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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ: Suzukin Toni
Gardemeisterille perjantai
muodostui tuskien taipaleeksi –
kirjaimellisesti.

Kouvolalainen teloi oikean
olkapäänsä ulosajossa Palsan-
kylän erikoiskokeella, mutta
jatkoi urhoollisesti kisaansa.

Kisaa, joka ei siihen mennessä-
kään ollut sujunut kummoisesti.

– Siinä oli hirveä reikä kai-
vautunut tiehen, josta mentiin
ulos. Venäytin olkapääni, joka
ei nyt käänny taaksepäin. Se
vähän haittaa ajamista, kisan
kymmenentenä kaasutteleva

Gardemeister kommentoi.
Enemmän haittaa on kuiten-

kin Suzukin hitaasta vauhdista.
– Alkupäivällä ajettiin joka

paikkaan kaasu pohjassa. Olen
kuullut silti kommentteja, ettei
auto syöksynyt ihan hirmun
lailla joka paikkaan.

Gardemeisterin ralli tuskien taivalta Välillä tuntui, että Loebilla on 100
hevosvoimaa enemmän tehoa kuin

meillä.
Mikko Hirvonen”

J ari-Matti Latvala on startan-
nut Jyväskylän MM-ralliin
kuusi kertaa. Kaksi kertaa
hän on keskeyttänyt Mökki-

perän erikoiskokeella. Uransa kah-
desta kaadosta toinen sattui Mökki-
perän erikoiskokeella vuonna 2004,
kun Suzuki Ignis pyöri nokan kautta
ympäri. Kesken jäi Latvalan matka
myös eilen, kun tuurilainen teloi
Fordinsa Mäki-Rautilan talon piha-
kiveen. Eikä Mökkiperä sujunut
pulmitta Latvalalta viimekään vuon-
na. Ensin repsahti ikkunan tiiviste ja
sitten retkahti auton takapää ojaan.

Latvala siunaili eilen huonoa

tuuriaan Jyväskylässä. Kuudesta
kerrasta Latvala on selvinnyt maaliin
asti vain kaksi kertaa. Parhaimmil-
laan hän on sijoittunut 14:nneksi.

Tähdet eivät ehkä olleet Latvalalle
perjantaina suosiolliset, mutta suu-
rin syy eiliseen keskeytykseen löytyy

peiliin katsomalla. Kuka käski ajaa
niin ahneesti, että Fordin etupyörä
kolahti kiveen? Latvalalla oli Mök-
kiperässä väärä ajolinja, koska kivi
ei ollut tiellä. Jos Jyväskylän MM-
rallissa aikoo oikoa kurveissa, täytyy
kivet ja kannot merkitä nuotteihin.

Latvalan virhe johtui kokematto-
muudesta. Vaikka hänellä on taka-
naan 60 MM-rallia, sortuu hän yhä
kiveen, joka on selvästi havaittavissa
tien reunassa. Miten kivi on voinut
jäädä Latvalalta huomaamatta,
vaikka hän on ajanut Mökkiperän
erikoiskokeen yli kymmenen kertaa
nuotitusten ja kilpailujen aikana?

Mäki-Rautilan musta kivi on yleises-
ti tiedossa ja visusti merkitty kartan-
lukijoiden nuotteihin. Mikko Hirvo-
sen kartanlukija Jarmo Lehtinen
muistaa merkinneensä kiven nuot-
teihinsa jo vuonna 2000, kun hän
osallistui Jyväskylän MM-ralliin
Jouni Ampujan kartanlukijana.

LATVALAN KESKEYTYS tuli harmitta-
vaan saumaan. Jyväskylän MM-
rallin yleisö olisi ansainnut kärki-
taistelun, johon osallistuu enemmän
kuin kaksi kuljettajaa. Suomalainen
ralliväki ei syty Henning Solbergis-
ta ja Daniel Sordosta, jos he ovat

jääneet minuutin kärjestä.
Kymmenen kärkikuljettajaa tyy-

dyttää yleisön vauhdinjanon, mutta
heidän jälkeensä taso putoaa merkit-
tävästi. Matthew Wilson, Conrad
Rautenbach ja Federico Villagra
ovat täytekuljettajia, jotka on pakko
katsoa alta pois ennen N-ryhmän
parhaimpien kuljettajien saapumista.

ONNEKSI HIRVONEN ja Sebastien
Loeb ajoivat perjantaina kaikkensa
antaen ja vailla taktikointia lähtö-
paikan suhteen. Hirvonen kertoi
tulleensa niin lujaa kuin Fordilla
pääsi ja samaa vakuutti Loeb. Rans-

kalainen Citroen-kuljettaja olisi
voinut pudottautua Hirvosen taakse
toiseksi, mutta Loeb valitsi täysillä
karkuun -taktiikan.

Hirvosella on hienoinen etu lähtö-
paikkansa ansiosta lauantaina.
Lauantain erikoiskokeilla on enem-
män irtosoraa kuin perjantain pät-
killä, joten ensimmäisenä autona
ajaminen kostautuu jonkin verran.
Hirvosella on herkulliset saumat
ajaa Loebin 14,4 sekunnin etumatka
umpeen.

Hirvonen oli hieman yllättynyt
Loebin vauhdista perjantaina. Eri-
tyisesti Jukojärvellä kärsitty neljän

sekunnin tappio kismitti Hirvosta,
sillä hän oli tullut sen pätkän täysillä
ja tosissaan. Lauantaiaamun erikois-
kokeet ovat tärkeitä, sillä ne näyttä-
vät suunnan koko kilpailulle. Jos
Hirvonen pystyy nipistämään eroa
pienemmäksi, nähdään iltapäivän
pitkillä erikoiskokeilla kutkuttava
taistelu rallin voitosta. Jos taasen
Loeb pystyy kasvattamaan eroa
aamun pikataipaleilla, alkaa aikaero
olla liian iso kiinni kurottavaksi
ilman raakoja riskejä.

● Kirjoittaja on Keskisuomalaisen ur-
heilutoimituksen esimies

KOLUMNI
Ari
Mäntylä

Mökkiperästä tuli Jari-Matti Latvalalle painajainen

JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Rallin nelinkertainen maailman-
mestari Sebastien Loeb osoitti
Jyväskylän MM-rallissa perjan-
taina, ettei häntä turhaan kutsu-
ta historian lahjakkaimmaksi
rallikuljettajaksi. Ranskalainen
Citroen-ässä tykitti heti rallin al-
kuun seitsemän perättäistä poh-
ja-aikaa ja kiihdytti samalla ki-
san kärkeen ennen suurinta en-
nakkosuosikkia Mikko Hirvos-
ta. 

Hirvonen pystyi perjantain
aamulenkillä kahdesti samaan
aikaan Loebin kanssa, mutta
vasta tauon jälkeisellä kahdek-
sannella koitoksella Urriassa
hän kirjautti yksin nimeensä en-
simmäisen pohja-aikansa. Päi-
vän kolmella viimeisellä kokeel-
la Loeb otti taas paikkansa kär-
jessä ja Killerin jälkeen miesten
eroksi kirjattiin 14,4 sekuntia.  

Hirvonen valitteli päivän mit-

taan, että ajo ei ole tasaista. Ilta-
päivällä Focuksen alustaa las-
kettiin hieman alaspäin ja kyy-
distä jätettiin toinen vararengas,
mikä paransi tuntumaa autoon.

– Välillä mentiin aivan loista-
vasti ja välillä pumpattiin. En oi-
kein tiedä mistä se epätasaisuus
aamulla johtui, Hirvonen ihmet-
teli.

– Iltapäivän lenkillä pari pät-
kää onnistui jo lähes täydellises-
ti, mutta silti Loeb tuli kovem-
paa. Erityisesti Jukojärvi (ek 10)
kulki täydellisesti ja menin niin
kovaa kuin autolla yksinkertai-
sesti pääsi, mutta silti jäimme
Loebille neljä sekuntia, Hirvo-
nen pohti.

”100 hevosvoimaa
enemmän”
MM-sarjaa johtava palokkalai-
nen piti kuitenkin päiväänsä on-
nistuneena. Ajovirheitä ei sattu-
nut, nuotti toimi ja auton tek-
niikka pelasi moitteettomasti. 

– Silti välillä tuntui, että Loe-
billa on 100 hevosvoimaa enem-
män tehoa kuin meillä. Uskon
kuitenkin, että löydän lauantai-
na paikkoja, jossa pystyn lyö-
mään Loebille kampoihin. Ero
on niin pieni, että kaikki on var-
masti mahdollista, Hirvonen
pohdiskeli.

Hirvonen ennakoi, että rat-
kaisuja voi tapahtua esimerkiksi
Hirvimäessä heti aamutuimaan.

– Se on todella vaikea ja kivi-
nen pätkä. Kunhan vain itse pää-
semme sen ehjänä läpi, Mikko
suunnitteli.

Loeb ei uskaltanut
taktikoida
Loeb ajoi täydellisen päivän,
mutta silti viimeisen maastoeri-
koiskokeen maalissa jaksettiin
pohdiskella, taktikoiko Loeb ja
päästää Hirvosen edelleen aura-
autoksi lauantain pätkille.

– Oli niin vaikeaa saada eroa
Hirvoseen, että en uskaltanut

edes harkita sellaista. Ajoin vä-
lillä kuin hullu ja vedin jokaisen
paikan limitillä. En seurannut
päivällä yhtään Hirvosen väliai-
koja. Menin vain niin kovaa
kuin pystyin. Oli hienoa huoma-
ta, että pystyn nyt taistelemaan
Suomen kilpailun voitosta, Lo-
eb huomautti.

– Lauantaina pätkillä on
enemmän soraa kuin perjantai-

na, joten Hirvosen ajopaikka
saattaa olla meitä parempi, Lo-
eb tuumaili.

Hirvonen myönsi, ettei ole pa-
hoillaan siitä, että aura-autoa
ajaa Loeb.

– Se ei ollut mitään taktikoin-
tia, sillä yritin tulla aivan täysiä.
En usko, että ajopaikalla oli per-
jantaina meidän välillä juuri
merkitystä. Ero oli ratin ja pen-

kin välissä ja Sebastien oli no-
peampi kuin minä, Hirvonen
myönsi.

Fordin tallipäällikkö Malcom
Wilson puolestaan uskoi vah-
vasti, että ajopaikalla oli ja on
merkitystä, ainakin muutaman
sekunnin verran.

– Mikko teki fantastista työtä
ensimmäisenä autona tiellä. Tie-
simme etukäteen, että perjantai
on meille vaikea päivä. Lauan-
taina ralli ratkaistaan. Pätkät
ovat kuitenkin vaikeita, eikä Mi-
kolla tule varmasti olemaan
helppoa, Wilson ennusti.

Kolmostilan taistelu
valovuoden päässä
Hirvosen ja Loebin takana käy-
dään aivan omaa kilpailua. Kol-
mantena kilpailussa on yllättäen
Fordilla ajava Henning Solberg,
joka on jäänyt Loebista jo yli 53
sekuntia. Neljäntenä tuntumalla
kyttää Italian Gigi Galli 56,2 se-
kunnin päässä kärjestä. 

– Olen menettänyt Turkissa ja
Kreikassa palkintokorokepaikan
takaa tulevalle, mutta katsotaan
mitä nyt tapahtuu, lupsakka iso-
veli-Solberg hyrskähteli, ja vil-
kuili lähinnä Citroenin Daniel
Sordon suuntaan. 

Erityisen kummissaan puut-
tuvasta vauhdista oltiin Suba-
rulla. Toukokuussa esitelty Imp-
reza WRC08 ei yksinkertaisesti
toiminut lainkaan Keski-Suo-
men sorateillä. Auto yliohjautui
pahasti ja ajaminen näytti jopa
ulospäin takkuiselta. Petter
Solberg on kilpailussa kuuden-
tena ja Chris Atkinson seitse-
mäntenä. Molemmat ovat jää-
neet kärjelle jo yli puolitoista mi-
nuuttia.

– Ei todellakaan kovin hyvä
päivä. Yritimme päivähuollossa
tehdä autolle jotain, mutta tilan-
ne vain paheni. Haluamme kui-
tenkin käsitellä auton ongelmia
vain tallin sisällä, Solberg tyytyi
ilmoittamaan.

Hirvosella hikinen homma
Mikko Hirvonen nousi ilmaan Mökkiperän hyppyristä. KUVA: JUSSI MIETTINEN

MM-RALLI: Sebastien Loeb on ajanut pohjat 10 erikoiskokeelle. Mikko Hirvonen
lähtee tänään tietä auraavan ranskalaisen perään 14,4 sekunnin takamatkalta.
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Sebastien Loeb
Mikko Hirvonen
Henning Solberg
Gigi Galli
Daniel Sordo
Petter Solberg
Chris Atkinson
Per-Gunnar Andersson
Matti Rantanen
Toni Gardemeister

Ranska
Suomi
Norja
Italia
Espanja
Norja
Australia
Ruotsi
Suomi
Suomi

Citroën
Ford
Ford
Ford
Citroën
Subaru
Subaru
Suzuki
Ford
Suzuki

MM-rallin kärki (11/24 erikoiskokeen jälkeen)
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KESKISUOMALAINEN

1.04.57,9
14,4
53,1
56,2

1.05,4
1.37,8
1.41,1
2.20,4
2.26,6
2.27,2
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Heikki Kärki

Vaikka Mikko Hirvonen ja Se-
bastien Loeb käyvät kihelmöi-
vää taistelua Suomen MM-rallin
kärkipaikasta, niin katseet kan-
nattaa kohdistaa välillä myös
WRC-ohjusten perässä ajaviin
N-ryhmäläisiin.

Myös N-ryhmän kärjessä on
nimittäin tarjolla kunnon kak-
sintaistelu, kun Juha Salon ja Ju-
ho Hännisen Mitsubishit pöris-
televät perjantain jälkeen vajaan
yhdeksän sekunnin päässä toi-
sistaan.

– Salo pääsi välillä vähän kar-
kuun, mutta onneksi saatiin hän-
tä taas kiinni. Mitään ei ole vie-
lä ratkennut, Hänninen arvioi.

Kolmantena ajava ruotsalai-
nen Patrik Flodin jäi puolestaan
jo yli puolen minuutin päähän
suomalaiskaksikosta, eli kisan
marssijärjestys muodostui melko
odotetuksi.

– Kyllä mä tiesin, että juuri Ju-
hon kanssa tulee tiukka kamp-
pailu. Ei tässä muuta yllättävää
ollut kuin Jarin (Ketomaa)
vauhti. Olisin odottanut, että
hän tulee kovempaa, Salo kom-
mentoi.

– Minäkin yllätyin siitä, että
Jariin tuli noin suuri kaula. Vaan
kun olen vasta toisena, niin eipä
siitä jaksa juuri riemuita, Hänni-
nen säesti.

Ketomaan murheenkryyniksi
koituivat aamulla pettäneet jar-
rupalat. Mikkeliläinen joutui aja-
maan kolme ensimmäistä eri-
koiskoetta rikkinäisillä jarruilla,
joten hän jäi perjantaina jo 48
sekunnin päähän kärjestä.

Kärkipari sen sijaan säästyi
ongelmilta. Mitsut hyrräävät juu-
ri niin kuin pitääkin, joten voit-
to ratkaistaan tuulilasin ja etu-
penkin selkänojan välisellä osa-
alueella.

– Auto menee tosi hyvin.
Löysennettiin vähän alustaa, jol-
la saatiin renkaat toimimaan pa-
remmin. Nyt kaikki on miehes-
tä kiinni, Hänninen puntaroi.

– Kaikki on mennyt hyvin ja
vielä aika riskittömästi. Ei ole ol-
lut edes mitään läheltä-piti -paik-
koja, Salo puolestaan myhäili.

Hän suhtautuu lauantain eri-
koiskokeisiin optimistisesti.

– Voisin kuvitella, että lauan-
tain pätkät sopivat minulle pa-
remmin kuin Juholle. Tiet ovat
nopeampia ja kovempipohjaisia
kuin tänään, mikä sopii meille.

Hänninen haluaa ottaa Jyväs-
kylästä ainakin joitain pisteitä
Tuotantoautojen MM-sarjaa aja-
tellen, joten punkaharjulainen
joutuu välttelemään.

– Niin, toisaalta olisi hienoa
voittaa, mutta tyhmäähän se oli-
si ajaa ulos. Siinä on aikamoinen
yhtälö ratkaistavaksi.

N-ryhmän
taistelijat
Salo ja
Hänninen

N-ryhmää tahditti avauslenkillä
Juha Salo. KUVA: TIINA MUTILA


