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Mikko Hirvonen, 26, teki sen, mi-
tä ennen kilpailua lupasi. Hän ajoi
virheettömällä suorituksella uran-
sa ensimmäistä kertaa Jyväskylän
MM-rallin palkintopallille. Kan-
nonkoskelta Palokkaan muutta-
neelle Hirvoselle nousu kotiylei-
sön edessä podiumille oli liikutta-
va kokemus. Samalla hetkellä to-
teutui yksi pienen pojan suurim-
mista unelmista. 

– Kyllä tätä on odotettu. Pikku-
poikana katselin metsässä isojen
poikien menoa ja haaveilin, että
tuonne kun pääsisi. Tämä on eh-
dottomasti yksi uran parhaista ki-
soistani, Hirvonen tunnelmoi.

– Isojen poikien joukkoon en
itseäni kuitenkaan laske. Se vaa-
tii vielä muutaman vuoden aja-
mista, Mikko lisäsi.

Hirvonen varmisteli kolmos-
paikkansa tyylillä. Hän lasketteli
kaikille sunnuntain neljälle eri-
koiskokeelle pohjat ja pysäytti kel-
lot lopulta 27,8 sekunnin etäisyy-
delle toiseksi ajaneesta Sebastien
Loebista. 

Sen verran hermostunut Hir-
vonen oli vielä sunnuntain pätkil-
läkin, että hän tarkasti auton akun
varauksen useita kertoja päivän
siirtymäosuuksilla. Viikko sitten
Saksassa Hirvonen ajoi erikois-
kokeilta maaliin viidentenä, mut-
ta viimeisellä siirtymällä Fordin
akku hyytyi ja Hirvonen putosi ai-
kasakon myötä yhdeksänneksi.

– Tarkastin akun muutaman
kerran ihan varmuuden vuoksi,
että varmasti pääsemme takaisin
huoltoon. Onneksi kaikki oli ok.
Kiitoksia tallille, he tekivät hyvää
työtä Saksan jälkeen, kuski heitti.

Aivan 100-prosenttisen tyyty-
väinen Hirvonen ei ralliinsa kui-
tenkaan ollut. Lauantain tapahtu-
mat ja sitä seurannut tallimääräys
latisti taistelua kärjen osalta. Hir-
vosta ei päästetty hyökkäämään
täysillä Loebin kimppuun, vaikka
vauhtivaroja olisi saattanut hy-
vinkin löytyä.

– Voisihan tuo tietysti parem-
minkin mennä, koska olin vasta
kolmas. Jos kaikki olisi mennyt
täysin oikein niin olisin ykkösenä.
Mutta oikeasti olen erittäin tyyty-
väinen vauhtiini koko viikonlo-
pun ajan. Ehkä tarvitsen vielä hi-
tusen lisää kokemusta, että pystyn
ajamaan täällä voitosta, mutta on
se nyt ainakin askeleen lähempä-
nä, Mikko ruoti.

Juhlat Palokassa
pikku-Roopen kanssa
Hirvosen pronssijuhlat näyttivät
ainakin alkuillasta muodostuvan
hyvin limonadivoittoisiksi, sillä
ohjelmassa oli Roope-pojan 1-
vuotissynttärit kotona Palokassa.
Hirvosen esikoinen täyttää vuo-
den keskiviikkona, mutta tuolloin
isä-Mikko on jo ajohommissa
maailmalla.

– Pääosin limubileet on tulossa,
mutta kyllä mekaanikkojen kans-
sa pitää ehtiä käydä kaljatkin ot-
tamassa. Tiimi oli buukannut mul-
le kyydityshommia maanantaille,
joten senkin takia on otettava rau-
hallisesti. 

Myös Mikon isä Juhani Hirvo-
nen oli juhlistamassa poikansa
loistoa Fordin VIP-tiloissa. Maa-
ilmanmiehen kiireistä huolimatta
Mikko jaksaa vierailla kotonaan
Kannonkoskella säännöllisesti.
Kotitalo on yhä se paikka, jossa
akut ladataan.

– Mikko on aina pitänyt per-
heeseen tiiviisti yhteyttä. Kun hän

käy kotona Kannonkoskella niin
puhumme ihan muista asioista
kuin rallista. Puuhailemme siinä
pikkuhommia ja samalla hän pää-
see irti arkihuolista, Juhani kertoi.

– Tällä hetkellä olen todella yl-
peä pojastani. Tämä ralli oli par-
haasta päästä hänen urallaan, hän
jatkoi.

Isä-Hirvosen seurueessa liikkui
myös Kannonkosken paikallisen
moottoriurheiluseuran ”Ron
Dennis” Erkki Vainiomaa. Hän
muistaa elävästi kuinka kotikyläl-
lä pohdittiin paikkakunnan kah-
den vauhtimiehen tulevaisuutta
vuonna 1998. 

– Kirjasimme seurassa tavoit-
teeksemme, että joko Mikko Hir-
vonen tai Antero Saari ajaa Jy-
väskylän MM-rallissa viimeistään
vuonna 2006. Sen suhteen olem-
me aikataulusta reilusti edellä, Va-
niomaa hymyili.

Myös Hirvonen muistaa ”ju-
niorimanagerinsa” kanssa käydyn
keskustelun.

– Muistan sen hyvin, tosin ase-
tin jo silloin itselleni tavoitteeksi,
että ajan täällä vuonna 2004. En-
simmäinen kerta oli lopulta vuon-
na 2002, joten edellä ollaan. An-
tero Saarikin oli jälleen rallissa
mukana (Nissan Micralla A5-luo-
kassa). Hän kävi lauantaina
moikkaamassa minua motorho-
messa ja juttelimme niitä näitä.
Harmi, että heidän kilpailunsa
päättyi keskeytykseen, Hirvonen
huomautti juhlahumun keskellä.

– Juuria ei saa unohtaa, Fordin
tehdaskuljettaja korosti.

MM-sarjan
kolmostila haarukassa
Kuuden MM-pisteen saaliillaan
Hirvonen nousi MM-sarjassa nel-
jänneksi ohi Manfred Stohlin, jo-
ka jäi Jyväskylässä pisteittä. Kau-
desta on ajamatta vielä kuusi so-
rakilpailua, joten saumat MM-sar-
jan kolmostilaan ovat yhä mai-
niot. Asetelmia paransi lisäksi se,
että kolmostilaa miehittävä Da-
niel Sordo keskeytti lauantaina.

Mikko Hirvonen juhli
kolmostilaa poikansa
1-vuotissynttäreillä
Kannonkoskelainen
rallipomo ennusti
kahdeksan vuotta sitten,
että sikäläinen kuljettaja
on MM-sarjassa vuonna
2006. Mikko ei uskonut,
vaan ajoi samassa
aikataulussa kotikisansa
palkintopallille.

Mikko Hirvosen (vas.) isä Juhani Hirvonen piti poikansa suoritusta Jyväskylän MM-rallissa ikimuistoisena. KUVA: RISTO AALTO
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Ari Mäntylä

Jyväskylän MM-rallin lopputu-
loksista paljastuu miten kilpailun
taso kärjen takana on romahta-
nut. Kun 2000-luvulla viiden-
neksi sijoittunut kuljettaja on Jy-
väskylän MM-rallissa jäänyt
voittajasta keskimäärin 2.20 mi-
nuuttia, tipahti viidenneksi si-
joittunut Gigi Galli tänä vuonna
5.39 minuutin päähän. Yli kol-
men minuutin ero 351 ek-kilo-
metrin rallissa on valtava.

Letka venyy entisestään, kun
tuloslistassa edetään kym-
menennen miehen kohdalle. Jy-
väskylän MM-rallissa on sijoit-
tunut 2000-luvulla kymmenen-
neksi, jos on ajanut erikoisko-
keet 5–8 minuuttia voittajaa hi-
taammin. Tänä vuonna kym-
menenneksi sijoittunut Matthew
Wilson hävisi Marcus Grönhol-
mille 14.47 minuuttia. Jyväsky-
län MM-rallissa kympin sakki ei
ole venynyt näin pitkälle aika-
janalle koskaan sen jälkeen, kun
ek-kilometrit vähennettiin nel-
jään sataan.

– Tämä kertoo siitä, että semi-
tallien autot eivät ole kilpailuky-
kyisiä, vaikka ne ovat kalliita.
Meidän aikana joku Jolly Lancia
tai Ruotsin Toyota olivat tehdas-
tallien kilpailijoita, koska niillä
oli tehtaan rahaa takana, tykittää
Markku Alén, joka kolusi MM-
ralleja tehdastallien autoilla
1970-, 1980- ja 1990-luvuilla.

– Nyt nämä kakkostallit eivät
testaa. Ja taso putoaa, kun tii-
meihin mennään rahalla, Alén
jatkaa.

Alenin mielestä rallin MM-sar-
ja tarvitsee 3–5 tehdastallia lisää
ja niihin 3–5 kovaa kuljettajaa.

– Minimi on kymmenen am-
mattimaista kuljettajaa. Tämä
show pitää saada samanlaiseksi

kuin vanhoina hyvinä aikoina,
Alén toteaa.

Rallin MM-sarjassa on tänä
vuonna mukana vain kolme teh-
dastallia ja kolme kuljettajaa, jot-
ka saavat ajamisestaan palkkaa.
Muut joutuvat viemään rahaa
talleihin.

– Nyt halutaan vain rahastaa.
Siinä mielessä ollaan menty
taaksepäin. En syytä ketään,

mutta kaikkien pitäisi katsoa
peiliin ja miettiä miten me saa-
taisiin vahvempia kavereita mu-
kaan, Alén ehdottaa.

Alénin mukaan MM-sarjan ta-
so ei nouse muuten kuin uusien
tehdastallien avulla.

– Olisi kaikille tärkeää, että
Fiat ja Suzuki tulisivat mukaan,
Alén vihjaisee.

Jyväskylän MM-rallin entinen

kilpailunjohtaja Simo Lampinen
etsisi tason parannusta autojen
kautta.

– Nyt pitäisi olla rohkeutta ot-
taa askeleita taaksepäin. Autois-
ta pitäisi ottaa elektroniikkaa
pois, että kuljettajien tasaväki-
syys tulisi enemmän esiin, Lam-
pinen pohtii.

Mikko Hirvosen, Harri Ro-
vanperän, Toni Gardemeisterin

ja Jari-Matti Latvalan manageri
Timo Jouhki ei näe aikaerojen
kasvamista suurena ongelmana.

– Jyväskylän MM-ralli on yksi
kisa kisojen joukossa. Jyväskylä
on niin kovavauhtinen ralli, että
kakkostiimit antavat paljon
eteen täällä. Muualla erot eivät
ole olleet näin isot, Jouhki huo-
mauttaa.

Myös Jouhki nimeää kasva-

neiden aikaerojen suurimmaksi
aiheuttajaksi sen, että tällä het-
kellä MM-sarjassa on mukana
vain kolme tehdastallia.

– Jyväskylä on yksi vaikeim-
mista ralleista. Yksityiskuljetta-
jan on todella vaikea antaa tääl-
lä todellisia näyttöjä, Jouhki to-
teaa.

Jyväskylän MM-rallissa kol-
manneksi vuonna 1997 sijoittu-

nut Jarmo Kytölehto puntaroi
asiaa yksityiskuljettajan näkö-
kulmasta.

– On totta, että Jannen (Tuo-
hino) ja Jussin (Välimäki) pitäisi
pystyä hätyyttelemään Mikkoa
paremmin, koska on kuitenkin
kotirallista kysymys. Mutta pojat
ovat ajaneet tänä vuonna niin
vähän, että ei se ainakaan asiaa
auta, Kytölehto totesi.

Viides mies yhä kauempana kärjestä

1997:
Ek-kilometrejä: 381,55 km
Voittaja ja voittoaika: Tommi Mäkinen 
Mitsubishi Lancer 3.16.18
Voittajaa jäljessä: 
3) Jarmo Kytölehto Ford Escort 2.00 min 
5) Tomas Jansson Toyota Celica 4.54
10) Harri Rovanperä Seat Ibiza 12.03

1998:
384,10 km
Tommi Mäkinen Mitsubishi Lancer 
3.16.56,1
3) Juha Kankkunen Ford Escort 45,2 s 
5) Richard Burns Mitsubishi Carisma 
2.56,8
10) Bruno Thiry Ford Escort 13.09,4

1999:
377,26 km
Juha Kankkunen Subaru Impreza 
3.08.54,5
3) Carlos Sainz Toyota Corolla 18 
(sekuntia)
5) Harri Rovanperä Seat Cordoba 2.10,1
10) Freddy Loix Mitsubishi Carisma 10.49

2000:
410,18 km
Marcus Grönholm Peugeot 206 3.22.37,1
3) Harri Rovanperä Toyota Corolla 1.09,6 
(minuuttia)
5) Sebastian Lindholm Peugeot 206 2.06
10) Markko Märtin Toyota Corolla 6.50,6

2001:
406,38 km
Marcus Grönholm Peugeot 206 3.23.12,8
3) Colin McRae Ford Focus 32,3 
(sekuntia)
5) Markko Märtin Subaru Impreza 1.17,9
10) Freddy Loix Mitsubishi Carisma 
5.05,4

2002:
401,68 km
Marcus Grönholm Peugeot 206 3.17.52,5
3) Petter Solberg Subaru Impreza 2.49,6 
(minuuttia)
5) Markko Märtin Ford Focus 3.10
10) Sebastien Loeb Citroen Xsara 6.13,5

2003:
409,18 km
Markko Märtin Ford Focus 3.21.51,7
3) Richard Burns Peugeot 206 1.00,1 
(minuuttia)
5) Sebastien Loeb Citroen Xsara 2.48,7
10) Freddy Loix Hyundai Accent 8.19,9

2004:
382,7 km
Marcus Grönholm Peugeot 307 3.07.16,1
3) Carlos Sainz Citroen Xsara 1.44,5 
(minuuttia)
5) Janne Tuohino Ford Focus 2.36,7
10) Henning Solberg Peugeot 206 7.04,6

2005:
355,59 km
Marcus Grönholm Peugeot 307 2.54,11
3) Markko Märtin Peugeot 307 1.35,6 
(minuuttia)
5) Mikko Hirvonen Ford Focus 2.13,6
10) Janne Tuohino Skoda Fabia 6.48,3

2006:
351,61 km
Marcus Grönholm Ford Focus 2.52.50,3
3) Mikko Hirvonen Ford Focus 1.34,5 
(minuuttia)
5) Gigi Galli Peugeot 307 5.39,9
10) Matthew Wilson Ford Focus 14,47,4
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KOONNUT: ARI MÄNTYLÄ, GRAFIIKKA DOWN LEIKKONEN

Aikaerot kympin sakissa revenneet

AIKAEROT: Jyväskylän MM-rallissa on ek-kilometrejä vähemmän kuin koskaan, mutta
erot kymmenen parhaimman joukossa ovat vain kasvaneet.
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Joni Malkamäki

Rallin nelinkertainen maailman-
mestari Juha Kankkunen saattaa
osallistua Jyväskylän MM-ralliin
jo ensi vuonna. Näin hän jatkaisi
noin 50-vuotiaiden rallilegendo-
jen ajosarjaa Jyskälän teillä. Tou-
hun aloitti Markku Alén vuonna
2001, kun hän ajoi Ford Focus
WRC:llä sijalle 16. Seuraavana
vuonna vuorossa oli Timo Salo-
nen, joka ehti Peugeotilla pari si-
jaa ylemmäs. Tuloksellisesti par-
haiten hommasta suoriutui vuon-
na 2003 Ari Vatanen, joka toi
Peugeot 206 WRC:n mukavasti
sijalle 11.   

Kankkunen, 47, on periaat-
teessa kolmikkoa kovemmassa
iskussa, sillä hän ajoi MM-sarjaa
Hyundain tehdaskuljettajana vie-
lä 2002. Jyväskylän MM-ralli
päättyi tuolloin keskeytykseen
ulosajon takia.

– Kyllä tämä kerran pitää vielä
ajaa, kun nuo kaikki muutkin on
ajaneet. En välttämättä odota
edes 50-vuotiaaksi asti. Voi olla,
että ajetaan jo ensi vuonna. Ka-
lustostakin on ollut jotain puhet-
ta, mutta mistään ei ole vielä so-
vittu, Kankkunen paljasti.

Maailman nopein maanviljeli-
jä aikoo ajaa kilpailun huvikseen,
mutta ei silti suostu statistiksi. Mi-
nimitavoite on Alénin, Salosen ja
Vatasen sijoitusten lyöminen.

– Pitäähän sitä tietenkin pa-
remmin ajaa kuin pojat, ainakin
sinne kymmenen paikkeille. Siel-
lä ajetaan kilpaa, ei pelleillä. 

Kankkunen ajaa
Jyväskylässä
jo ensi vuonna?

Juha Kankkunen. KUVA: TIINA MUTILA


