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Antti Ahonen on isännöinyt
Mökkiperän erikoiskokeen var-
rella sijaitsevaa Mäki-Rautialan
taloa vuodesta 1960. Monta Jy-
väskylän rallia on hänen pihan-
sa läpi vuosien aikana mennyt.
Jari-Matti Latvala on kuitenkin
kautta aikain ensimmäinen kul-
jettaja, joka on kolhinut autonsa
pihakiveen keskeytyksen arvoi-
sesti.

– Moni on siitä läheltä ajanut
ja kiveä pyyhkäissyt, mutta ei ku-
kaan näin pahasti ole siihen osu-
nut, Ahonen kertoi.

Ahonen pähkäili Latvalan ko-
larin jälkeen, josko pihakivi pi-
täisi kaivaa ylös maasta.

– Mutta sitten on ladon seinä
vaarassa. Se kivi on siinä seinän
turvana, koska se on pakko kier-
tää autolla, Ahonen järkeili.

Ahosen mukaan pahinta va-
hinkoa tilan pihassa teki Gilles
Panizzi, jonka Peugeot lipesi
muutama vuosi sitten puutar-
haan ja kasvimaalle asti.

– Se tuli lukkojarrutuksella,
kaatoi mennessään marjapuskan
ja kynti kasvimaalle asti. Siinä se
kaasutteli, mutta mihinkään ei

päässyt, kun marjapuska oli au-
ton alla ja etupyörät kohollaan.
Kun se siitä irti pääsi niin ei kas-
vimaahan monta porkkanaa jää-
nyt, Ahonen kertasi.

– Saatiin me siitä myöhemmin
korvaus, mutta naisväen puoles-
ta harmitti, kun meni työ huk-
kaan.

Rallivieraissa
myös härikköjä
Ahosen tiluksilla yöpyi torstain ja
perjantain välisenä yönä lukuisia
rallivieraita. Suurin osa katsojis-
ta käyttäytyi moitteettomasti,
mutta erästä venäläistä Subaru-
kuljettajaa isäntä ei sulattanut.

– Humalassa ne ryövitti sillä
Subarulla aamulla viiden aikaan.
Turpeet vaan lensi, kun se ajeli
tuolla autojen seassa.

Häirikköä yritettiin taltuttaa ja
lopulta soitettiin poliisille.

– Mutta ei sitä kuskia löytynyt,
se piileksi. Kuskista en tiedä,
mutta kyllä se porukka humalas-
sa oli, Ahonen selvitti.

Ikävästä kokemuksesta huoli-
matta Ahonen ei kääntänyt ral-
lille selkäänsä. Isäntä oli keski-
päivällä vetämässä traktorilla
Latvalan autoa pois ojasta For-
din mekaanikkojen avustuksella.

Latvala ensimmäinen
Mäki-Rautialan kiveen
keskeyttänyt kuljettaja

Fordin vanne jätti ladon varjossa lymyilevään kiveen selvät jäljet.
KUVA: RISTO AALTO

PETÄJÄVESI

Ari Mäntylä

Jari-Matti Latvala ei pystynyt pi-
tämään tunteitaan piilossa, kun
hänen tajuntaansa iskostui, että
Jyväskylän MM-ralli oli jäänyt
häneltä jälleen kerran kesken.
Latvala tuijotti kaukaisuuteen
silmät kosteina, polvistui ja hau-
tasi kasvonsa käsiin. Epätoivo ja
paniikki alkoivat saada otetta ja
sanat juuttuivat kurkun perälle.

– Kyllä mä pärjään. Mä läh-
den vähän kävelemään niin ei-
köhän tämä tästä, Latvala so-
persi.

Latvala oli jo kävellyt autol-
taan metsäraiskion laitoja myö-
den Mäki-Rautialan talon pi-
haan. Viisitoista minuuttia ai-
kaisemmin hän oli startannut
Mökkiperän erikoiskokeelle ja
pari minuuttia siitä hänen kil-
pailunsa perjantain osalta oli
ohi.

– Tulimme sellaiseen vasen-oi-
kea-vasen -mutkaan. Otin ihan
harmittomalta tuntuvan linjan
siihen oikeaan ja tunsin, että oi-
keaan etupyörään tuli kova isku,
Latvala selvitti.

Latvala ei vielä silloin tiennyt,
että Fordin oikean etupyörän
vanne oli saanut kohtalokkaan
iskun Mäki-Rautialan ladon lai-
dalla olleesta kivestä. Seuraa-
vassa hypyssä Fordin oikea etu-
pyörä petti ja Latvalan Ford läh-
ti hallitsemattomaan liitoon 170
km/h vauhdista. 

Fordin ohjausvarsi oli mennyt
poikki ja auto lipesi Latvalan kä-
sistä ojaan. Onneksi Latvala sai
pidettyä auton pyörillään ja ojas-
sa.

– Siitä olisi voinut tulla tosi pa-
ha kaato. Olimme aika onnek-
kaita. Tämä olisi voinut päättyä
pahemminkin, Latvala korosti.

Mistä se kivi
siihen tuli?
Kun Ford oli jämähtänyt ojaan
etupyörä vinossa, lähti Latvala
taivaltamaan erikoiskoetta taak-
sepäin. Hän ei voinut käsittää
ajaneensa kiveen.

– Mulla ei ollut sitä kiveä nuo-
teissa. Mä en ollut nähnyt sitä
nuotituksissa, enkä mä nähnyt
sitä nytkään. Olen todella huo-
lellinen kivien kanssa. Normaa-
listi mä merkkaan kaikki kivet
nuotteihin merkinnällä ÄLÄ,
Latvala pyöritteli päätään.

Mutta siellä se kivi vain olla
möllötti. Latvala kävi mokoman
möltin omakohtaisesti katso-
massa ja pirulaista potkaisemas-
sa.

– Vanne on näköjään vain
pyyhkäissyt kiveä, mutta silti se
on mennyt rikki. Mä en kyllä ta-
jua miksi mä en ole tuota kiveä
huomannut, Latvala hämmäste-
li.

Samaa ihmetteli myös Latva-
lan kartanlukija Miikka Anttila.
Myös hän kävi varta vasten kat-
somassa kiveä myöhemmin.

– Kyllä se kivi on ollut siinä
yhtä kauan kuin se latokin. Me
ollaan vuosien aikana menty sii-
tä paikasta ohi 12-14 kertaa, ei-
kä olla huomauttu sitä kiveä. Eh-
kä me on ajateltu, että ajolinjaa
ei oteta siinä kohdassa niin oi-
kealta, Anttila aprikoi.

Kivi jökötti mustana ladon
varjossa, joten ehkä se on jäänyt
Latvalalta huomaamatta varjoi-
san paikan takia.

– Vai olisiko siinä ollut heinää
tai jotain nuotitusten aikana,
Latvala pähkäili.

Latvala pystyy tarkistamaan

asian videolta, sillä hänellä pyö-
rii autossa videokamera nuoti-
tusten aikana. Asiaa valaisi tuo-
reeltaan jo Mäki-Rautialan isän-
tä Antti Ahonen.

– Leikkasin siitä kiven ympä-
riltä ruohon tiistaina tutustumi-
sen jälkeen. Putsasin sen kiven

oikein hyvin, että kuljettajat nä-
kisivät sen paremmin, Ahonen
kertoi.

Oliko kivi pitkänkin ruohon
peitossa nuotitusten aikaan?

– Ruoho oli aika olematonta.
Ei se näkyvyyttä estänyt, Aho-
nen tuumasi.

Iso poru pienestä kivestä

– Mä en kyllä tajua miksi mä en ole tuota kiveä huomannut, hämmästeli Jari-Matti Latvala alakuloisena. KUVA: RISTO AALTO

RALLIAUTOILU: Jari-Matti Latvala hajotti Fordinsa ohjausvarren sysimustaan
kiveen Mökkiperän erikoiskokeella. Keskeytys kotirallissa otti koville.

”Olisiko siinä ollut
heinää tai jotain
nuotitusten aikana.”
Jari-Matti Latvala
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Kurikkalainen Jimmy Laakso
noukki Jari-Matti Latvalan
auton vanteesta lohjenneen
palasen muistoksi Mökkiperän
erikoiskokeen varrelta. Ralli-
muistoa enemmän Laakso olisi
halunnut nähdä Latvalan
taistelevan Jyväskylän MM-
rallin voitosta.

– Kyllä tämä keskeytys latisti
heti tunnelman. Mulla oli
henkilökohtaisesti odotukset
korkealla Jari-Matin suhteen,
pohjalainen Laakso sanoi.

Laakso on itsekin ajanut
rallia. Hän on voittanut muuta-
man kerran yleiskilpailun A- ja
B-junioreissa.

– Urani paras sijoitus on
yleiskilpailun kolmas sija Poh-
janmaan rallissa, Laakso
ilmoitti.

Kohtalokasta kiveä ei ollut
Latvalan nuoteissa. Olisiko
kurikkalainen rallikuljettaja
laittanut sen nuotteihinsa?

– En olisi, koska se on noin
lähellä rakennusta. Kaikkihan
siitä läheltä ajaa, ja Jari-Matilla-
kin se oli viidestä sentistä
kiinni. Hänellä tuntuu olevan
ikuinen epäonni tässä rallissa,
Laakso kummasteli.

Katsojalle
vanteen pala
ikäväksi
muistoksi

Vanteen palanen, joka latisti
Jimmy Laakson tunnelman.
Kurikan mies olisi halunnut
nähdä Jari-Matti Latvalan
jatkavan kärkitaistelussa.
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Kun Jari-Matti Latvalan mieli
oli mustana keskeytyksen jäl-
keen, laskeutui taivaalta lohdut-
taja. Isä Jari Latvala pyrähti pai-
kalle helikopterilla poikansa
tueksi.

– Jos voitosta ajaa niin tällais-
ta tapahtuu. Sanoin ennen kisaa,
että se on joko samppanjasuih-
ku tai kylmä suihku. Nyt tuli sit-
ten kylmä suihku, Jari Latvala
lohdutti.

Latvala tiesi täsmälleen poi-
kansa tuntemukset erikoisko-
keen varrella.

– Tällaista on ralliautoilu.
Ajoin Jyväskylän Suurajoissa sti-
pendiaattina vuonna 1984. En-
simmäisen päivän toisella eri-

koiskokeella Humalamäessä
kaadoin auton ja keskeytin. Mul-
ta meni kolme kuukautta ennen
kuin selvisin siitä. Se oli mulle

paljon rankempi paikka kuin tä-
mä sulle, vanhempi Latvala
muisteli pojalleen.

Jari Latvalan mukaan suoma-
laiselle rallikuljettajalle nimen-
omaan Jyväskylän rallissa kes-
keyttäminen on erityisen kova
paikka.

– Henkinen lataus on niin ko-
va. Jyväskylän ralli on henkises-
ti kovin paikka keskeyttää, Jari
Latvala korosti.

– Mutta elämä jatkuu ja tästä
mennään eteenpäin. Onneksi Ja-
ri-Matin sopimus ei ole katkolla.
Vielä ovat kaikki ovet auki, Jari
Latvala huomautti.

Jari-Matti Latvalan on odotet-
tava  vuosi ennen kuin hän seu-
raavan kerran voi yrittää Jyväs-
kylän MM-rallin voittamista.

– Olisi ollut mahtava polttaa
sikari sunnuntaina. Poltetaan se
sitten ensi vuonna, Jari Latvala
ennakoi.

Taivaalta laskeutui tuttu lohduttaja
Isä Latvala sanoi jo ennen
kisaa, että se on joko
samppanjasuihku tai
kylmä suihku.

Jari Latvala pyrähti helikopterikyydillä poikaansa lohduttamaan.
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Heikki Kärki

Kun Kirittärien pelinjohtaja Kat-
ja Saari sai kerran sakot ”paska”
-sanan käytöstä, kannattaa For-
din tallipäällikön Malcolm Wil-
sonin ensikommentit Jari-Matti
Latvalan ulosajon jälkeen jättää
kokonaan julkaisematta. Äffällä
ne kuitenkin alkoivat.

– Kaksi asiaa harmittaa erityi-
sesti. Ensinnäkin Jari-Matin piti
saada täältä mahdollisimman
paljon kokemusta. Nyt sitä tulee
aika vähän, Wilson kommentoi
rauhoituttuaan.

– Toiseksi tämä oli meille ko-
va isku taistelussa valmistajien
MM-tittelistä.

Oliko ulosajo sitten täysin Lat-
valan oma virhe?

– Varmasti. Iso virhe, Wilson
vastasi lakonisesti.

Jotain hyvääkin tallipäällikkö
toki löysi nuoren hurjapäänsä
esityksestä.

– Hän ajoi ulosajoonsa asti
täydellisesti. Jari-Matti vältti vir-
heitä ja oli kokonaiskilpailussa
kolmantena, mikä oli juuri sel-
lainen suoritus, jota odotimme-
kin.

Iso virhe,
kiroili
Wilson

Malcolm Wilson 
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