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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ: Suomen MM-
rallin suurin yllättäjä on toistai-
seksi ollut australialainen
Subaru-kuski Chris Atkinson.
Vain kerran WRC-urallaan
palkintopallilla paistatellut 27-
vuotias aussi on kaasutellut
itsensä neljänneksi Jyväskylän

tunnetusti vaikeissa olosuhteis-
sa.

Mies ei peitellytkään tyyty-
väisyyttään perjantain jälkeen.

– Kaikki on sujunut oikein
hyvin. Tänään tein tosin pari
virhettä, kun osuin kerran
kiveen ja pyörähdin kertaal-

leen, Atkinson hymähti.
Entä jos joku olisi tullut

ennen kisaa tarjoamaan sinul-
le neljättä sijaa tässä vaihees-
sa. Olisitko ottanut sen vas-
taan?

– Olisin, vaikka olenkin
optimisti.

Optimisti-Atkinsonin vire kestää Tiedän, että Mikko on nopea tämän
kaltaisessa rallissa ja pystyy voittamaan

Pohjoismaissa ajettavan kilpailun. 
Sebastien Loeb”
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Jyväskylän MM-ralli lauantaina 4.8.
9 erikoiskoetta, yhteensä 188,56 km
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R allin ja median
suhde on omalaatui-
nen. Enkä nyt tar-
koita pelkästään sitä,

että suuri osa lajin uutisoinnista
on muun autourheilun tyyliin
epäuutisoimista. Lopettaako
Grönholm? Siirtyykö Latvala
Fordin tehdastalliin? Ketkä
ovat Suzukin WRC-kuskit?

Huhuja, huhuja, huhuja.
Spekulointia, spekulointia,
spekulointia. Niätä arvailuja tai
varikkohuhuja sitten käytetään
lehtien myymiseen tai ohjelma-
ajan täyttämiseen. Itseäni
ainakin asiat kiinnostavat
yleensä vasta silloin, kun ne
oikeasti tapahtuvat.

Eihän arvailu vaikeaa ole,
mutta se syö median itsensä
uskottavuutta. Voinhan minä-
kin sanoa, että Grönholm
jatkaa vuoden, Latvala siirtyy
Fordille sen jälkeen, ja Suzukil-
la ajavat loppuvuodesta
Francois Duval sekä Toni
Gardemeister. Mutta onko
siinä järkeä, kun en kerran
tiedä.

Loppuun asti jauhettujen
spekulaatioiden ongelmana on
sitä paitsi se, että niiden myötä
ne oikeat uutiset eivät tunnu
enää kovin kummoisilta.
Pikemminkin tulee tunne, ”että
enkös minä kuullut tämän jo
jostain”.

Vaan minkäs teet, tällä taval-
la laji saa media-aikaa myös
itse kisatapahtumien ulkopuo-
lella. Ja median huomiota
huippukalliiksi käynyt WRC
tosissaan tarvitsee.

VAAN OMALAATUINEN on myös
rallin ja sen seuraamiseen
käytettävän median suhde.
Mikään muu laji ei enää 2000-
luvulla saa kymmeniätuhansia
ihmisiä napottamaan radion
ääressä – tai radio korvalapuis-
sa – lähes koko viikonloppua.

Mutta ralli on radiolaji.
Pitkien erikoiskoesirkusten
toimiva televisioiminen on
vaikeaa, mutta radioiminen
sujuvaa. Ylimakean hehkutta-
misen uhallakin uskallan
kehua YLE:n ralliradiota aika
vuolaasti. 

Lähetyksissä tapahtuu jatku-
vasti ja monipuolisesti. On

erikoiskokeiden väliaikoja,
nopeita pikahaastatteluja,
pidempiä analyyseja, erikois-
koe-esittelyjä ja vaikka mitä.
Ulosajoistakin saa aina ajan-
kohtaista tietoa, kun pätkältä
maaliin saapuneet kuskit kerto-
vat, mitä ovat matkalla näh-
neet.

Lisäksi vauhdikkaista haas-
tatteluista saattaa löytyä mel-
koista huumoria. Eilen sitä
osastoa tarjosi studion veistely
siitä, miten argentiinalaiskuski
Federico Villagran nimi lausu-
taan.

Toinen herkku oli, kun Luis
Perez Compancilta kysyttiin,
käyvätkö argentiinalaiskuskit
kovaa taistelua keskenään.

– Twelve (kaksitoista), mies
vastasi.

Siis?!?!?

ITSE PÄTKILLÄ kisaa seuraaville
YLE:n ralliradio on puolestaan
kokonaiskisan tapahtumissa
mukana pysymisen suhteen
lähes elinehto. Ja sen kyllä
huomaa, sillä radiot raikaavat
pätkillä kuin pätkillä.

Tätä taustaa vasten ei ole
ihme, että viime vuonna Yleis-
radio kohtasi melkoisen nega-
tiivisen palautteen kansanliik-
keen, kun kesken ralliradiolä-
hetyksen eetteriin tuli puolen
tunnin verran perhokalastusta
Inarinjoelta. 

Ja kas kummaa, tänä vuonna
Ajantasa-ohjelmat eivät ole-
kaan enää menneet päällek-
käin rallin kanssa.

AI NIIN. Kun nyt koko kolumni
on käsitellyt mediaa, niin lähe-
tetään lopuksi terveiset sille
maikkarin toimittajalle, joka
hehkutti puolityhjän Kävelyka-
dun tunnelmaa torstain TV-
lähetyksessä jotenkin huikean
ihmeelliseksi. 

Otetaan laput pois silmiltä,
kun poistutaan Helsingistä.
Kyllä täällä Jyväskylässäkin sen
verran ihmisiä asuu, etteivät
neljä kässehtijää tarkoita ”sel-
västi vilkkaampaa rallihumua.”
heikki.karki@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalai-
sen urheilutoimittaja.

KOLUMNI
Heikki
Kärki

Ralli ja media
on outo yhdistelmä
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Ari Mäntylä

Jyväskylän MM-ralli alkoi tänä
vuonna yllätysten merkeissä. En-
simmäisen erikoiskokeen jäl-
keen kilpailua johti Chris At-
kinson ja toisen pikataipaleen
jälkeen piikkipaikalla komeili Ja-
ri-Matti Latvalan nimi. Yllätyk-
set loppuivat siihen, sillä Mikko
Hirvosen hyvä vauhti perjantain
erikoiskokeilla ei ollut uutinen
kilpailua 4,4 sekunnin erolla joh-
tavalle Marcus Grönholmille.

– Mä oikeastaan oletin, että
Mikko voi jopa olla mun edellä
perjantain jälkeen, Grönholm
tunnusti.

Hirvonen lupasi hyökätä ja ta-
voitella voittoa Jyväskylän MM-
rallissa tänä vuonna, joten mie-
hen sanaan uskoneille palokka-
laisen toinen sija on odotettu tu-
los. Ainakin perjantaina Hirvo-
nen ajoi niin kuin lupasi.

– Kyllä mä uskoin, että mä pys-
tyn hyökkäämään Jyväskylässä.
On ollut makeeta ajaa, kun kaik-
ki on mennyt nappiin. Ainoastaan
Lautaperän erikoiskoe jäi harmit-
tamaan. Siellä mulla oli liian hidas
nuotti, Hirvonen selvitti.

Sekuntipeliä
koko päivän
Hirvonen aloitti perjantain ura-
kan mainiosti, sillä palokkalai-
nen ajoi aamun avauserikoisko-
keen kolme sekuntia Grönhol-
mia nopeammin. Mutta seuraa-

van pikataipaleen Mökkiperän
Grönholm ajoi 2,8 sekuntia Hir-
vosta kiivaammin. Sama sekun-
tipeli jatkui koko päivän, eikä
miesten välille syntynyt pätkillä
enää yli 1,7 sekunnin eroja.

– Olen ollut ihan Marcuksen
imussa koko päivän, mutta
Marcus on ollut hitusen nopeam-
pi. Mutta nyt se on enää pienestä
kiinni, Hirvonen huomautti.

Hirvonen johti kilpailua nel-
jän erikoiskokeen jälkeen, mut-
ta Grönholm pystyi karistamaan
palokkalaisen iholtaan, kun aa-
mun erikoiskokeet ajettiin toi-
seen kertaan.

– Tie on niljakas, kun sen jou-
tuu ajamaan ensimmäisenä au-
tona. On hankala arvioida, mi-
ten jarrutus pitää, kun kukaan ei
ole yhtään raspinut tien pintaa,
Grönholm selvitti.

Grönholm säilytti johtonsa yö-
tauolle saakka, mutta ero talli-
kaveriin ei venähtänyt kuin 4,4
sekunniksi.

– Omasta mielestäni en voi
ajamistani hirveästi parantaa.
Tietysti aina voi ajatella, että jol-
lakin pätkällä voi ajaa jonkun
mutkan paremmin tai jarruttaa
paremmin, mutta tyytyväinen
olen perjantain ajamiseeni,
Grönholm virkkoi.

Kokemuksen
ansiota
Hirvosen kehityskäyrä Jyväsky-
län MM-rallissa on ollut vahvas-
ti nouseva. Viime vuonna hän oli

jäänyt Grönholmista jo 43,5 se-
kuntia perjantain jälkeen ja oli
ulkona voittokamppailusta.
Mutta tänä vuonna kaikki on
toisin.

– Oltiin me lähellä viimekin
vuonna, mutta hävittiin paljon
aikaa sateella Mökkiperässä, ei-
kä lauantaina saatu enää oikein
ajaakaan voitosta, huomautti
Hirvonen, mutta myönsi myös
kehittyneensä kuljettajana.

– Ajaminen on parantunut
ihan kokemuksen kautta. Nyt

tiedän tasan tarkkaan kaikki hy-
pyt ja missä kohtaa pitää vähän
sitoa tai miten kovaa pystyn mi-
hinkin mutkaan ajamaan, Hir-
vonen puntaroi.

Myös hyvät sijoitukset viime
syksyn ja tämän vuoden MM-
ralleista ovat lisänneet Hirvosen
itseluottamusta.

– Vuoden aikana on tullut li-
sää rutiinia ja olen oppinut lisää
autosta ja nuoteista. Luotan nyt
paremmin autoon ja nuottiin.
Kun kuulen nuotin, niin tiedän,

miten kovaa tällä autolla voi sii-
hen paikkaan mennä, Hirvonen
huomautti.

Loeb kiusana
kintereillä
Hirvonen yrittää lauantaina saa-
da Grönholmin kiinni, mutta sa-
malla hänen pitää tarkkailla 15,8
sekunnin päässä kolmantena
ajavaa Sebastien Loebia.

– Loeb on vielä iskuetäisyy-
dellä ja haluaa ihan varmasti ot-
taa ainakin mun päänahan. Mä-

hän olen sen ja mestaruustaiste-
lun tiellä, jos mä olen sen edellä
tuloksissa, Hirvonen tiesi.

Hirvosen mukaan lauantain
ensimmäiset pitkät erikoiskokeet
Juupajoki ja Ouninpohja näyttä-
vät suunnan koko päivän kamp-
pailulle. Hirvosen on onnistutta-
va heti, jos hän mielii taistella voi-
tosta tai pitää Loebin takanaan.

– Lauantai on aina ollut mul-
le vaikea päivä ja Loeb on ollut
niillä pätkillä nopea, Hirvonen
varoitteli.

Mikko
säväytti
niin kuin
lupasi

Mikko Hirvonen ajoi perjantaina nopeimman ajan Palsankylän erikoiskokeelle ja jaetun pohja-ajan Mökkiperälle, kun erikoiskoe ajettiin
toiseen kertaan. KUVA: ELINA REINECK

RALLIAUTOILU: Mikko
Hirvonen pisti
Jyväskylän MM-rallin
kuusinkertaisen
voittajan Marcus
Grönholmin tiukille
perjantain
erikoiskokeilla.
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Heikki Kärki

Mitsubishin varikolta löytyi eilen
todennäköisesti kisan pettynein
mies. Kristian Sohlbergin kisa
päättyi ennen kuin se kunnolla
ehti alkaakaan: 500 metriä en-
nen aamun ensimmäisen eri-
koiskokeen Vellipohjan maalia.

– Käänsin vasempaan mut-
kaan, eikä auto lähtenytkään
kääntymään. Oikean etutuki-
varren poikittaislinkki oli kat-
kennut. Mentiin viitosella siihen

paikkaan ja kylki edellä ojaan,
Sohlberg taustoitti hurjaa
ulosajoaan.

– Siellä odotti sitten sellainen
kuution kokoinen kivi, johon
kartturin (Risto Pietiläinen)
puolen ovi törmäsi. Vauhti meni
90:stä nollaan puolessa sekun-
nissa.

Sohlberg osasikin olla petty-
myksen keskellä myös huojen-
tunut. 

– Kun tässä seistään ekana
päivänä silloin, kun pitäisi olla
ajamassa, niin ei nyt mitenkään
hyvät fiilikset ole. Mutta omalla
tavallaan oli tuuria, että ollaan
näinkin hyvissä voimissa

Vielä kovemmilla rysähdyk-
sessä oli jyväskyläläiskartturi
Pietiläinen. Miehen jalkaan tuli

murtuma, mutta pahemmilta
vammoilta onneksi vältyttiin.

– Pohjeluu on murtunut ja nyt
se on teipattu. Ei mitään sen va-
kavampaa, Pietiläinen kommen-
toi perjantai-illalla.

”Eiköhän se rallikin
vielä kiinnosta”
Espoolainen Sohlberg lähti Mit-
subishi Lancer WRC05:llä ki-
saan kovin odotuksin. Miehen
tarkoituksena oli antaa sellaisia
näyttöjä, jotka rallipiireissä to-
della huomataan.

Nyt nuo näytöt jäivät tyystin
antamatta. Sohlbergin auto ro-
muttui täysin, eikä sillä pysty
enää jatkamaan edes superralli-
säännön turvin.

– Auto on kuollut. Kaaret ja

pohjalevytkin tulivat sisään,
Sohlberg tuhahti.

Toisaalta hurjan ulosajon jäl-
keen kuskin ajatuksetkin olivat
muualla kuin ralliautoilussa. 

– Ei tässä auta kuin toipua
päivä. Eiköhän se rallikin ala sit-
ten kiinnostamaan. Tällainen on
kuitenkin osa tätä hommaa,
mies huomautti.

Miten espoolainen sitten ai-
koo viettää loppuajan kisavii-
konlopusta?

– Taidan seurata rallia hotelli-
huoneessa. Sen verran tässä ot-
taa päähän, ettei oikein jaksaisi
olla ihmisten kanssa, Sohlberg
kertoi.

– En haluaisi selitellä mitään.
Mutta tänäänkin olen joutunut
koko päivän selittämään.

”Tuurilla ollaan näinkin hyvissä voimissa”
Kristian Sohlberg ja 
Risto Pietiläinen 
hurjassa ulosajossa.

Kristian Sohlbergin ja Risto
Pietiläisen auto meni pahasti
nurin aamulla Vellipohjassa...
KUVA: HEIKKI JAHKOLA

...Mutta Sohlberg pystyi
kommentoimaan tälliä jo
iltapäivällä Paviljongissa. 
KUVA: ELINA REINECK


