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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ: N-ryhmää johta-
nut Anton Alén joutui keskeyt-
tämään Jyväskylän MM-rallin-
sa aamun huoltotauolle sun-
nuntaina, kun Fiat Grande
Punto ei lähtenyt käyntiin. N-
ryhmän voitto tipahti  lahjana
Ruotsin Patrik Flodinille. 

Jyväskylän MM-ralliin start-
tasi 102 kuljettajaa, joista 27
joutui keskeyttämään. Ulos
tieltä ajoivat Itävallan Manfred
Stohl, Tshekin Jan Kopecky,
Töysän Jari-Matti Latvala,
Espoon Kristian Sohlberg,
Britannian Gareth Jones ja

Jyväskylän Lauri Riipinen.
Tekniseen vikaan keskeytti-

vät mm. Espanjan Daniel
Sordo, Norjan Petter Solberg,
Punkaharjun Juho Hänninen,
Laukaan Aki Teiskonen, Lam-
min Matti Rantanen ja Mikke-
lin Jari Ketomaa.

Anton Alén keskeytti aamuhuoltoon
Oikea rivi: X11 211 221 1X12
Voitonjako: 13 oikein 3 kpl voitto-osuus 42 503,90 e,
12 oikein 1 357,80 e, 11 oikein 128,00 e, 10 oikein
23,50 e.

VAKIOVEIKKAUS

M ikä tekee Marcus
Grönholmista niin
taitavan kuljettajan,
että hän on pystynyt

valloittamaan Jyväskylän MM-rallin
seitsemän kertaa? Grönholm on
nopea kuljettaja, mutta niin on myös
Sebastien Loeb. Grönholm tuntee
Keski-Suomen soratiet kuin omat
taskunsa, mutta niin tuntee Kan-
nonkoskella syntynyt Mikko Hirvo-
nenkin. Mutta Grönholmilla on yksi
ominaisuus ylitse muiden. Hänellä
on 19 kilpailun kokemus maailman
nopeimmasta sorarallista. Loeb on
ajanut Jyväskylän MM-rallin kah-
deksan kertaa, kun Mikko Hirvosel-
la on Jyskälän startteja takana vasta
kuusi.

Jyväskylän nopeassa, vaativassa ja
vaarallisessa MM-rallissa kokemuk-
sella on todella merkitystä. Tarvi-
taan monta vuotta ennen kuin

kuljettaja oppii ajamaan mutkat ja
hypyt sillä rajalla, että maksimivauh-
ti ei johda ulosajoon. Grönholm ehti
osallistua Jyväskylän MM-ralliin 11
kertaa ennen ensimmäistä voitto-
aan. Juha Kankkunen ajoi kotikisan-
sa erikoiskokeet kymmenenä vuon-
na ennen ensimmäistä täysosumaa.
Hannu Mikkola oppi Suurajojen
mutkat nopeammin. Hän voitti
Jyskälän jo neljännellä yrityksellään
vuonna 1968.

Grönholm myönsi maalissa, että
tänä vuonna Keski-Suomen sorateil-

lä ajettiin kovempaa kuin koskaan.
Grönholm ja Mikko Hirvonen
puskivat kovaa ajamisen rajoja
jälleen muutaman sekunnin eteen-
päin. Voiko kukaan enää parantaa
niitä erikoiskokeiden pohja-aikoja,
joita Grönholm takoi taululle per-
jantaina ja lauantaina? Jos mies
itsekin myöntää ajaneensa niin
kovaa esimerkiksi Ouninpohjassa,
että se ei ollut enää nautittavaa, niin
riskirajalla on totisesti käyty.

Vaikka Grönholm ajoi erikoisko-
keet kuin riivattu, ei hän tehnyt
ainuttakaan ajovirhettä. Sellaista
ajovarmuutta ei saavuteta kuin 20
vuoden kokemuksella. Kokemuk-
sensa ansiosta Grönholm pystyi
kontrolloimaan tilannetta, vaikka
Hirvonen painoi vimmatusti kanta-
päille. Grönholmille riitti sekunnin
kymmenyksen parempi aika joilla-
kin erikoiskokeilla, koska hän tiesi,

että Ouninpohjassa hän pystyy
karistamaan Hirvosen kannoiltaan.
Ei voi kuin ihailla Grönholmin
taktiikkaa, itseluottamusta, virhee-
töntä ajoa ja sitä rauhallisuutta, jolla
hän ajoi paineiden alla käsittämättö-
män kovia ek-aikoja.

YLISTÄÄ TÄYTYY myös Mikko Hirvo-
sen suoritusta. Hirvonen teki mitä
lupasi ja yritti voittaa Grönholmin
Jyväskylässä. Tehtävä osoittautui
vielä liian kovaksi, mutta hyvän
vastuksen Hirvonen antoi. Ounin-
pohjan erikoiskokeen happipaikasta
näki, että Hirvonen todella pisti
kaiken peliin. Onneksi hänellä oli
tällä kertaa tuuri mukana.

Vaikka Fordin rallitalli jäädytti
tilanteen tallimääräyksellä 16
erikoiskokeen jälkeen, ei Hirvonen
olisi pystynyt ajamalla tavoitta-
maan Grönholmia. Grönholmin

kartanlukija Timo Rautiainen
huomauttikin, että he eivät olisi
tallin apuja tarvinneet seitsemän-
teen ykkössijaan.

Hirvosen ei tarvitse hävetä kak-
kossijaansa, vaan hän voi olla siitä
erittäin ylpeä. Hirvonen kukisti
ensimmäisen kerran Loebin ajamal-
la rehdissä taistelussa, jossa kukaan
kärkikolmikosta ei sortunut
ulosajoon tai kärsinyt teknisistä
ongelmista. Hirvonen todisti vauh-
tinsa Jyväskylän MM-rallissa, vaikka
jäikin toiseksi. Jyväskylän MM-rallin
kakkossija on yhtä kova saavutus
kuin voitto Norjan MM-rallissa.

FORD ON tehnyt hyvää työtä uuden
autonsa kanssa. Tallipäällikkö
Malcolm Wilson tuskin uskoi itse-
kään, että auton neitsytkilpailu
päättyy kaksoisvoittoon, eikä kum-
massakaan autossa ole pienintäkään

teknistä vikaa. Uuden Fordin isku-
kyky lupaa hyvää loppukauden
ralleihin.

Grönholmilla on mainiot asetel-
mat kuljettajien MM-sarjassa, sillä
Loeb on nyt 13 pistettä perässä. Jos
Grönholm sijoittuu toiseksi kaikissa
loppukauden seitsemässä MM-
rallissa, täytyy Loebin voittaa niistä
jokainen yltääkseen maailmanmes-
tariksi. Mutta eipä mennä asioiden
edelle. Tarvitaan vain yksi keskeytys
Grönholmille, niin tilanne muuttuu
oleellisesti. Ja mitä tahansa voi
tapahtua. Loebin 33 pisteen MM-
johto suli viime kaudella yhteen
pisteeseen, kun ranskalainen louk-
kasi olkapäänsä pyöräonnettomuu-
dessa. Marcus siis pysyköön poissa
satulasta.

JYVÄSKYLÄN MM-RALLI päättyi
tänä vuonna jo klo 13. Siihen

mennessä rallitallit olivat pakan-
neet suurimman osan tavaroistaan
rekkoihin. Iltapäivän päätteeksi he
suunnistivatkin jo kohti Helsinkiä.
Esimerkiksi Fordin rallitallin 127
henkilöstä Jyväskylään jäi yön yli
ainoastaan 40 ihmistä. Subarun
porukasta Jyväskylässä vietti yön
15 henkilöä.

Grönholmin voitonjuhlat kutistui-
vat aika pieneksi ja samaa saattoi
sanoa Jyväskylän perinteisistä rallin
jälkeisistä bileistä. Tänään hulinat
ovat ohi, mutta millaiset bakkanaalit
Jyväskylässä pidetään ensi vuonna,
kun Kuninkuusravit ja Jyväskylän
MM-ralli järjestetään perättäisinä
viikonloppuina.
ari.mantyla@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalaisen ur-
heilutoimituksen esimies
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Grönholmin vankka kokemus voiton takeena

JYVÄSKYLÄ
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Marcus Grönholm, Timo Rau-
tiainen, Mikko Hirvonen, Jar-
mo Lehtinen sekä heidän talli-
päällikkönsä Malcolm Wilson
hämmästelivät ja siunailivat sun-
nuntaina sitä vauhtia, millä
Grönholm ja Hirvonen ajoivat
Jyväskylän MM-rallin erikoisko-
keet perjantaina ja lauantaina.
Fordin suomalaiskaksikko run-
noi 17 erikoiskoetta niin kovaa,
että on pieni ihme, että he mo-
lemmat selvisivät taistelusta eh-
jänä maaliin saakka.

– Meille ei tullut yhtäkään vir-
hettä ja tuossa vauhdissa se on
suoranainen ihme, myönsi
Grönholmin kartanlukija Timo
Rautiainen.

Grönholm ja Hirvonen taiste-
livat riskirajoilla Jyväskylän
MM-rallin voitosta kaksi päivää.
Kamppailu päätettiin lopettaa
vasta sitten, kun Hirvonen oli
jäänyt Grönholmista 20 sekun-
nin päähän.

– Taistelullisesti tämä on ma-
kein voittomme Jyväskylässä.
Richard Burnsin ja Harri Ro-
vanperän kanssa ollaan hetkel-
lisesti taisteltu yhtä kovaa, mut-
ta yleensä ne taistelut ovat lop-
puneet lauantaina puoleenpäi-
vään mennessä. Nyt ajettiin kak-

si päivää täysillä, Rautiainen
huomautti.

Helpolla ei siis irronnut
Grönholmin seitsemäs ykkössi-
ja Jyväskylän MM-rallista.
Grönholm myönsi maalissa, et-
tä Hirvonen pisti hänet todella
lujille.

– Mikon kanssa oli todella
tiukka kisa. Minun piti tehdä ko-
ko ajan parhaani voittaakseni
hänet, Grönholm myönsi.

Grönholmin ja Hirvosen kak-
sinkamppailu hirvitti myös tal-

lipäällikkö Wilsonia.
– Oli stressaava katsoa, kun

he ajoivat niin hurjaa vauhtia
perjantaina ja lauantaina. Kun
näin Mikon tilanteen Ounin-
pohjassa niin päätin, että nyt on
tyhmää antaa heidän jatkaa sel-
laista vauhtia. Tuollaisesta tilan-
teesta ei voi selvitä enää toista
kertaa, Wilson viittasi Hirvosen
leveään ajolinjaan Kakariston
mutkassa.

Voittoennätys
tuntuu hyvältä
Grönholmin seitsemäs Jyväsky-
län MM-rallin voitto kirjataan
aikakirjoihin 24,2 sekunnin mar-
ginaalilla. Aikaerolla ei ole mi-
tään merkitystä, sillä sunnuntain
kolmella erikoiskokeella ei enää
ajettu kilpaa. Grönholmille voit-
to on aina voitto, tuli se sitten
kymmenen sekunnin tai minuu-
tin marginaalilla.

– Voitto tuntuu aina hyvältä ja
erityisesti täällä Jyväskylässä. En
ole koskaan sijoittunut Jyväsky-
lässä toiseksi tai kolmanneksi. Se
voisi olla aika outo fiilis, Grön-
holm totesi.

Grönholm toki sijoittui toi-
seksi vuoden 1995 Suurajoissa,
mutta silloin Keski-Suomessa
kilpailtiin vain kaksivetoisten
MM-pisteistä. Samasta syystä
Tommi Mäkisen viiden Jyskä-

län voiton putki ei ole täydelli-
nen. Grönholm on voittanut Jy-
väskylässä nyt neljä kertaa pe-
räkkäin.

– Enpä olisi uskonut seitse-
mään voittoon silloin 1990-lu-
vulla, kun ajoin yksityiskuskina
ja aina oli niin vaikeaa. Mutta
vuodesta 2000 lähtien on men-
nyt joka vuosi nappiin lukuun
ottamatta vuotta 2003, jolloin
autosta hajosi pyörän laakeri ja
pyörä lähti irti. Se jäi harmitta-
maan. Mulla olisi muuten hyvä
suora, Grönholm totesi.

Miltä sitten tuntuu olla seitse-
mänkertainen Jyväskylän MM-
rallin voittaja ja sivuta Hannu
Mikkolan ennätystä?

– Hyvältähän se tuntuu totta
kai, Grönholm naurahti.

MM-johto kasvoi
13 pisteeseen
Elokuun ensimmäinen viikon-
loppu oli Grönholmille ja Rau-
tiaiselle täydellinen. He voittivat
Jyväskylän MM-rallin ja kasvat-
tivat eroa kuljettajien MM-sar-
jassa Sebastien Loebiin neljällä
pisteellä. Grönholm johtaa MM-
sarjaa nyt 13 pisteellä.

– Oli tärkeää, että Mikko pys-
tyi ottamaan pisteitä pois Loe-
bilta. Jos me pystytään samaan
muissakin loppukauden soraral-
leissa, niin se on tosi hyvä, Grön-
holm korosti.

– Mikon taistelu nosti hänet
Loebin edelle. Jos hän olisi alus-
ta alkaen tyytynyt toiseen sijaan
niin hän olisi varmasti hävinnyt
Loebille. Mikko yritti ajaa voi-
tosta ja sivutuotteena se toi meil-
le kaksi pistettä lisää, kiitteli puo-
lestaan Rautiainen.

Päätöstä pitää
vielä odottaa
Kaiken juhlahumun keskellä
Grönholm sai vastata kyllästy-
miseen asti samaan kysymyk-
seen. Jatkatko uraasi?

– Tietysti kaikki haluaa tietää,
mitä mä teen jatkossa, mutta mi-
nusta on tärkeämpää, että mä
voitan maailmanmestaruuden,
Grönholm tokaisi.

Sitä toivovat kaikki suomalai-
set, mutta mitä teet jatkossa? Jat-
katko uraasi vai lopetatko tämän
kauden jälkeen?

– Päätös pitää tehdä, mutta
sen aika ei ole nyt. Kausi on kes-
ken ja mä haluan keskittyä sata-
prosenttisesti maailmanmesta-
ruuden voittamiseen, Grönholm
sanoi.

Rajuin taistelu toi
makeimman voiton

Marcus Grönholmin ja Sebastien Loebin (vas.) ero kuljettajien MM-sarjassa on nyt 13 pistettä suomalaisen eduksi. KUVA: JANNE NOUSIAINEN

RALLIAUTOILU: Marcus Grönholm ja Mikko
Hirvonen ajoivat paremmin ja kovemmin kuin
koskaan Jyväskylän MM-rallissa.

Marcus Grönholm ajoi viikonlopun aikana 17 erikoiskokeiden pohja-aikaa. KUVA: JANNE NOUSIAINEN

1968 Ford Escort TC
1969 Ford Escort TC
1970 Ford Escort TC
1974 Ford Escort RS
1975 Toyota Levin
1982 Audi Quattro
1983 Audi Quattro

Seitsemän kertaa paras

KESKISUOMALAINEN

Hannu Mikkolan 
7 voittoa:

2000 Peugeot 206 WRC
2001 Peugeot 206 WRC
2002 Peugeot 206 WRC
2004 Peugeot 307 WRC
2005 Peugeot 307 WRC
2006 Ford Focus RS WRC
2007 Ford Focus RS WRC 07

Marcus Grönholmin 
7 voittoa:


