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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ: Sanotaan virolai-
sista rallituristeista mitä tahan-
sa, niin yksi asia on selvää:
kannustaa he osaavat. Seitse-
mäntenä kaasutteleva Urmo
Aava saa lähes jokaisen eri-
koiskokeen jokaisessa mutkas-
sa kovemmat suosionosoituk-

set kuin suurin osa suomalais-
kollegoistaan.

– Mun kannustus on varmas-
ti parasta maailmassa, Aava
myhäili lauantai-iltana.

– Ja se menee koko ajan
paremmaksi. Kun tulee tulok-
sia, niin ihmiset innostuu siitä.

Ja tuloksia on tänä viikonlop-
puna tosiaan tullut, sillä Aavan
seitsemäs sija on suuri yllätys.
Virolainen hengittää vielä edel-
lään ajavan Xavier Ponsin
niskaankin 13 sekunnin päässä.

– Pidetään homma kuuma-
na, Aava naurahtikin.

Urmo Aava Märttinin jalanjäljissä ”Olen yrittänyt hyökätä, mutta en ole
voinut mitään noille kahdelle Fordille.”

Sebastien Loeb”

KORPILAHTI

Ville Lämsä

Subarun Petter Solberg ei oi-
kein jaksanut innostua lämpi-
mästä säästä, vaikka aurinko
paistoi kauniisti Korpilahdella
lauantaina. Kilpailun alusta asti
teknisistä ongelmista kärsinyt
norjalainen päätti puolenpäivän
jälkeen jättää Jyväskylän MM-
rallin kesken.

Solbergin hermot paloivat oi-
kuttelevaan Subaruun lopulli-
sesti viidennellätoista erikoisko-
keella Leustussa. Kokeen jälkei-

sellä siirtymätaipaleella norjalai-
nen pysäköi autonsa Korpilah-
delta Jämsänkoskelle vievän tien
varteen, heitti paitansa pois ja al-
koi ottaa aurinkoa.

– Eipä minulla ole tässä muu-
takaan tekemistä, lyhytsanainen
Solberg kommentoi odotelles-
saan kyytiä Jyväskylään.

Keskeytyshetkellä norjalainen
ajoi rallin kahdeksannella sijal-
la. Subaru ei leikannut kiinni
täydellisesti, vaan autolla teo-
riassa pääsi eteenpäin. Solbergin
mukaan kilpailua oli kuitenkin
mahdotonta jatkaa, koska ralli-
polkujen taivaltamista haitan-
nutta vikaa ei saatu yrityksistä
huolimatta korjattua.

– Tällä olisi pitänyt ajaa vielä
yhdeksänkymmentä kilometriä
lisää, eikä se olisi ollut kovin
hauskaa, norjalainen totesi.

Subarun vika liittyi auton ohjat-
tavuuteen. Vielä iltapäivällä on-
gelmien syy oli kuljettajalle itsel-
leenkin täysi arvoitus.

– Auton kanssa oli pahoja vai-
keuksia jo eilen. Sitä ei pysty aja-
maan. Jokin on vialla, mutten tie-
dä mistä se johtuu, kertoi Solberg.

Korpilahtelaisen tien penkalla
seisonut kuljettaja myönsi, että ki-
san jääminen kesken aiheutti hä-
nelle kova pettymyksen, vaikka
lopettamispäätös kypsyi pitkän
ajan kuluessa. Tilanne näytti niin
epätoivoiselta, ettei rallin jatka-
misessa ollut mitään järkeä.

Rallin sääntöjen vuoksi norja-

lainen joutui odottamaan auton-
sa kanssa pitkään kyytiä takaisin
Jyväskylään. Hän ei voinut ajaa
Subaruaan itse, vaan tiimin hen-
kilökunta tuli poimimaan Sol-
bergin tien varresta.

Paikalle alkoi pian kerääntyä
nimikirjoituksen pyytäjiä, joiden
ojentamiin lappuihin kuljettaja
ehti hyvin vääntää puumerkkin-
sä. Enää hänellä ei ollut kiire
minnekään.

Aamulla näkymät
vaikuttivat hyviltä
Solberg pohti mahdollisuutta ajaa
rallin viimeiset erikoiskokeet sun-
nuntaina, vaikka lauantain lop-
pupäivä jäi mieheltä väliin.

– Jos vika löytyy ja se korja-
taan, en pidä ajatusta mahdotto-
mana, kuljettaja sanoi.

Hänen mukaansa auton tek-

niset ongelmat pahenivat koko
ajan lauantain edetessä. Vielä
aamun ensimmäisen erikoisko-
keen Kaipolanvuoren jälkeen
Solberg vaikutti jopa optimisti-
selta koko perjantain jatkuneen
valituksen jälkeen.

– Ei hullummin tälle aamulle.
Paljon parempi alku kuin eilen.
Silloin olin todella harmissani ja
masentunut. Pahoitteluni kaikil-
le siitä, norjalainen totesi heti
pätkän maaliin saavuttuaan.

Ääni kellossa muuttui hyvin
nopeasti, kun Subaru ei pelan-
nut niin kuin Solberg olisi ha-
lunnut. Leustua edeltäneen Ou-
ninpohjan ensimmäisen erikois-
kokeen päätyttyä miehen mieli
oli jo kokonaan maassa.

– Odotin innolla tätä rallia,
mutta en pystynyt nauttimaan
tästä ollenkaan, hän kuittasi.

Solbergilla oli aikaa ottaa aurinkoa
Norjalainen päätti jättää
leikin kesken, vaikka
autolla pääsi teoriassa
eteenpäin.

Auringonoton lopettanut Petter Solberg antoi lausuntoja medialle odotellessaan kyytiä
Jämsänkoskelle vievän tien risteysalueella. Kartanlukija Philip Mills nojaili miehet pettäneeseen
Subaruun. KUVA: TIINA MUTILA

”Eipä minulla ole tässä
muutakaan tekemistä.”
Aurinkoa ottanut Petter Solberg

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Marcus Grönholm, 39, voittaa
Jyväskylän MM-rallin seitse-
männen kerran. Grönholmin
uran 29:s MM-voitto varmistui
käytännössä lauantaina, kun
kaksinkertainen maailmanmes-
tari karisti pahimman uhkaajan-
sa Mikko Hirvosen 20 sekunnin
päähän.

– Kyllä 20 sekuntia on jo aika
ratkaiseva ero, vaikka sunnun-
taina onkin monta mutkaa mit-
kä pitää vielä ajaa, Grönholm
tuumasi varovasti.

Sunnuntain kolmella erikois-
kokeella on toki monta mutkaa,
mutta enää 40 ek-kilometriä.
Hirvonen ei saa Grönholmia
ajamalla kiinni, koska ei hän sii-
hen pystynyt tähän asti ajetuilla
320 ek-kilometrilläkään.

– Ei Marcusta ajamalla saa
kiinni enää näillä kilometrimää-
rillä. Nyt vain pidetään asemat,
Hirvonen vahvisti.

Hirvosella pitäisi olla helppo
työ säilyttää toinen sijansa sun-
nuntaina, sillä Sebastien Loeb
on 40 sekunnin päässä kolman-
tena. Kärkikolmikko on irtaan-
tunut muista jo omaksi kastik-
seen, sillä neljättä sijaa hallus-
saan pitävä Chris Atkinson on
pudonnut Loebista 1.40 minuu-
tin päähän.

Ouninpohjassa
ratkaisevat rykäisyt
Grönholm ratkaisi kamppailun
edukseen kahteen kertaan aje-
tulla Ouninpohjan erikoisko-
keella. Kun legendaarinen pika-
taival ajettiin ensimmäisen ker-
ran lauantaiaamuna, raivosi
Grönholm 33 ek-kilometriä vii-

si sekuntia Hirvosta nopeam-
min. Toisella kerralla Grönholm
pesi Hirvosen Ounissa kolmella
sekunnilla.

Kahdeksan sekuntia vaikuttaa
pieneltä erolta, mutta Jyväskylän
MM-rallissa se on iso aikamää-
re. Hirvonen lähti lauantain eri-
koiskokeille 4,4 sekuntia Grön-
holmin perässä, mutta Ounin-
pohjan jälkeen miesten välinen
ero oli kasvanut 11,1 sekunnik-
si. Kun Ouninpohja oli vedetty
toisen kerran, johti Grönholm
rallia 16,5 sekunnilla.

– Meinasin vetää aamulla Ka-
karistossa pihalle ja sen jälkeen
pienellä tiellä vielä kaksi kertaa
ojaan, Hirvonen selitti ensim-
mäistä aikatappiotaan Ounin-
pohjassa.

Lopullisesti taistelu Jyväskylän
MM-rallin voitosta oli ohi
17:nnen erikoiskokeen eli Ehi-

kin jälkeen. Grönholm kukisti
Hirvosen Ehikissä neljällä se-
kunnilla ja venytti eroksi henki-
sesti ratkaisevan 20,5 sekuntia.

– Kun ero Ehikin jälkeen oli 20
sekuntia niin peli oli siinä. Kaik-
keni yritin, mutta en vaan voinut
mitään. Marcus on vaan tullut
kovempaa, Hirvonen tunnusti.

Grönholm ajoi lauantain kak-
si viimeistä erikoiskoetta jo Hir-
vosta hitaammin, joten ehkä
myös Fordin rallitallilta oli tullut
toive taistelun lopettamisesta.

– Kahdella viimeisellä ek:lla jo
vähän kiviä kiertelin, Grönholm
totesi.

Erinomainen
kaksinkamppailu
Sekä Grönholm että Hirvonen
ovat ajaneet loistavan kilpailun.
Grönholm ei ole tehnyt ainutta-
kaan merkittävää ajovirhettä ja

hänen kilpailutaktiikkansa on
ollut täydellisyyttä hipovaa.
Grönholm ajoi hitusen varovai-
semmin perjantaina, kun hän
joutui lakaisemaan tietä puh-
taaksi irtohiekasta, mutta lauan-
taina hän hyökkäsi täysillä.

– Vauhti on ollut niin hurjaa,
että ajamisesta ei ole oikein enää
nauttinut. Eroa on ollut vaikea
repiä, koska Mikko on tullut ta-
saisen kovaa. En olisi pystynyt
ajamaan yhtään kovempaa,
Grönholm kehui tallikaveriaan.

Rehdistä ja hyvästä kilpailus-
ta hehkutti myös Hirvonen.

– Vaikka miten puristin niin
Marcus on ollut nopeampi. Har-
mittaa, että joka paikassa jäätiin,
Hirvonen tuumasi.

Grönholmin kypsästä kisatak-
tiikasta on hyvänä osoituksena
rengasvalinta Ouninpohjan eri-
koiskokeelle. Hän valitsi aamul-

la kovemman seoksen renkaat,
jotka eivät pitäneet niin hyvin
Kaipolanvuoressa ja Juupajoel-
la, mutta jotka purivat tiehen
erinomaisesti päivän kolman-
nella pätkällä Ouninpohjassa.

Moittia ei voi Hirvosenkaan
suoritusta. Hän taisteli ja yritti,
vaikka Grönholm karkasi vää-
jäämättä.

– Ainakaan yrityksen puut-
teesta minua ei voi moittia. En-
kä tehnyt mitään virhettä sitä
Kakariston lipsahdusta lukuun
ottamatta, Hirvonen tuumasi hi-
venen liian leveästä ajolinjasta.

– No. Ainakin yleisö tykkäsi,
Hirvonen tokaisi ja oli mitä suu-
rimmassa määrin oikeassa.

Grönholmin ja Hirvosen tais-
telu Jyväskylän MM-rallin voi-
tosta on yksi viime vuosien par-
haimpia Keski-Suomen sorateil-
lä nähtyjä kamppailuja.

Grönholm ratkaisi Ounissa
Marcus Grönholm ajoi lauantain erikoiskokeet 16 sekuntia nopeammin kuin Mikko Hirvonen. Näistä sekunneista kahdeksan Grönholm repi edukseen Ouninpohjan erikoiskokeella. KUVA: JANNE NOUSIAINEN

RALLIAUTOILU: Kaksikymmentä sekuntia riittää Hirvoselle, joka tyytyy toiseen sijaan.

M ikko Hirvonen
yritti vimmatusti
kammeta Marcus
Grönholmin

sivuun Jyväskylän MM-rallin
valtaistuimelta. Kaikki kunnia
Hirvosen hyvälle yritykselle,
mutta Grönholm piti pintansa.
Grönholm niisti erikoiskokeilla
sekunnin sieltä ja toisen täältä
ja karisti tallikaverinsa iskuetäi-
syydeltä legendaarisilla Ounin-
pohjan, Leustun ja Ehikin
erikoiskokeilla.

Grönholm osoitti lauantaina,
että Jyväskylän MM-rallissa ei
ole vielä sukupolven vaihdok-
sen aika. Grönholmin vauhti
riittää Keski-Suomen sorateillä
nuorille haastajille, vaikka
henkilökohtaisessa mittarissa
on ikää 39 vuotta. Juha Kank-
kunen valloitti Jyskälän 40-
vuotiaana vuonna 1999 ja
Hannu Mikkola oli 41-vuotias
voittaessaan Jyväskylän Suur-
ajot vuonna 1983. Iän puolesta
Grönholmin ei siis tarvitse
ripustaa ajohanskoja vielä
naulaan.

GRÖNHOLM ja Hirvonen ovat
tarjonneet katsojille armotonta
taistelua ja kovaa yritystä eli
parasta ralliviihdettä. Sebastien
Loeb on omien sanojensa
mukaan pistänyt parastaan,
mutta yllättävän helposti hän
taipui suomalaisille Ford-
kuljettajille lauantain erikois-
kokeilla.

Liigavauhti onkin sitten ollut
tämän kolmikon varassa tänä
viikonloppuna. Petter Solber-
gin kilpailu päättyi nolosti, kun
Subarua ei voinut enää ajaa
turvallisesti Keski-Suomen
nopeilla sorateillä. Solbergin
surkea kilpailu on häpeäksi
sekä Subarulle että norjalaiselle
itselleen. Nopea, taitava ja
sympaattinen Solberg ei ansait-
se tällaista päähän potkimista.

KILPAILUN kymmenes kuljettaja
Jan Kopecky on jäänyt rallia
johtavasta Marcus Grönhol-
mista yhdeksän ja puolen
minuutin päähän. Lauantaina
erikoiskokeille ensimmäisenä

ampaissut Andreas Mikkelsen
puolestaan ajoi eilen erikoisko-
keet 30–50 sekuntia Grönhol-
mia hitaammin. Turhaan ei
yleisö valita, että taso rallin
MM-sarjassa on huonontunut.

Yksittäiset liput Jyväskylän
MM-rallin erikoiskokeelle
maksavat 12 – 20 euroa. Sillä
hinnalla näkee 15 maailman-
luokan kuljettajaa. Sen jälkeen
erikoiskokeiden tuloslistalla
alkaa näkyä tuttuja nimiä rallin
SM-sarjasta. Toni Gardemeis-
ter ajoi Ouninpohjan erikois-
kokeen takavetoisella BMW:llä
yhtä nopeasti kuin Abu Dhabin
Khalid Al Qassimi tehdastallin
täysiverisellä Ford Focus
WRC:llä. MM-rallin yleiskilpai-
lussa Gardemeisterin aika olisi
Ouninpohjassa riittänyt sijalle
20. Että tällainen taso Jyväsky-
län MM-rallissa tällä kertaa.

JYVÄSKYLÄN MM-rallin suo-
malainen yleisö on ollut hyvä-
tapaista ja kurinalaista. MM-
rallin apulaiskilpailunjohtaja,
reitistä vastaava Seppo Harjan-
ne on kiertänyt erikoiskokei-
den yläpuolella helikopterin
kyydissä. Harjanne jakaa suo-
malaiselle yleisölle kiitosta.
Virolaisia rallituristeja sitä
vastoin on tänä viikonloppuna
pitänyt ojentaa sekä sanallisesti
että virkavallan voimin.

Harjanteen arvion mukaan
Jyväskylän MM-rallin katsojista
80–90 prosenttia hakeutuu
virallisille katselupaikoille. Tämä
lisää turvallisuutta, mutta aiheut-
taa ruuhkia. Keuruun seutu oli
tukossa perjantaina ja lauantai-
na suurimmat ruuhkat koettiin
Korpilahden ja Jämsän välillä.

Jämsässä pidetty etähuolto
toi säpinää äijäkaupungin
torille. Moni kahvilan ja ravin-
tolan pitäjä tykkäsi tilipäivästä,
mutta kuului torilta soraääniä-
kin. Kaikki eivät pitäneet kau-
pungin keskustan sulkemista
parhaaseen kauppa-aikaan.
ari.mantyla@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalai-
sen urheilutoimituksen esimies

KOLUMNI
Ari
Mäntylä

Grönholm on yhä
kukkulan kuningas

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Kahden rengasrikon takia N-
ryhmässä neljänneksi pudonnut
Anton Alen nousi lauantaina ta-
kaisin ryhmän piikkipaikalle. N-
ryhmää perjantain jälkeen joh-

tanut Matti Rantanen joutui
keskeyttämään, kun hänen Mit-
subishinsa öljypohjasta löytyi rei-
kä Juupajoen erikoiskokeen jäl-
keisellä siirtymällä.

Alenilla on N-ryhmässä 1.20
minuutin johto toisena olevaan
Ruotsin Patrik Flodiniin.

Anton Alén palasi
N-ryhmän kärkeen


