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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI
Jyväskylän MM-rallin kärkikymmenikkö

Erikoiskokeiden pohja-ajat sunnuntaina

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

2.52.50,3
1.06,7
1.34,5
3.57,8
5.39,9
6.05,0
6.55,4

10.15,0
13.28,0
14.47,4

Mikko Hirvonen 4 (Kuohu 1/2, Jukojärvi 1/2)
Pohja-ajat yhteensä: Grönholm 12, Loeb 5, Hirvonen 4

MM-tilanne 10/16 osakilpailun jälkeen
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Ranska
Suomi
Espanja
Suomi
Itävalta
Norja
Suomi
Norja
Italia
Espanja

Sebastien Loeb
Marcus Grönholm
Daniel Sordo
Mikko Hirvonen
Manfred Stohl
Petter Solberg
Toni Gardemeister
Henning Solberg
Gianluigi Galli
Xavier Pons

Citroen
Ford
Citroen
Ford
OMV-Peugeot
Subaru
Citroen
Peugeot
Mitsubishi
Citroen

92
61
41
27
24
20
16
16
15
11
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Ari Mäntylä

Marcus Grönholm voitti Jyväs-
kylän MM-rallin 1.06,7 minuu-
tin erolla Sebastien Loebiin.
Kamppailu kilpailun voitosta
ratkesi, kun Loeb kärsi rengasri-
kon rallin toisena ajopäivänä
lauantaina.

Tämän jutun aloitus on ko-
pioitu lähes sellaisenaan 8. elo-
kuuta 2005 julkaistusta Kes-
kisuomalaisesta. Erikoista
uusinnassa on se, että se pitää se-
kunnin kymmenyksen tarkkuu-
della paikkansa myös tänä vuon-
na. Koskaan aikaisemmin ral-
liautoilun historiassa kaksi sa-
maa kuljettajaa ei ole sijoittunut
ensimmäiseksi ja toiseksi täs-
mälleen samalla aikaerolla! Kun
se sattuu vielä peräkkäisinä vuo-
sina samassa rallissa, voidaan
puhua käsittämättömästä sattu-
masta. Ei siis ihme, että Grön-
holmista tuntui kuin hän olisi
kokenut saman voittohetken ai-
kaisemminkin.

– Tämä voitto tuntuu samalta
kuin 2005 ja aikaerokin on sa-
ma. Ei tässä tule mieleen, että pi-
täisi hypätä auton konepellille
tuulettamaan, Grönholm tuu-
masi.

Myös tänä vuonna Grönhol-
min voitto sai sinetin Loebin lau-
antaina kärsimästä rengasrikos-
ta. Viime vuoden tapaan Grön-
holmin tarvitsi enää varmistella
kuudetta Jyväskylän MM-rallin
voittoaan sunnuntaina.

– Sunnuntai oli ihan turha
päivä. Sen voisi jättää kokonaan
pois tästä rallista, Grönholm eh-
dotti.

Jotain on kuitenkin vuodessa
muuttunut. Grönholm ajoi For-
dia Peugeotin sijaan ja Mikko
Hirvonen peri  palkintopallin
viimeisen paikan Markko Mär-
tiniltä.

Täydellinen
suoritus
Grönholm johti Jyväskylän MM-
rallia toiselta erikoiskokeelta
lähtien. Hän ei tehnyt kilpailun
aikana ainuttakaan ajovirhettä,
eikä hänen autossaan ollut mi-
tään teknisiä ongelmia koko kil-
pailun aikana. Voisiko rallivii-
konloppu enää täydellisemmin
sujua?

– Tietysti aina voisi jonkun
paikan ajaa paremmin, mutta
täytyy myöntää, että ei tämä pal-
jon paremmin olisi voinut men-
nä, Grönholm tunnusti.

Loeb pystyi antamaan hyvän
vastuksen Grönholmille perjan-
taina, aivan kuten viimekin
vuonna. Grönholmia hieman
harmitti, että taistelu voitosta oli
ohi jo lauantaiaamuna. Inkoo-
laisen tarvitsi vain varmistella
voittoa 171 ek-kilometrin ajan.

– Meillä oli hyvä taistelu sii-
hen asti, kun Loeb ajoi kiveen.
Mutta oltaisiin me pystytty hyök-

käämään lauantaina niin, että ei
Loeb olisi meitä kiinni saanut,
Grönholm latasi.

Kuljettajien MM-sarjaa johta-
va Loeb tunnusti, että Grönhol-
min kukistaminen olisi ollut erit-
täin vaikeaa ilman rengasrikko-
akin.

– Haluaisin kovasti voittaa tä-
män rallin, mutta ehkä minun
pitää odottaa niin kauan, että
Marcus jää eläkkeelle, Loeb
virkkoi.

Alénin rinnalle
ennätysmieheksi
Kuudennella voitollaan Grön-
holm kipuaa jakamaan Jyväsky-
län MM-rallin voittoennätyksen
Markku Alénin kanssa. Hannu
Mikkola on voittanut Jyväsky-
lässä seitsemän kertaa, mutta
kolme hänen voitoistaan ajoit-
tuu aikaan ennen rallin MM-sar-
jaa. Grönholm on Alénin ja Di-
dier Auriolin ohella ainoa kul-
jettaja, joka on pystynyt voitta-
maan saman MM-rallin kuusi
kertaa.

– Ei tässä sen kummemmin
ole tarkoitus juhlia. Ehkä otan
yhden oluen hotellin baarissa.
Enempää ei voisi ottaakaan,
koska minun ja Mikon täytyy
ajattaa tallin vieraita heti maa-
nantaina, Grönholm sanoi.

Mikä sitten tekee Grönhol-
mista voittamattoman Jyväsky-
län MM-rallissa? Hän on vienyt
ykköspalkinnon joka kerta
2000-luvulla vuotta 2003 lukuun
ottamatta. Silloin hän joutui kes-
keyttämään pyörän laakerivi-
kaan.

– Olen ajanut tämän rallin 18
kertaa. Sen takia voittaminen on
helpompaa, Grönholm totesi
vaatimattomasti.

Kukaan toinen kuljettaja ei
osaa ajaa niin vauhdikkaasti ja
varmasti Keski-Suomen soratei-
den vaikeita mutkia ja hyppyjä
kuin Grönholm. Kenelläkään
muulla kuljettajalla ei ole kant-
tia ajaa kuutosvaihteella 46 se-
kuntia kaasu pohjassa Ounin-
pohjassa.

– Ehkä sitä täytyy vähän hul-
lu olla, että painaa näillä teillä
kaasu pohjassa. Mutta Ounin-
pohjassakin auto oli koko ajan
kontrollissa. Se oli kontrolloitua
hulluutta, analysoi Grönholm,
joka tänä vuonna paukutti poh-
ja-ajan 12 erikoiskokeelle 21:stä.

MM-titteli silti
ulottumattomissa
Vaikka Grönholm otti kauden
neljännen voittonsa, ei hänen
asemansa kuljettajien MM-sar-
jassa parantunut kuin kahden
pisteen verran. Loeb on 31 pis-
tettä karussa, eikä MM-sarjasta
ole ajamatta kuin kuusi osakil-
pailua.

– Yritän kaventaa eroa loppu-
kauden ralleissa, mutta maail-
manmestaruus on minun osalta-
ni mennyt. Taistelemme toki vie-
lä automerkkien maailmanmes-
taruudesta, Grönholm sanoi.

Citroenin rallitalli johtaa tal-
lien MM-sarjaa 15 pisteen erol-
la Fordiin. Grönholmilla ja Hir-
vosella on vielä täysi työ kam-
meta ranskalaiset kärkipaikalta.

– Saimme Saksassa niin pal-
jon takkiin, että voitto ja kolmas
sija täältä tuntuu todella hyvältä.
Uskon, että me pystytään voitta-
maan jokainen ralli loppukau-
desta, Grönholm vakuutti.

Uusinta viime vuodelta

Marcus Grönholm, 38, on ollut voittamaton Jyväskylän MM-rallissa 2000-luvulla. Hän on voittanut kilpailun kuusi kertaa seitsemän
viime vuoden aikana. KUVA: RISTO AALTO

RALLIAUTOILU: Marcus Grönholm voitti Jyväskylän MM-rallin kuudennen
kerran. Hän kukisti Loebin sekunnilleen samalla aikaerolla kuin 2005.

7 voittoa:
6 voittoa:

5 voittoa:
4 voittoa:
3 voittoa:

Hannu Mikkola
Markku Alén
Marcus Grönholm
Tommi Mäkinen
Timo Mäkinen
Juha Kankkunen
Simo Lampinen
Osmo Kalpala

Jyväskylän MM-rallin voittajia
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Fordin rallitallin päällikkö
Malcolm Wilson säteili kilpaa
auringon kanssa Jyväskylän
MM-rallin huoltoalueella Pavil-
jongissa. Marcus Grönholmin
voitto ja Mikko Hirvosen kol-
mas sija oli Wilsonin mielestä
täydellinen saalis Suomesta.

– Tämä on fantastinen tulos.
Olemme voittaneet Jyväskylän
MM-rallin aikaisemmin, mutta
voittaa se suomalaisen kuljetta-

jan kanssa ja saada toinen suo-
malainen palkintopallille on jo-
tain todella mahtavaa, Wilson
riemuitsi.

– Tämä tulos merkitsee var-
masti paljon suomalaiselle ylei-
sölle, jolta olemme saaneet val-
tavasti tukea. Mutta voin sanoa,
että se merkitsee paljon myös
meille.

Wilson tiesi odottaa voittoa
Grönholmilta, mutta Hirvosen
kolmas sija oli yläkanttiin laske-
tun toiveen täyttymys.

– Mikon suoritus oli kerras-

saan loistava. Hän sai arvokasta
kokemusta ja itseluottamusta.
Tämä ei ollut hänen viimeinen
palkintopallisijoitus tällä kau-
della, Wilson hehkutti.

Fordin suomalaiskuljettajat
kahmivat 16 erikoiskokeiden
pohja-aikaa. Wilsonia lämmitti
eniten Grönholmin ja Hirvosen
saalistamat 16 MM-pistettä, joi-
den avulla Ford nousi auto-
merkkien MM-sarjassa 15 pis-
teen päähän Citroenista.

– Olemme jälleen takaisin
taistelussa automerkkien maail-

manmestaruudesta. Uskon, että
pystymme voittamaan minkä ta-
hansa rallin loppukaudesta, Wil-
son uhosi.

Wilsonin mukaan voitto Jy-
väskylän MM-rallista merkitsee
erittäin paljon Fordin rallitallil-
le, koska mekaanikot joutuivat
rakentamaan autot kahdessa
päivässä kuntoon Saksan rallin
jäljiltä.

– Olen erittäin tyytyväinen.
Automme on nopea ja myös sen
luotettavuus ja kestävyys on pa-
rantunut, Wilson totesi.

Tallipäällikkö ylisti suomalaisia
kuljettajia ja suomalaista yleisöä

Malcolm Wilson suihkutti samppanjaa suomalaisten kunniaksi.
KUVA: JANNE NOUSIAINEN
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Rallin värikkäimpänä hahmona
hääri jo toista vuotta putkeen
italialainen Gianluigi Galli.
Show alkoi lauantaina, kun ral-
liradiossa kuulutettiin miehen
hukanneen lompakkonsa jon-
nekin Urrian maisemiin. Ku-
kaan ei löytänyt rattimiehen il-
meisen paksua lompsaa, joten
mies otti lampun käteensä ja läh-
ti etsimään omaisuuttaan pitkän
ajopäivän jälkeen

– Huomasin Urrian pätkän
alussa, että lompakko oli hävin-
nyt. Kukaan ei löytänyt sitä ajo-
päivän aikana, joten menin itse
illalla taskulampun kanssa tar-
kastamaan yhden paikan, missä
pysähdyimme ennen pätkää, ja
sieltähän se löytyi. Katso, se on
vielä likainenkin, Galli riemastui
esitellessään rakasta nahka-
lompsaansa. 

Lennolla
legendaksi
Sama eloisa italialainen riemas-
tutti rallifaneja vuosi sitten hur-
jalla hypyllään. Galli loikkasi
Mitsubishillä Ouninpohjan kel-
taisen talon hyppyrillä 55 metrin
siivun, joka irtosi maasta ennä-
tyksellisellä 173 kilometrin tun-
tinopeudella. Tapahtuman kun-
niaksi mies nimettiin Kes-
kisuomalaisen sivuilla ”Hullu-
Galliksi”.

Miehen uroteot MM-sarjan
suurimmalla trampoliinilla kan-

tautuivat Italiaan asti, jossa mie-
helle on perustettu ”Hullu-Gal-
li” -fan club. Meikäläisittäin ti-
lanteessa on hauskaa se, että ita-
lialaisten fanien paitoihin ”Hul-
lu-Galli” -teksti on painettu suo-
meksi.

– Se on minulle ilo ja kunnia,
Galli korosti.

Tällä kertaa Gigin hypyt jäivät
viimevuotisia lyhyemmiksi, mut-
ta ensi vuonna ennätys menee
kuulemma rikki.

– Otin tällä kertaa hypyt varo-
vasti, koska en ehtinyt testata
Peugeotin alustaa Suomessa
lainkaan. En uskaltanut hypätä
sillä kaasu pohjassa, kuten Mit-
subishillä, mutta ensi vuonna tu-
len paikkaan taas täysillä, Galli
lupasi. 

Niin, ja itse kilpailussa mies oli
mainiosti viides.

Galli löysi itse
lompakkonsa
penkalta illalla
”Hullu-Galli” -nimitys on
minulle ilo ja kunnia,
italialainen ilopilleri
paalutti.

Tässä se on, Gigi Galli ja
kaivattu lompakko.
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Heikki Kärki

Kiiminkiläinen Janne Tuohino
kuului niihin suomalaiskuskei-
hin, joilta odotettiin viikonlop-
puna enemmän kuin saatiin.
Mies päristeli lopulta kuuden-
neksi saavuttaen periaatteessa
kelpo sijoituksen, mutta Tuohi-
non ero kärkeen kasvoi lähes
katastrofaalisen suureksi.

– Eihän kuudes sija ole sinäl-
lään huono tulos. Mutta jos kat-
soo kuinka paljon tuli eroa kär-
keen ja ketkä keskeyttivät, niin
ei tämä tulos ole yhtään mitään,
yli kuusi minuuttia kilpailun
voittaneesta Marcus Grönhol-
mista jäänyt Citroen-kuski ma-
nasi.

– Ei tämä ollut mikään näyttö.
Ei ollut todellakaan meidän vii-
konloppu.

Tuohino kärsi viikonloppuna
muiden muassa kypäräpuheli-
men ongelmista, mutta silti pa-
rempaan olisi pitänyt olla eväitä.
Kumpaa sitten pitää syyttää pet-
tymyksestä: kuskia vai kalustoa?

– Parempi kun ei syytä kum-
paakaan. Vaan aika kovaa se

Lööppi (Sebastien Loeb) menee
tämmöisellä autolla, että siinä
mielessä vauhtia olisi pitänyt löy-
tyä enemmän. Itse en oikein tot-
tunut auton moottoriin, jolla pi-
täisi ajaa kovilla kierroksilla,
Tuohino paljasti.

– Onko se sitten ranteista kiin-
ni vai mistä. Jokainen spekuloi-
koon sitä miten haluaa.

Kuudes sija ei ollut
Tuohinolle mitään

Janne Tuohino oli pettynyt
mies. KUVA: MAIJA YRJÖLÄ


