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PETÄJÄVESI

Janne Arola
Mari Hokkanen

Moottoripyörän ja henkilöauton
välinen kolari hidasti liikennet-
tä Mökkiperän erikoiskokeen lä-
histöllä perjantaina puoli kah-
den aikaan päivällä. Kolari sat-
tui Ylä-Kintaudentien ja Saka-
rintien risteyksen paikkeilla, kun

liettualainen henkilöauton kul-
jettaja teki U-käännöksen. Au-
toilija lähti liikkelle tien reunas-
ta tarkoituksenaan kääntyä toi-
seen suuntaan. Moottoripyörä
törmäsi ilmeisesti auton keulaan.

Moottoripyörää ajanut suo-
malainen loukkaantui, ja hänet
kuljetettiin sairaalahoitoon

Auton kuljettaja selvisi ilman
vammoja.

Kolari hidasti
liikennettä Mökkiperän
ek:n lähistöllä

Janne Arola

Rallikatsoja sai kiven lähelle sil-
määnsä Mökkiperän erikoisko-
keen varressa perjantaina. Ti-
lanteesta selvittiin kuitenkin säi-
kähdyksellä, sillä katsojalle tuli
tilanteessa ainoastaan pieni pin-
tahaava. Se paikattiin laastarilla,
eikä vamma vaatinut muuta hoi-

toa.
Kivi osui katsojaan ilmeisesti

mutkassa ralliauton ajettua ohi.
Lisäksi Mökkiperän erikois-

kokeiden tauolla vietiin ambu-
lanssilla tarkastettavaksi mies,
joka kaatui leikkimielisen pai-
niottelun päätteeksi. 

Hänenkään vammansa eivät
ole vakavia.

Rallikatsoja sai 
kivestä kasvoihin

JYVÄSKYLÄ

Heikki Kärki

Vapaaehtoinen työvoima on Jy-
väskylän MM-rallin onnistumi-
sen elinehto. 

Tuhannet talkoolaiset paina-
vat ralliviikonloppuna pitkää
päivää ilman sen suurempaa ra-
hallista korvausta.

Toisaalta työstä voi saada hy-
vityksen tavalla, joka ei näy nu-
meroina pankkitilillä. Joillekin
ralliviikonloppu voi tarjota
vaikkapa näköalapaikan tule-
vaisuuden toiveammattiin.

– Unelmani olisi päästä jos-
kus WRC-mekaanikoksi, Kan-

sainvälisen autoliiton FIA:n vi-
rallisena valvojana MM-rallissa
työskentelevä vaajakoskelainen
Aapo Liukko kertoo.

18-vuotias Liukko opiskelee
Jyväskylän ammattiopistossa
henkilöajoneuvon asentajaksi ja
aikoo valmistuttuaan hakeutua
töihin kilpa-autopuolelle. Kou-
lun kautta löytynyt vapaaeh-
toistyö MM-rallin varikolla on
siis Liukolle ikään kuin askel
kohti unelmaa.

– Kyllä tätä voi sanoa unel-
mahommaksi. Olen käynyt ral-
leissa pikkupojasta asti ja toivo-
nut aina pääseväni katsomaan
tätä touhua vähän lähempää,
nuorukainen myhäilee varikol-
la.

Tuskinpa kukaan edes jaksai-
si tehdä virallisen valvojan työ-
tä ilman pienintäkään kiinnos-
tusta autourheiluun.

– Päivät ovat aika pitkiä.

Torstaina olin punnitsemassa
autoja iltakahteentoista ja per-
jantaina piti olla paikalla taas
aamukuudelta, Liukko taustoit-
taa.

Eikö noin pitkistä urakoista
sitten kaipaisi jotain konkreet-

tisempaakin korvausta?
– Saadaanhan me rallipassit,

joilla päästään kulkemaan mis-
sä halutaan. Ne ovat vähän niin
kuin epävirallinen korvaus,
nuorukainen naurahtaa.

FIA:n viralliset valvojat pitä-
vät huolta siitä, että ralli sujuu

ennalta sovittujen pelisääntöjen
mukaan. 

Liukon työhän kuuluu auto-
jen punnitsemista ja renkaiden
tarkistamista.

– Punnitsemme autot aina
niiden tullessa huoltoon. Var-
mistamme, etteivät mekaanikot
ole tehneet autoihin mitään
muutoksia, Liukko kertoo.

– Ja jos joku keskeyttää, yh-
den meistä pitää lähteä tiimin
mukaan valvomaan, etteivät
mekaanikot tee metsässä mi-
tään ylimääräistä. Auton saa ai-
noastaan nostaa trailerille.

Huijarit ovat kuitenkin ralli-
varikolla harvassa.

– Pääsääntöisesti täällä ollaan
rehellisiä. En ole ainakaan
kuullut mistään huijauksista. Ja
jos jotain luvatonta tehdään,
niin tieto saadaan nopeasti
FIA:n johdolle, joka voi jakaa
koviakin rangaistuksia.

Ensiaskel kohti nuoren 
miehen unelmahommia

Rallimekaanikoksi haluava
Aapo Liukko pääsi MM-
ralliin FIA:n viralliseksi
valvojaksi.

Aapo Liukko on unelmatyössään FIA:n virallisena valvojana. 
KUVA: TIINA MUTILA

”Pääsääntöisesti täällä
ollaan rehellisiä. En ole
ainakaan kuullut
mistään huijauksista.”
Aapo Liukko

KEURUU

Heikki Kärki

Ranskalaisen Sebastien Loebin
kaasujalka painaa myös rallitei-
den ulkopuolella. Nelinkertai-
nen rallin maailmanmestari
kaahasi poliisin tutkaan reilua
ylinopeutta Keuruulla keski-
viikkona.Poliisi pysäytti 101
km/t vauhtia 60 km/t rajoitus-
alueella ajaneen Loebin juuri Jy-
väskylän MM-rallin aattona. 

Ylinopeus tiesi rallimiljonää-
rille 2 050 euron sakkoja.

Loeb on jo kolmas ylinopeu-
desta sakotettu rallikuski tämän
vuoden Jyväskylän MM-rallissa.
Unkarilainen Gabor Mayer
joutui jäämään sivuun koko ral-
lista ajettuaan poliisin tutkaan
144 km/t nopeudella. 

Liettualainen Vytautas Bara-

nauskas puolestaan ajoi 121
km/t vauhtia 80 km/t alueella. 

Hän selvisi kaahailustaan sa-
koilla.

Sebastian Loeb
kaahasi sakot 
Keuruulla

Sebastian Loeb KUVA: RISTO AALTO

JYVÄSKYLÄ

Shahin Doagu

Jyväskylän jokavuotisen suurta-
pahtuman, MM-rallien, yksi va-
kiintuneista perinteistä on kau-
pungin parkkipaikoille pystyte-
tyt rallileirit. Näin myös tänä
vuonna.

Vaikka asuntoautolla liiken-
teessä olevalle rallikansalle on
tarjolla hyvä leiriytymispaikka
Savelan postin pihassa, osoitti-
vat kaupungin kupeessa olevat
vaihtoehtoiset alueet, kuten Ase-
ma-aukion ja Markantalon
parkkialueet, jälleen suosionsa. 

Perjantaina alkuillasta postin
pihassa seisoi vain alle kymme-
nen asuntoautoa, kun taas esi-
merkiksi rallikaravaanareiden va-
kiopaikaksi muodostunut Han-
nikaisenkadun huoltoaseman
parkkipaikka oli tupaten täynnä. 

Seinäjokelaiset kaverukset
Marko Kallio ja Markku Mä-
kelä saapuivat Jyväskylän ralli-
humuun jo torstai-iltana yhdes-
sä 14 hengen kaveriporukan
kanssa. Megatapahtumaan mie-
het päräyttivät yhteisellä bussil-
laan, jonka he ovat hankkineet
vuosia sitten juuri reissaamista
varten. 

Entisestä tilausbussista poruk-
ka on saanut lähes täydellisen
matka-auton nukkumapaikkoja,
jääkaappia ja keittiövälineitä
myöten.

Ajokkinsa porukka parkkee-
rasi, mihinkäs muualle kuin sii-
hen ”tuttuun ja turvalliseen paik-
kaan” eli Hannikaisenkadun
huoltoaseman pihaan.

– Tähän olemme leiriytyneet
melkeinpä joka vuosi kymme-
nen vuoden ajan. Huoltoaseman
pihasta on lyhyt matka hakea

ruokaa ja käydä vessassa, Kallio
totesi perjantai-iltana.

Illan kruunaa
yleisön erikoiskoe
Miehet kehuivat, että samaiseen
parkkipaikkaan kotiutuu vuosi
toisensa jälkeen samat ihmiset.
Rallituristien kesken on vuosien
saatossa muodostunut niin hyvä
yhteishenki, että tapahtuman
ajan ollaan kuin yhtä perhettä.

Alueen he pitävät Mäkelän
mukaan yhteisvoimin siistinä esi-
merkiksi niin, että roskat kerä-
tään säännöllisin väliajoin pois.

– Tunnollisesti maksamme ai-
na parkkimaksunkin koko vii-
konlopun ajalta, niin parkkisak-
kojakaan ei tule, Mäkelä sanoo.

MM-ralleista on muodostunut
äijäporukan jokavuotinen perin-
ne.

Tärkeintä on pitää yhdessä

hauskaa tapahtuman pääpoint-
tia eli kilpailuja unohtamatta.

– Osa porukasta käy kiertä-
mässä kaikki rallipätkät, kun taas
osa meistä hurraa radion välityk-
sellä ja pitää fiilistä yllä keskus-
tan tuntumassa, Kallio sanoi.

Rallipätkien jälkeen miesporu-
kan iltaohjelma on selvä.

– Illaksi mennään seuraamaan
yleisön erikoiskoetta eli Kauppa-
kadun rallihumua, Kallio tiivisti
perjantai-iltana.

➤ KSML.FI
Päivän kysymys:
Häiritsevätkö
rallituristit elämääsi?
Katso video
rallihumusta.

Rallikansa löysi yöpaikkansa
Hannikaisenkadun parkkipaikalla ralleissa majoittuvat Tero Sulkakoski (vas), Markku Mäkelä, Olli Sulkakoski, Kari Kangas ja Marko Kallio. KUVAT: MATTI SALMI

Sami Harakka oli rakentanut oman saunan bussiin.

MM-RALLIT: Vakiintuneet leiriytymispaikat osoittivat suosionsa jälleen.
Esimerkiksi Hannikaisenkadun huoltoaseman parkkipaikka oli täynnä.

JYVÄSKYLÄ

Janne Arola, Mari Hokkanen

Jyväskylän MM-ralli on sujunut
poliisin näkökulmasta rauhalli-
sesti. 

Perjantai-iltaan mennessä va-
kavia järjestyshäiriöitä ei ollut
sattunut. Liikkuvan poliisin yk-
siköt puhalluttivat perjantain
aikana noin 250 kuljettajaa,
mutta ainuttakaan rattijuopu-
musta ei tullut ilmi.

– Hyvin rauhallista on ollut,
ei mitään ihmeellistä. Tosin vie-
lä on homma alussa ja tunnel-
ma korkealla, mutta katsotaan
mikä on tilanne huomisen illan
jälkeen, sanoi vanhempi rikos-
konstaapeli Anu Tervanen po-
liisin johtokeskuksesta kymme-
nen jälkeen perjantai-iltana.

Maanteillä kaahailijoita toki
riitti, sillä ylinopeussakkoja kir-

jattiin perjantain aikana kaikki-
aan 50 ja rikosilmoituksia kak-
si. 13 kuljettajalle annettiin
myös väliaikainen ajokielto.
Lievempiin ylinopeuksiin syyl-
listyneille kirjattiin 13 rikesak-
koa.

Liikkuvan poliisin venepar-
tion mukaan perjantain meno
vesillä oli huomattavasti torstai-
iltaa rauhallisempaa. 

Perjantaina yksi veneilijä jäi
kiinni vesiliikennejuopumuk-
sesta.

Vaikka Jyväskylän keskustas-
sa riitti ihmisvilinää pitkälle per-
jantain aamuyöhön, vietettiin
ensimmäinen ralliyö olosuh-
teisiin nähden rauhallisesti.

Poliisi korjasi torstai-illan ja
perjantaiyön aikana talteen
kymmenen väsynyttä juhlijaa,
eikä luku juuri poikkea nor-
maalista arkiyöstä. 

Rattijuoppoja tavattiin liiken-
teestä ainoastaan yksi. Vuonna
1986 syntynyt nainen saatiin
kiinni Jyväskylän keskustassa ja
autoilija puhalsi 1,53 promillea.

Poliisi valmistautui myös per-
jantain ja lauantain vastaiseen
yöhön runsaalla miehityksellä.

Rallit sujuneet
tähän asti 
melko rauhallisesti
Perjantai-iltaan mennessä
vakavia järjestyshäiriöitä
ei ollut sattunut.
Kaahareita tosin riitti
teillä.


