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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

MONTE CARLO: Venäläinen
seiväshyppääjä Jelena Isinbaje-
va pääsee Pekingin
olympialaisiin loistavassa
vireessä. Olympiavoittoa puo-
lustava Isinbajeva ponnisti
tiistaina Monacon gp-kilpai-
luissa toisen maailmanennätyk-

sensä vajaan kolmen viikon
sisällä, kun hän korotti riman
ME-korkeuteen 504.

Ennätyskorkeus ylittyi kol-
mannella yrityksellä. Edellisen
ME-tuloksensa 503 hän oli
hypännyt 11. heinäkuuta Roo-
man Kultaisen liigan kilpailus-

sa. Viime perjantaina Lontoos-
sa Isinbajeva oli jo lähellä
504:n ylitystä, mutta ennätys-
korkeudesta onnistuminen
siirtyi muutamalla päivällä.

ME oli Isinbajevan uran 23:s
ulkoradat ja hallitulokset
yhteen laskettuna.

Isinbajeva jälleen ME-korkeudessa: 504 Kaksoisvoitto olisi tietenkin
unelmatulos, mutta kyllä minulle kelpaa,

että Mikko tai Jari-Matti voittaa ja toinen
heistä on kolmantena.
Malcolm Wilson”

Joni Malkamäki

Saarijärven nopein veljespari
Jarkko ja Petri Nikara osallistu-
vat Jyväskylän MM-ralliin toista
kertaa. Tällä kertaa ajokkina on
Ford Fiesta ST, joilla ajetaan vii-
konloppuna oma merkkiluokan
kilpailu. N 3-luokan Fiestoja on
viivalla kaikkiaan 11. 

Nikara ei juurikaan tunne
muita luokan kuljettajia, mutta
tavoite on yksinkertainen: luok-
kavoitto kotikilpailussa.

– Pakko on ainakin tässä vai-
heessa uskoa luokkavoittoon. Se

on ainoa sija, joka tyydyttää. Au-
toa olen testannut vain pari ker-
taa, mutta se tuntui hyvältä, Jark-
ko Nikara totesi.

Vuoden 2006 nuorten Suo-
men mestari pohdiskeli ralliin
osallistumista myös omalla ison
N-ryhmän Mitsubishilla tai vas-
taavasti S1600 -luokan autolla,
mutta Fordin rallitoimintaa pyö-
rittävän M-Sportin organisoima
Fiesta ST -luokka tuntui par-
haalta vaihtoehdolta menesty-
misen kannalta.   

– Luokassa on kiinnostavaa,
että kaikki ajavat samanlaisilla
autoilla. Vauhtia on ainakin
helppo vertailla muihin.

Nikara myöntää, ettei hän ole
viime aikoina juuri ajellut etuve-
toisella ralliautolla. Tuntumaa
on kuitenkin haettu omalla van-
halla F-ryhmän Opel Astralla,

jollainen löytyy tallista.
Nikaran kilpailutaktiikka on

maltillinen. Tunnetusti nopea
kuski aikoo aloittaa rauhallises-
ti varsinkin perjantaina.

– Kiviä pitää väistellä, jos mei-
naa, että vehkeet kestävät. Sa-
maan tyyliin Fiestalla ei voi ajaa
kuin SM-ralleissa. Perjantaina

kahteen kertaan ajettavat pätkät
menevät varmasti huonoon kun-
toon, joten siellä pitää olla tark-
kana. Lauantaina täytyy sitten
yrittää hyökätä, Nikara, 22,
suunnitteli. 

Nikarat starttaavat tänään rei-
tille numero  94 ajokkinsa kyl-
jessä.

Nikara aikoo olla
nopein Fiesta-kuski
Saarijärveläinen
juniorimestari ajaa
kilpailun etuvetoisella
Ford Fiesta ST -autolla.

Jarkko Nikara osallistuu Jyväskylän MM-ralliin toista kertaa.
ARKISTOKUVA: ELINA REINECK
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Juha Salo starttaa Jyväskylän
MM-ralliin järjestäjien myöntä-
mällä villillä kortilla. Kolmin-
kertainen N-ryhmän Suomen
mestari aikoo sotkea pakkaa
tuotantoautojen MM-kilvassa.

– Lähdemme tekemään hyvää
tulosta ja hakemaan sitä kor-
keinta sijoitusta palkintopallilla,
Salo toteaa lehdistölle lähettä-
mässä tiedotteessaan.

Salo voitti N-ryhmän Jyväsky-
län MM-rallissa vuonna 2003. 

– Suurimmat uhat tulevat tä-
nä vuonna kotimaisesta sarjasta

tutuista kavereista Juho Hänni-
sestä ja Jari Ketomaasta. Sitä en
yhtään epäile, etteivätkö nämä
kuljettajat ajaisi kovaa, Salo pun-
taroi.

Salo kilpailee uudella, Jyväs-
kylän rallia varten tehdyllä Mit-
subishi Lancer Evo 9 -autolla.

– Meillä on entistä paremmat
mahdollisuudet tehdä huipputu-
losta, Salo ennakoi.

Suomen MM-rallissa täytyy
kilpailla hieman erilaisella tak-
tiikalla kuin päivän kestävässä
SM-rallissa.

– Heti siitä lähtien, kun Kille-
rillä lippu heilahtaa on oltava he-
reillä. Sen verran tiukka kilpailu

on tulossa, kun kärkijätkien
osalta puhutaan sekunnin erois-
ta,. Ensimmäisinä päivinä ei ole
varaa ottaa neniin. Kyllä kilpai-
lu alkaa ensimmäisestä erikois-
kokeesta, Salo toteaa 

Juha Salo haastaa
N-ryhmän 
MM-kamppailijat

Juha Salo on kolminkertainen
N-ryhmän Suomen mestari.
KUVA: M. SALONEN
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Uuraisten Ville Silvasti, 31, osal-
listuu Jyväskylän MM-ralliin en-
simmäistä kertaa. Kaksinkertai-
nen rallin historic-luokan Suo-
men mestari lähtee erikoisko-
keille varovaisin tavoittein.

– Lähden oppimaan. Tavoit-
teena on päästä maaliin, koska
kaikki on niin uutta. En todella-
kaan haasta ketään, vaan kilpai-
len vain itseni kanssa, Silvasti sa-
noo.

Silvasti on ajanut useita ns. pi-
meitä ralleja historic-luokan
Porschella, mutta nuottiralleista
hänellä on kokemusta vain nel-
jästä kilpailusta.

– Olen vasta tänä vuonna
aloittanut nuottirallit.

Silvasti starttaa reitille N-ryh-
män Subaru Impreza WRX Sti -
autolla. Samaisella Subarulla
Jukka Metsälä on kolunnut Jy-
väskylän MM-rallin kahdesti.

– Ainakaan fyysisestä kunnos-
ta ei pitäisi jäädä kiinni, heittää
Silvasti, joka on juossut yli kym-
menen maratonia.

Ensimmäinen
MM-ralli
on opettelua,
tietää Silvasti
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Kannonkoskelainen Antero
Saari voitti viime vuonna pie-
nimmän a-ryhmän Jyväskylän
MM-rallissa. Saaren suoritusta ei
lehdissä hehkutettu, eikä televi-
siossa näytetty. Yleiskilpailussa
sijalle 45 sijoittunut Saari sai juh-
lia luokkavoittoaan median huo-
mion katveessa.

– Meitä ei monessakaan pai-
kassa mainita. Näkyvyys pitää it-
se ansaita. Kisan jälkeen lähe-
tämme 150 sähköpostia sponso-
reille ja tutuille, Saari sanoo.

Jyväskylän MM-ralliin startta-
si viime vuonna viisi kilpailijaa
a-ryhmän alle 1400-kuutioisten
luokkaan. Maaliin asti heistä sel-
visi kolme. Saari voitti luokan
1.27 minuutin erolla toiseksi yl-
täneeseen Jari Laaksoon. Mo-
lemmat heistä kilpailivat
Volkswagen Pololla ja Pololla he
starttaavat kilpailuun myös tänä
vuonna.

– Polossa on kansainväliset
luokitukset voimassa. Kovin mo-
nessa autossa niitä ei enää ole,
Saari selittää Polon suosiota.

Tänä vuonna a-ryhmän alle
1400-kuutioisten luokkaan start-
taa seitsemän kilpailijaa, joista
viisi ajaa Poloa.

– Täytyy yrittää uudistaa viime
vuoden luokkavoitto. Ei sitä yh-
tään pienemmin tavoittein kan-
nata lähteä matkaan, Saari to-
kaisee.

Pienimmän a-ryhmän kehno
julkisuus johtuu siitä, että luokan
kilpailijat ajavat reitin läpi vii-
meisten joukossa. Saari starttaa
erikoiskokeille koko rallikara-
vaanin yhdeksänneksi viimeise-
nä autona. 

A5-luokan autoille erikoisko-
keet ovat jo melko kehnossa
kunnossa. Esimerkiksi perjan-
taina Saari ajaa pikataipaleet lä-
pi sadantena autona

– Varpaillaan saa olla koko
ajan. Jokaisen mutkan takana
voi olla isojakin irtokiviä. Mo-
nesti urat ovat niin syvät, että jar-
rutuspaikoissa joutuu ajamaan
ajourien vieressä, koska uran
pohjassa on kiviä, Saari selvittää.

Saaren mukaan 1,4-litraisella,
etuvetoisella Pololla pystyy reitin
ajamaan läpi 7000 euron budje-
tilla, jos kilpailun jälkeen ei tar-
vitse autoon tehdä koritöitä tai
muutakaa isompaa remonttia.

– Ilmoittautumiseen menee
3000 euroa, huoltoihin 2000 eu-
roa, renkaisiin 1000 euroa ja
bensoihin sun muihin 1000 eu-
roa, Saari laskeskelee.

Voittaja
median
huomion
katveessa
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Moni odottaa Mikko Hirvosen
ja Jari-Matti Latvalan nappaa-
van kaksoisvoiton tänään alka-
vasta Jyväskylän MM-rallista.
Miesten työnantaja, Fordin ralli-
tallin päällikkö Malcolm Wilson
kuitenkin ilmoitti eilen, että hän
on valmistautunut tyytymään vä-
hempäänkin.

– Kaksoisvoitto olisi tietenkin
unelmatulos, mutta kyllä minul-
le kelpaa, että Mikko tai Jari-
Matti voittaa ja toinen heistä on
kolmantena, Wilson toteaa.

Wilson on positiivisen pai-
neen alla. Sekä Hirvonen että
Latvala haluavat palavasti voit-
taa nimenomaan Jyväskylän
MM-rallin. Heille molemmille se
on ollut unelma pikkupojasta.

– Paineita on paljon, mutta
molemmat kyllä kestävät ne. Jy-
väskylän ralli on heille stressaa-
va jo senkin takia, että täällä on
paljon tilaisuuksia ja sponsorei-
ta, jotka pitävät heidät kiireise-
nä, Wilson huomauttaa.

Saavatko Mikko ja Jari-Matti
erityisiä ohjeita viikonlopun ai-
kana?

– Tiedän millaista on startata
kotimaansa ralliin ja vielä siinä
iässä missä he ovat. Toivottavas-
ti pystyn antamaan heille neu-
voja, että he selviävät kolmesta
seuraavasta päivästä, Wilson
asettelee.

Hirvonen
on jäämies
Kahdesta Ford-kuljettajastaan
Wilson rankkaa Hirvosen kyp-
semmäksi voittamaan Jyväsky-
län MM-rallin.

– Mikko osoitti Turkin rallis-
sa, että hän on parhaimmillaan
paineen alla. Siksi kutsumme
häntä tallissa jäämieheksi. Jos jo-
ku pystyy ajamaan paineen alla
niin Mikko, Wilson kehaisee.

– Jari-Matin toivoisin ymmär-
tävän, että hän on vasta 23-vuo-
tias. Hänellä on monta tilaisuut-
ta voittaa Jyväskylän MM-ralli,
Wilson korostaa.

Wilsonin ohjeet ovat menneet
perille, sillä Latvala myötäili
työnantajansa kantaa.

– Jos voitto ei onnistu niin kyl-
lä mä tyydyn kolmen joukkoon-
kin, Latvala komppaa.

Wilsonin ei tarvitse olla huo-
lissaan, sillä sekä Hirvonen että
Latvala vakuuttivat eilen, että
valmistautuminen Jyväskylän
MM-ralliin on sujunut suunni-
telmien mukaan.

– Testeissä ajettiin kuivalla ja
märällä. Luottavaisin mielin voi
kisaan lähteä, Hirvonen vakuut-
taa.

– Kaikki pitäisi olla ihan lin-
jassa. Olen ajanut 350 kilomet-
riä testiä ennen kilpailua. Olen

hoitanut kuntoa, huilannut ja
yrittänyt tehdä kaikkeni niin, et-
tä ei hirveän paremmin ralliin
olisi voinut enää valmistautua.
Tulos on enää ajamisesta kiinni,
Latvala toteaa.

Lauantai-iltapäivä
on ratkaisujen aika
Latvala ennakoi, että voittotais-
telu käydään lauantai-iltapäivän
pitkillä erikoiskokeilla. Samaa
uskoo Hirvonenkin.

– Lauantai on vaikea. Varsin-

kin irtosoraa on paljon lauantain
pätkillä. Siellä on kyllä vaikeaa
mennä ensimmäisenä autona,
Hirvonen puntaroi.

– Uudet osuudet ovat aika
mielenkiintoisia. Reitti on näkö-
jään viety vähän pienemmille
teille, Hirvonen oli huomannut.

Lehdissä on paljon hehkutet-
tu Jyväskylän MM-rallista muo-
dostuvan Hirvosen ja Latvalan
kaksintaistelu. Hirvonen on
moisesta kohkaamisesta vähän
ihmeissään.

– Kyllä Sebastien Loeb puk-
kaa sinne taisteluun mukaan. Ei-
köhän me kolme olla ainakin
siellä kärjessä.

Jyväskylän rallia
jännittää enemmän
Karkaavatko Hirvonen, Latvala
ja Loeb muilta jo perjantain ai-
kana?

– En mä usko, että perjantain
aikana tulee isoja eroja, jos mi-
tään ei satu, Hirvonen ennakoi.
Myös Latvala korostaa, että Jy-

väskylän MM-rallissa mitään ei
vielä ratkaista perjantain eri-
koiskokeilla.

– Täytyy muistaa, että kilpailu
kestää kolme päivää. Viime
vuonnakin kaikki näytti aika hy-
vältä ensimmäisen pätkän jäl-
keen, mutta aika nopeasti kaik-
ki voi kaatuakin, muistaa Latva-
la, joka viime vuonna johti kil-
pailua perjantain ensimmäisen
erikoiskokeen jälkeen, mutta
kaikki karahti toisen erikoisko-
keen ulosajoon.

Yritätkö kuitenkin voittaa Jys-
kälän?

– Yritän ajaa voitosta. Mutta
Loeb ja Mikko haluavat tosi näl-
käisesti voittaa. Mikolla on pal-
jon kokemusta tästä rallista, kun
mulla kokemusta on kertynyt ai-
ka vähän, kun on ollut ulosajoja

ja muuta hässäkkää.
Latvala myönsi, että kropassa

tuntuu tavallista enemmän jän-
nitystä Suomen MM-rallin aat-
tona.

– Jännittää enemmän mutta
sopivasti kuin muissa MM-ral-
lissa.

Kaksin taistellaan kolmatta vastaan

Fordin ässät Mikko Hirvonen (oik.) ja Jari-Matti Latvala ajavat viikonloppuna toisiaan vastaan, mutta ennen kaikkea he haluavat kukistaa Citroenin Sebastien Loebin. KUVA: RISTO AALTO

RALLIAUTOILU: Fordin rallitallissa on päätetty, että Sebastien Loeb voidaan päästää Mikko
Hirvosen ja Jari-Matti Latvalan väliin toiselle sijalle.

1. Killeri 1 19.452,06 7.00 – 24.00

Jyväskylän MM-ralli tänään
Pituus, kmErikoiskoe 1. kilpailija, klo Sulkuaika, klo

KESKISUOMALAINEN


