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Sää tänään

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

Mikko Hirvonen ja Gigi Galli jär-
jestivät hauskan hetken tv-katso-
jille sekä Fordin rallitallin väelle
Killerin erikoiskokeella Jyväsky-
län MM-rallissa. Kaverukset päät-
tivät ajaa osan kahden kilometrin
mittaisesta yleisöerikoiskokeesta
toistensa nuoteilla. Hirvosen kar-
tanlukija Jarmo Lehtinen pälpät-
ti Hirvoselle nuotteja italiaksi, kun
Gigi Gallin kartanlukija Giovan-
ni Bernacchini luki ajomääräyk-
siä selvällä suomen kielellä.

– Killerin muistaa ja siellä nä-
kee niin hyvin, että tämmöiseen
saattoi ruveta. Ei me kyllä
Malcolmille uskallettu mitään
etukäteen sanoa, Hirvonen viit-
tasi Fordin rallitallin päällikköön
Malcolm Wilsoniin.

Hirvonen kiersi yleisöpyörityk-
sen 0,4 sekuntia hitaammin kuin
nopeimman ajan reuhannut Se-
bastien Loeb. Hirvonen hävisi
nuo kymmenykset heti ensim-
mäisessä mutkassa, kun Fordin
oikea takakulma lipesi kaiteeseen.

– Italiankielisillä nuoteilla nä-
köjään kolisee. Mutta eikös sil-
loin ole menoa ja meininkiä, kun
tulee kolhuja, Hirvonen tuumasi
ja tutkaili Fordin saamaa pusua.

Hirvonen ei sentään koko eri-
koiskoetta painellut Gallin nuo-
teilla.

– Ajoin niillä lähdön, pari ekaa
mutkaa ja viimeisen mutkan.

Hirvosen mukaan Killerin eri-
koiskokeessa oli tärkeintä se, että
Jyväskylän MM-ralli on nyt kor-
kattu ja kilpailu virallisesti avattu.

– Kyllä helpotti, kun pääsi aja-
maan. Nyt on hyvä fiilis, Hirvo-
nen suitsutti.

Citroenit ajoivat avauserikois-
kokeella kaksoisvoiton, sillä Lo-
ebin tallikaveri Daniel Sordo jäi
pohja-ajasta 0,3 sekuntia. Suba-
run Chris Atkinson jäi Loebista
Hirvosen tavoin 0,4 sekuntia. Ja-
ri-Matti Latvala ajoi avauseri-

koiskokeen kuudenneksi no-
peimmin. Latvala jäi Loebin ajas-
ta 0,8 sekuntia.

– Käänsin yhteen hitaaseen va-
semmalle kääntyvään mutkaan
liian aikaisin ja jouduin korjaa-
maan ajolinjaa. Siinä hävisin vä-
hän aikaa, Latvala totesi.

Toni Gardemeister otti Kille-
rillä takkiin 1,2 sekuntia.

– Kytkin rupesi luistamaan läh-
töviivalla. Auto ei oikein laukan-
nut. Tuntuu, että se meni huo-
nommin kuin aamun testipätkäl-
lä, Gardemeister kummasteli.

N-ryhmän kärkipaikkaa pitää
hallussaan Juho Hänninen 1,3 se-
kunnin erolla Jari Ketomaahan.

– Olipa mahtava ajaa aurin-
gonlaskussa, kun yleisöäkin oli

paljon paikalla, Hänninen suit-
sutti.
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Verkkopalvelu seuraa ralleja
reaaliajassa.

Hirvonen kolhi Killerillä
italialaisilla nuoteilla

Mikko Hirvosen Fordin takapuskuri repsotti osuttuaan kaiteeseen heti ensimmäisessä mutkassa. Hirvonen jäi Sebastien Loebin ajamasta
pohja-ajasta 0,4 sekuntia.KUVA: RISTO AALTO

MM-RALLI: Sebastien Loeb johtaa Jyväskylän MM-rallia 0,3 sekunnilla.
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Hallinto- ja kuntaministeri Ma-
ri Kiviniemi (kesk.) vapauttai-
si kauppojen aukioloajat. Mi-
nisteri uskoo vapauttamisen
parantavan kilpailua ja hillitse-
vän hintojen nousua. Samaa
on väläytellyt aimmin myös
valtiovarainministeri Jyrki Ka-
tainen (kok.). Palvelualojen
ammattiliitossa (PAM) ei us-
kota ministereiden logiikkaan.

PAM:n puheenjohtajan Ann
Selinin mielestä aukiolojen va-
pauttaminen vain lisäisi palk-
kakustannuksia.

– Ruuan myynti tuskin li-
sääntyy, vaikka päivittäistava-
rakauppojen ovet olisivat au-
ki ympäri vuorokauden. 

Selinin mielestä vapautta-
misella miellytetään lähinnä
kauppojen isoja keskusliik-
keitä.

Katainen ja Kiviniemi pe-
rustelevat aukiolojen vapaut-
tamisen myös takaavan, että
ruokaveroale siirtyy täysimää-
räisenä hintoihin. Tätäkään
Selin ei usko. PAM:ssa onkin
vaadittu hintaseurantaa var-

mistamaan, että tuleva veroale
menee oikeasti hintoihin. Se-
linin mukaan seuranta olisi pi-
tänyt aloittaa jo ennen ruoka-
veron periaatepäätöksiä.

Aukioloaikojen vapautus-
rintama jakaa etujärjestöjä.
Erikoiskaupan liitto ja Suo-
men Yrittäjät ovat vastusta-
neet, päivittäistavarakauppiaat
kannattaneet. Kannattajiin
ovat lukeutuneet myös kulut-
tajajärjestöt sekä kilpailuvi-
ranomaiset.

Hallitusohjelmaan on kir-
jattu kauppojen aukioloaiko-
ja selkeyttäminen. Muuta mai-
nintaa ei ole, eikä asiaa selvit-
tävä työ- ja elinkeinoministe-
riö ole ollut halukas kommen-
toimaan. Keskiviikkona nämä
kommentoijat lomailivat.

Tavoitteena on kuitenkin,
että ministeriö saisi ehdotuk-
sensa selkeyttämisestä val-
miiksi tämän vuoden aikana.
Ministeri Kiviniemen mielestä
nykysäännöt ovat sekavuuden
lisäksi epäoikeudenmukaiset.

Selkeyttämistä on toivottu
myös PAM:ssa. Selin kuitenkin
toivoo, ettei selkeyttäminen tar-
koittaisi vain sunnuntai-auki-
oloaikojen vapauttamista.

– Pitäisi käydä läpi liikenne-
asemakaupan erityisasema,
neliörajoitukset, kellonajat ja
poikkeusluvat ja katsoa koko-
naisuutta, Selin sanoo.

Kiviniemi vapauttaisi 
kauppojen aukioloajat
Palvelualojen Selinin
mukaan vapauttamisella
miellytettäisiin lähinnä
isoja keskusliikkeitä.


