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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ: Neljä kertaa Jyväs-
kylän Suurajot voittaneen Timo
Mäkisen uraa muistellaan
juhlanäyttelyssä Paviljongissa
Jyväskylän MM-rallin aikana.
Maestro itse vieraili näyttely-
nurkkauksessa torstaina ja antoi
nimikirjoituksia faneilleen.

Mäkinen sai vääntää nimmarei-
ta puolisen tuntia, sillä moni
halusi tavata rallilegendan.

Mäkinen voitti Jyväskylän
Suurajot vuosina 1965, 1966,
1967 ja 1973.

– Ensimmäinen voitto on
rakkain, Mäkinen tuumasi.

Mäkinen, 69, lopetti
ralliuransa vuonna 1980. Hän
on kuitenkin seurannut rallin
MM-sarjaa tiiviisti.

– Ralli on aina hakenut oman
uransa. Totta kai se selviää
tästäkin tilanteesta, Mäkinen
kommentoi.

Timo Mäkinen tapasi fanejaan En minä katsonut, että voitinko vai
hävisinkö. Mä vaan ajoin.

Marcus Grönholm”
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J yväskylän MM-rallin
ratkaisut pohjustetaan
jo tänään Vellipohjan,
Mökkiperän ja Palsan-

kylän erikoiskokeilla. Marcus
Grönholm, Sebastien Loeb ja
Mikko Hirvonen panevat
kaiken peliin heti avauspätkillä,
sillä kenelläkään kolmikosta ei
ole varaa hävitä muille tolkut-
tomasti. ”Jos ajan perjantain
ensimmäisen erikoiskokeen
mielestäni hyvin ja huomaan
maalissa, että olen hävinnyt
Marcukselle kahdeksan sekun-
tia, niin mitä minä voin enää
tässä rallissa tehdä”, Loeb
tiivisti rallin juonen.

Jyväskylässä jokainen sekunti
on arvokas. Jos Grönholm, Loeb
tai Hirvonen pystyy repimään
useamman sekunnin kaulan
ensimmäiseen huoltotaukoon
mennessä, kasvavat muiden
paineet ja riskitaso nousee. Jos
kilpailua johtava kuljettaja
pystyy vielä päivän päätteeksi
tukevoittamaan johtoaan, ale-
taan muiden tallien huoltore-
koissa muutella taktiikkaa.
Perjantain perusteella aletaan
puntaroida varmojen pisteiden
ja riskillä ajamisen suhdetta.

LOEB YRITTÄÄ VOITTAA Jyväsky-
län MM-rallin, mutta jos Grön-
holm johtaa perjantain jälkeen
puolella minuutilla, tyytyy
ranskalainen toiseen sijaan. 

”Ei minun tarvitse Jyväskyläs-
sä olla lopputuloksissa Marcuk-
sen edellä, mutta muissa ralleis-
sa kylläkin. Totta kai yritän
voittaa, mutta niin yritin viime-
kin vuonna, enkä onnistunut.
En pysty ajamaan juurikaan
paremmin kuin viime vuonna”,
Loeb tunnusti torstaina.

Grönholm voi olla Loebille
ylittämätön este Jyväskylän
MM-rallissa. Loeb voi voittaa
Suomen MM-rallin vasta sitten,
kun Grönholm on vetäytynyt
MM-sarjasta. Kaikki tietävät,
että Grönholm lopettaa, mutta
harva tietää, koska se tapahtuu.
Arvelut asian ympärillä kasva-

vat päivä päivältä. Jyväskylän
MM-rallin huoltovarikolla
Grönholmin uran jatkuminen
oli eilenkin päivän puheenaihe.

Grönholm ilmoittaa päätök-
sensä Jyväskylän MM-rallin
jälkeen ja kilpailun lopputulok-
sella voi olla merkitystä. Jos
Loeb voittaa Grönholmin
ajamalla Jyskälän erikoisko-
keilla, kallistuu päätös herkem-
min lopettamisen puolelle.

Grönholmin lopettamista
surraan jo nyt rallipiireissä.
Synkimpien mielipiteiden
mukaan MM-sarjasta katoaa
loppukin jännitys, jos Loeb jää
vaille vastusta. Ranskalainen itse
ei näe tilannetta niin mustaval-
koisesti. Loebin mukaan merkit-
täviä kuljettajia on aina lopetta-
nut ja uusia tullut tilalle. Kaipaa-
ko joku meistä Colin McRaeta
tai Carlos Sainzia? Ei välttämät-
tä, mutta ainakin minä kaipaan
aikoja, jolloin MM-rallin voitos-
ta ajoi enemmän kuin kaksi
kuljettajaa.

MITSUBISHIN RALLITALLILLE

Jyväskylän MM-ralli on vii-
meisiä kilpailuja. Rallitalli Bri-
tanniassa sulkee ovensa ja
Mitsubishi vetäytyy kaikesta
rallitoiminnasta tammikuun
Pariisi–Dakar -aavikkokilpailun
jälkeen. Mitsubishi ei ole vahvis-
tanut asiaa virallisesti, mutta
tieto lopettamisesta on vuotanut
julkisuuteen useasta lähteestä.

Väitin ralliliitteessä elokuussa
2002, että Tommi Mäkisen
voitto Safari-rallista vuodelta
2001 voi jäädä Mitsubishin
viimeiseksi MM-rallivoitoksi.
Mitsubishin ralliguru Lasse
Lampi antoi asiasta tuolloin
väkevää palautetta, mutta aina-
kaan tähän mennessä Mitsubis-
hilla ei ole MM-ralleja sen
jälkeen voitettu. Eikä muuten
voiteta tänäkään viikonloppuna.
ari.mantyla@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalai-
sen urheilutoimituksen esimies.

KOLUMNI
Ari 
Mäntylä

Toinen erikoiskoe
ratkaisee jo paljon

JYVÄSKYLÄ

Heikki Kärki

Vaikka suuren yleisön huomio
kiinnittyykin ensimmäisinä
MM-ralliteille hyökkääviin
WRC-ohjuksiin, löytyy mielen-
kiintoisia kuljettajia koko lähtö-
listan pituudelta. Esimerkkinä
vaikkapa kaikkein viimeisimmät
kaverit: jyväskyläläinen konkari
Kari Hytönen, 41, ja lupaava
saksalainen Mark Wallenwein,
20.

Miehet ovat kehittäneet yh-
teistyökuvion, jossa Hytönen
käy Saksassa ajamassa paikallis-
ta Suzuki Cupia ja Wallenwein
puolestaan kaasuttelee muuta-
massa Suomen rallissa vuoden
aikana. Homma toimii kuskien
kannalta vaivattomasti, sillä
kumpikin hoitaa aina kotimaas-
saan kilpailukaluston molem-
mille.

– Ajan Saksassa heidän tiimis-
sään: Wallenwein Rallye Spor-
tissa. He järjestävät siellä päässä
kaiken ja minä taas järjestän
täällä, Hytönen taustoittaa.

– Näin kustannukset pysyvät
kohtuullisina. Suzuki Cup ei ole
yhtään kalliimpaa kuin SM-sar-
jan kiertäminen.

Järjestely toimii hyvin myös

pedagogisesti ajatellen. Kumpi-
kin oppii kummaltakin.

– Olen saanut Karilta hyviä
vinkkejä siitä, miten täällä pitää
ajaa. Ja mielestäni olen myös it-
se antanut niitä hänelle Saksas-
sa, Wallenwein kertoo.

– Meillä oli täällä toivomuk-
senakin päästä lähtemään pe-
räkkäin. Pystymme nyt keskus-
telemaan ennen pätkiä ja niiden

jälkeen. Se on oppikokemus
ihan molemmille, Hytönen
muistuttaa.

”Jos haluaisin voittaa,
pysyisin Saksassa”
Wallenwein kuuluu Saksan lu-
paavimpiin nuoriin kuljettajiin.
Hän on tullut Suomen MM-ral-
liin oppiakseen mahdollisimman
paljon uusista olosuhteista. Olo-

suhteista, jotka tulevat olemaan
viimeisenä matkaan lähtevälle
Wallenweinille äärimmäisen ko-
vat.

– Luulisin, että tiet tulevat
näyttämään siltä kuin siellä olisi
sodittu, stuttgartilainen naurah-
taa,

Niinpä tavoitteetkin ovat mal-
tillisia.

– Tämä on minulle ensimmäi-

nen iso ralli. Jos pääsisin maaliin,
niin se olisi loistavaa. Se tekisi
minut ylpeäksi, koska pienellä
autolla ajavalla ensikertalaisella
tulee olemaan vaikeaa, Wal-
lenwein paaluttaa.

– Mutta opettelu on tärkeää.
Ja mielestäni se onnistuu pienel-
lä autolla paremmin. Jos haluai-
sin voittaa jotain, pysyisin Sak-
sassa.

Kymmenettä kertaa Jyväsky-
lässä kisaavalle Hytöselle pie-
nen auton kanssa taiteilu pitkin
sorarännejä on tutumpaa puu-
haa.

– Tuttua kauraa. Aina ennem-
minkin on lähdetty pienellä nu-
merolla häntäpäässä. Välillä se
on etenemistä ja välillä selviyty-
mistä, mutta välillä pystyy aja-
maan ihan täysilläkin, Wal-
lenweinin tavoin alle 1600-kuu-
tioisella Suzuki Ignis Sportilla ki-
saan lähtevä jyväskyläläinen nä-
kee.

– Toisaalta tänä vuonna sade
on tehnyt pahaa. Siellä on sellai-
sia kiviä, joita en ole nähnyt 15
vuoden aikana koskaan aiem-
min.

Ainoat rehelliset
vakioautot
Eivätkä tallikaverukset edes
olisi valmiita vaihtamaan läh-
töpaikkaansa. Hyvää kuulem-
ma katsojienkin kannattaa
odottaa.

– Kyllä siellä metsissä väkeä
riittää meidänkin kohdalla. Kär-
jen perässä hiihtäjät ovat toki

oma porukkansa, Hytönen sa-
noo.

– Ja meillä on ihan oikea läh-
töpaikka. Vaikka minulla voisi
olla kokemuksen puolesta pa-
rempikin lähtönumero, niin ei
siinä olisi mitään järkeä, kun
muilla on nopeampia autoja. Pi-
täisi katsoa peiliin koko ajan.
Viime vuonna lähdin pienem-
mällä numerolla ja kaveri tuli
pitkillä pätkillä aina ohi. Siitä on
haittaa molemmille.

Eli periaatteessa kisan hitaim-
mat vehkeet lähtevät viimeisinä.
Itse asiassa MM-rallista ei löydy
muita alle 1600-kuutioisella
moottorilla päristeleviä ajokke-
ja.

– Alle 1600-kuutioisilla ei ole
Suomessa vielä oikein kulttuu-
ria, mutta se tulee muuttumaan.
Järjestäjät yhdistivät meidät alle
2-litraisten luokkaan, Hytönen
selventää.

Vaan voiko siinä luokassa pär-
jätä?

– Ei siellä ajamalla pärjää.
Meillä on kuitenkin kilpailun ai-
noat rehelliset vakioautot, joissa
on vakiovaihdelaatikko välityk-
siltään, Hytönen arvioi rehelli-
sesti.

Jyväskylän Urheiluautoilijoi-
den kuski on todellinen konka-
ri, sillä Hytönen ajoi ensimmäi-
sen rallinsa jo 1984. Ikä on tuo-
nut ajamiseen lisää varmuutta.

– Tätä ei tietysti saisi tässä vai-
heessa kisaa sanoa, mutta van-
hempana pääsen ainakin useam-
min maaliin asti.

Pienet autot kohti ”sodanjälkeisiä” teitä
Suzuki-kuskit Kari
Hytönen ja Mark
Wallenwein lähtevät
rallipoluille viimeisinä.

Mark Wallenweinilla (vas.) ja Kari Hytösellä on edessään tiukka urakka. Tavoitteeksi kummallekin
riittää maaliin selviäminen. KUVA: TIINA MUTILA
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Ari Mäntylä

Harvassa ovat ne miehet, jotka
voivat kylillä kehuskella johta-
neensa Jyväskylän MM-rallia.
Australian Chris Atkinson liit-
tyi tuohon harvalukuiseen eliit-
tijoukkoon torstaina. Subaru-
kuljettaja ajoi kahden kilomet-
rin pituisen Killerin yleisöeri-
koiskokeen 0,2 sekuntia no-
peammin kuin Marcus Grön-
holm ja johtaa siis Suomen
MM-rallia.

– Enpä olisi uskonut. Ajatte-
lin, että Marcus tai Sebastien
menee varmasti minua kovem-
paa, iloinen australialainen
hämmästeli itsekin ennen yö-
taukoa.

Sebastien Loeb jäi yleisöpyö-
rityksellä kolmanneksi. Hän ajoi
Killerin pätkän Grönholmin pa-
rina ja hävisi suomalaiselle 0,1
sekuntia.

– En minä katsonut, että voi-
tinko vai hävisinkö. Mä vaan
ajoin, Grönholm kuittasi.

Espanjan Daniel Sordo jäi
Atkinsonista 0,6 sekuntia ja Su-
barun Petter Solberg 0,7 sekun-
tia. Kuudenneksi nopeimmin
pätkän rykäissyt Jari-Matti Lat-
vala hävisi Atkinsonille 1,1 se-
kuntia.

– Päästin auton perän suotta
karkuun pitkissä mutkissa. Muu-
ten ihan perusajo, Latvala kom-
mentoi.

Latvalan mukaan torstaina ai-
noana erikoiskokeena ajettu Kil-
leri vaatii jopa muita erikoisko-
keita paremman keskittymisen.

– Killerillä pitäisi ajaa kovaa,
mutta myös malttaa mielensä.
Onneksi Killeri on tehty kuljet-
tajalle mielenkiintoiseksi, Latva-
la tuumasi.

Latvalan torstai oli toivoa

täynnä, sillä hän ajoi aamun tes-
tierikoiskokeelle kolmanneksi
nopeimman ajan.

– Sain testipätkän hyvästä
ajasta lisää itseluottamusta. Au-
to ainakin laukkaa hyvin ja olo
on muutenkin hyvä. Testiek:n ja
yleisöek:n puolesta on todella
mahtava fiilis lähteä kisaan, Lat-
vala hehkutti.

”Onneksi se 
on takanapäin”
Mikko Hirvonen jäi Atkinsonin
pohja-ajasta 1,3 sekuntia.

– Onneksi se on takanapäin.
Killeri ei ole mun suosikkini, sa-
noi Hirvonen, joka vuonna 2004
ajoi Subarunsa raviradan kaitee-
seen.

Ehkä vanhojen muistojen ta-
kia Hirvonen ei revitellyt täyttä
vauhtia Killerillä.

– Tietysti se ei ole hyvä asia,
että jää jo ekalla pätkällä sekun-
nin kärjestä, mutta se on vain
koetettava ajaa kiinni, totesi Hir-
vonen.

Juho Hänninen aloitti Jyväs-
kylän MM-rallin kilpailun kym-
menenneksi nopeimmalla ajalla.
Hän jäi Mitsubishillaan kärjestä
2,2 sekuntia.

– Kun voitin parini enkä aja-
nut betoniin niin eikö se ole ai-
ka hyvin. Tällaisella pätkällä voi
vain hävitä, joten sen takia piti
ottaa varovasti. Mutta on ihan
kiva, että sai jo vähän ranteita
löysäksi. Ja yleisöäkin oli ihan ki-
vasti, Hänninen sanoi.

Atkinsonin tähtihetki

Australialainen Subaru-kuski Chris Atkinson yllätti Killerin yleisöerikokeella jopa itsensä. KUVA: JANNE NOUSIAINEN

RALLIAUTOILU: Jyväskylän
MM-rallille saatiin
Killerillä yllättäen
australialainen
kärkimies.

”Ajattelin, että Marcus
tai Sebastien menee
varmasti minua
kovempaa”
Chris Atkinson


