hyvälle mie-
lelle.  

– Yritimme kovaa ja periaat-
teessa olen tyytyväinen Suomen
ralliin, sillä auto oli kilpailuky-
kyinen jopa Grönholmin ja Lo-
ebin kanssa. Se on pääasia. En

voi olla liian masentunut tapah-
tumista, sillä tiedän, että olemme
joutuneet taistelemaan auton
kanssa koko kauden. Nyt on
vain mentävä eteenpäin, Petter
linjasi. 

Solbergin auto tuhoutui kol-
hussa niin pahoin, ettei mies
pääse jatkamaan kisaa sunnun-
taina superrallisäännön perus-
teella.

– Ei ole mitään mahdollisuut-
ta jatkaa sunnuntaina. Auto on
niin pahassa kunnossa, Petter
sanoi.

– Sillä aihiolla tuskin ajetaan
enää koskaan rallia, Subarun
tiedottaja tarkensi.

Tallin tuskaa lisäsi Chris At-
kinsonin vaihdelaatikkorikko,
joka pudotti australialaisen pois
kärkikahinoista. Hän on jäänyt
Grönholmille lähes 19 minuut-
tia.

Petter Solberg
rysäytti Subarun
kaatopaikkakuntoon
Norjalainen keskeytti
rajuun ulosajoon
Ouninpohjassa. Petter
myönsi, että hän ajoi
kovempaa kuin autolla
oikeasti pääsi.

Petter Solbergin lauantai
musteni heti aamulla
Ouninpohjassa. KUVA: TIINA MUTILA


