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Ouninpohjan erikoiskokeen al-
kuun on aikaa vielä yhdeksän
tuntia, mutta Kakariston risteyk-
seen tunkee autoja monelta
suunnalta. Kun perjantai vaihtuu
lauantaiksi, on Mika ja Petra
Huujärven tilan pelloille pysä-
köitynä 700 autoa. Miksi ih-
meessä ihmiset tulevat paikalle
keskellä yötä, kun ralliautoja on
katsottavaksi vasta aamuyhdek-
sältä?

– Tultihin jo nelijältä, notta
saarahan parahat näkymät, tuu-
maavat isokyröläiset Teemu
Buckman ja Mikko Rouru.

Pohjalaiset ovat parkkeeran-
neet pakettiautonsa mahdolli-

simman lähelle Ouninpohjan
erikoiskoetta. Pihapiirissä roihu-
aa nuotio ja molemmilla on kä-
sissä kolpakolliset olutta.

– Täällä on aika mahtava me-
no. Nappaallahan olutta ja nous-
tahan heti aamusta kattomahan
ku Marcus voittaa, pohjalaiset
rallifanit tuumaavat.

Aika moni on matkassa sa-
malla ajatuksella. Matkailuauto-
jen edessä istutaan iltaa grillien
ääressä ja kumotaan olutta. Mut-
ta virvokkeita nautitaan sivisty-
neesti.

– Ei täällä mitään rähinöitä
ole ollut. Olisinko kerran yhtä
miestä joutunut vähän maassa
pitämään, muistelee Veli-Matti
Valkeajärvi, joka pitää alueella
jöötä maamiesseuran miesten ja
Jämsän Lätkä-Susien talkoovä-

en kanssa.
– Parkkialuetta on 20 hehtaa-

rin verran ja liikenteen ohjauk-
sessa 60 kaveria, laskee Valkea-
järvi, mutta tarkoittaa päivän
päälukua.

Yövuorossa järjestysmiehiä on
pari kourallista. Kohta yksi heis-
tä tulee morjestamaan Valkea-
järveä ja ilmoittaa, että nyt siellä
juoksee miehiä munasillaan. Pa-
rissa leirissä lämpiää telttasauna,
kuinkas muuten.

– Missä on kaljateltta, lohja-
lainen seurue kyselee.

– Polttarisankari nukahti ja jä-
tettiin se autoon nukkumaan, he
huikkaavat.

Maamiesseura Alhon Aki on
vuokrannut parkkipellot Huu-
järviltä. He perivät matkailuau-
tosta 20 euron  ja pakettiautosta

10 euron pääsymaksun.
– Kaksikymppiä on kohtuukor-
vaus. Täällä on kaikki hyvin jär-
jestetty ja pitäähän siitä korvaus
saada, että pitää paikat puhtaa-
na ja siivoaa jäljet, vantaalainen
kaveriporukka toteaa.

Parkkialueelle on siroteltu
roskapusseja ja vessoja sekä teh-
ty siltoja ojien yli. Matkailuautot
ovat siististi rivissä, musiikki soi
siedettävällä volyymillä, eikä hu-
malaisia örveltäjiä näy lainkaan.

– Tämä ei ole mikään rockfes-
tari, vaan aikuisten juttu. Täällä
on nykyisin rento karnevaali-
meininki, toteaa helsinkiläinen
Kaija Selander.

Vaikka monen leirin grillillä
kypsyy liha ja olut virtaa, riittää
asiakkaita kosolti Ulkokurvi-ra-
vintolaan. Kenttäravintolassa

paistuu pyttipannu, olutta saa
hanasta sekä muitakin juomia
pulloista, jotka on ladottu kah-
teen kylmäkaappiin. Portsarit
päivystävät portilla ja asiakkaita
viihdyttää torvisoittokunta, jos-
sa puhaltaa ammattimuusikoita
aina Kansallisoopperasta asti.

– Väki pitäisi kuitenkin bileitä
jossakin, joten miksi he eivät pi-
täisi niitä täällä valvovien silmien
alla, Mika Huujärvi huomauttaa.

Virosta jäljellä enää
Saarenmaan valssi
Kari Selander siemailee viiden
euron hintaista tuoppia ravinto-
lan pöydässä. Hän on ollut seu-
raamassa Jyväskylän MM-rallia
vuodesta 1981 lähtien joka vuo-
si yhtä lukuun ottamatta.

– Kakaristo on parhaimpia

paikkoja. Täällä tunnelma vain
paranee ja tiivistyy joka vuosi.
Jengiä tulee joka vuosi lisää, Se-
lander kertoo.

– Täällä voi pitää hauskaa ja
ihmiset käyttäytyvät hyvin. No,
virolaiset näyttävät puuttuvan
tänä vuonna, Selander huomaa.

Samaan aikaan Simo Finni ta-
pailee tuubastaan Saarenmaan
valssin säveliä. Ulkokurvi-ravin-
tola menee kiinni kello kaksi ja
on illan viimeisen valssin aika.

– Meno rauhoittuu yöllä yh-
den, kahden paikkeilla, mutta
väkeä alkaa tulla uudelleen aa-
muviideltä, järjestysmies Pasi
Hyppölä vihjaisee.

Asiakkaat eivät tyydy Saaren-
maan valssiin, vaan Finni kave-
reineen joutuu vielä soittamaan
encorena  Tequilan.

Karnevaalit tähtitaivaan alla
Veli-Matti Valkeajärvi (vas.) neuvoi Kimmo Julkuselle, Jari Liljalle, Jussi Heinolle ja Jarmo Tarvaiselle tien Ulkokurvi-ravintolaan.

Leiriytyjiä viihdytti ravintolassa torvisoittokunta.

KAKARISTO: Suosittu katselupaikka houkuttelee ihmisiä yöllä ja päivällä.

Kari ja Kaija Selander ovat Kakariston vakiovieraita. Monen matkailuauton edessä roihusi tuli yön tunteina.
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Ari Mäntylä

Kun Antero Huujärvi oli Kaka-
riston tilan isäntänä vuonna
1964, ei Ouninpohjan erikois-
kokeella ollut tungosta Jyväsky-
län Suurajojen aikana.

– Ihmisiä oli silloin huomatta-
vasti vähemmän, eikä tänne ke-
tään tullut edellisenä iltana, An-
tero Huujärvi toteaa.

Kakariston risteys alkoi vil-
kastua 1970-luvulla, kun reitillä
pyörivät Timo Mäkinen ja Simo
Lampinen. Kun Carlos Sainz
voitti Suurajot vuonna 1990, sei-
soi Huujärven pihassa VIP-telt-
ta ensimmäistä kertaa.

– Siitä lähtien pihassa on ollut
tämä Bastin ja Marcuksen VIP-
teltta. On tainnut vain 2–3 vuot-
ta jäädä väliin, Antero Huujärvi
viittaa Marcus Grönholmin ja
Sebastian Lindholmin kutsu-
vierastilaisuuteen.

Kakariston risteys oli jo hyvin
suosittu katselupaikka, kun
Huujärven tilan isännäksi vaih-
tui Mika. Hän on kehittänyt Ka-
karistosta todellisen vaativan
katsojan unelmapaikan yhdessä
Petra-vaimon kanssa. Huujärvet
järjestävät ruokaa ja juomaa tu-
hansille katsojille. Kaikkiaan Ka-
kariston risteyksessä väitetään
olevan jopa 15 000 ihmistä Jy-
väskylän MM-rallin aikana.

– Kyllä nyt ollaan varmaan vä-
kimäärän suhteen rajamailla, et-
tä voiko tänne enää enempää ot-
taa. Joka vuosi olen ajatellut, et-
tä tänne ei voi enää enempää po-
rukkaa tulla, mutta katsojat vaan
lisääntyvät joka vuosi, Petra
Huujärvi naurahtaa.

Ihmiset pakkautuvat Kakaris-
toon, koska sinne on helppo tul-
la, paikalla on hyvät parkkitilat,
riittävästi järjestysmiehiä sekä
myynnissä ruokaa ja juomaa.
Kaiken kruunaa hyvät kurvit se-
kä tuloksia lateleva juontaja.

– Tämä on se konsepti miten
rallia pitää järjestää. Katsojille pi-
tää olla hyvät ravintola- ja tulos-
palvelut, riittävästi parkkitilaa ja
sujuvat liikennejärjestelyt, heh-
kuttaa Jyväskylän MM-rallin en-
tinen kilpailunjohtaja Simo
Lampinen, joka oli eilen seuraa-
massa rallia erikoiskokeella en-
simmäistä kertaa 15 vuoteen.

– Olen nähnyt tämän paikan
niin monta kertaa televisiosta tai
helikopterista, että mun oli pak-
ko tulla paikan päälle autolla ja
kokea tämä hieno tunnelma,
Lampinen suitsuttaa.

Kun vielä 1990-luvulla rallau-
toja seurattiin pikataipaleelta toi-
selle eväsreppu selässä ja ter-
mospullo kainalossa, haluaa
2000-luvun katsoja ostaa säm-
pylänsä ja kahvinsa erikoisko-
keen varrelta. Erittäin vaativille
katsojille ei kelpaa makkara,
vaan pöytään pitää järjestää si-
säfilettä ja viiniä. Tähän huutoon
on vastannut Huujärvien yritys
Kakaristo Oy, jonka kautta kes-
titään 2 500 VIP-vierasta.

– Joka vuosi rallien jälkeen
mietitään, että miten voimme
parantaa palvelua, Petra Huu-
järvi sanoo.

Opettajina toimivat Huujärvet
tekevät vuoden töitä yhden päi-
vän takia. Mika valmistelee ral-
lipäivää puoli vuotta ennakkoon
melko intensiivisesti. Huujärvet
ehtivät myös viljellä 300 vuotta
vanhan sukutilan maita.

– Tämähän sopii hyvin EU-ai-
kaan. Lisätuloja pitää löytää,
vanhaisäntä Antero tuumaa päi-
vän hulabaloosta.

Kakariston palveluita on pys-
tytty kehittämään, koska Ounin-
pohjan erikoiskoe ajetaan kah-
teen kertaan. Siksi risteys hou-
kuttaa paikalle yritysten VIP-
telttoja sekä katsojia, jotka ruo-
kailevat ajotauon aikana.

– Minäkin kiersin ennen pät-
kältä toiselle, mutta ei siinä ole
mitään järkeä. Olen ollut viitenä
vuonna Kakaristossa katsomas-
sa Ouninpohjan kahteen ker-
taan. Toivottavasti VIP-vieraat
eivät vie kaikkia parhaita katse-
lupaikkoja, Kari Selander toi-
voo.

Kakaristo tyydyttää
vaativia katsojia
Tämän vuosituhannen
ralliyleisö haluaa
katselupaikalle ruokaa,
juomaa ja tulospalvelun.

Simo Lampinen kävi toteamassa paikan päällä Kakariston
risteyksen tunnelman. KUVA: RISTO AALTO
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Joni Malkamäki

Jyväskylän MM-rallista on muo-
dostumassa katastrofi Stobart-
tallin Kosti Katajamäelle. Ala-
järveläinen keskeytti kilpailun
ensimmäisen kerran jo perjan-
taina ajettuaan tielle nousseen
maakiven yli, joka rikkoi Fordis-
ta tukivarren.

Pirssi hoidettiin yön aikana
kuntoon ja Kosti starttasi super-
rallisäännön perusteella lauan-
tain lenkille.

Katajamäki lasketteli hyviä ai-
koja päivän kahdelle avauspät-
källe ollen ensin Vaherissa viides
ja Ouninpohja ykkösellä neljäs.
Legendaarisen trampoliinipät-
kän toisella osalla kuitenkin ko-
lahti jälleen.

– Se oli sama kivi, johon
Marcus ja Loeb osuivat, Kosti
tarkensi.

Fordin kuskinpuoleinen etuis-

kunvaimennin tuli kiinnikkeis-
tään läpi ja tunkeutui konetilaan
noin 20 sentin syvyydelle. Auton
keula rojahti kolhun jälkeen
maan tasalle, mutta onnekseen
mies pysyi tiellä.

– Se oli kova tälli, josta seura-
si pirunmoiset kirjoitukset. On-
neksi ei menty taas ulos, sillä
vauhtia oli paljon, Katajamäki
harmitteli ja viittasi rajuun
ulosajoonsa kaksi viikkoa sitten
Pirelli-rallissa.

– Ei saisi valittaa, mutta tun-
tuu siltä, ettei tuurikaan ole nyt

yhtään mukana. Kun minä osun
johonkin niin aina paikat hajo-
avat, mutta muut selviävät ren-
gasrikoilla, Marcus Grönholmin
suojatti murehti. 

Jalkapallon kokoinen Ounin-
pohjan kivi vaati ainakin viisi
uhria. Loebin ja Katajamäen li-
säksi samainen murikka tuhosi
eturenkaan JWRC-luokan PG
Anderssonilta, Patrik Sandel-
lilta ja Conrad Rautenbachilta.
Myös Manfred Stohl osui sa-
maan kiveen, mutta selvisi tällä
kertaa säikähdyksellä.

Kosti Katajamäkikin löysi
Loebin merkkaaman kiven

Kosti Katajamäen Ford oli surullisen näköinen keskipäivän
huollossa. Etuiskari tuli kiinnikkeistään läpi ja tunkeutui
konehuoneen puolelle. KUVA: TIINA MUTILA

Ouninpohjan miina vaati
ainakin viisi uhria.


