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JYVÄSKYLÄ

Katri Nieminen, STT

Poliisin mukaan ranskalainen
Sebastien Loeb menettää ajo-oi-
keutensa väliaikaisesti keski-
viikkoisen ylinopeusrikkomuk-
sensa takia. Asian käsittely on
kesken Jyväskylän poliisilaitok-
sella. Rallikuski hurjasteli keski-
viikkona poliisin tutkaan Keu-
ruulla 101 kilometrin tuntino-
peutta kuudenkympin nopeus-
rajoitusalueella.

– Loeb on syyllistynyt vaka-
vaan piittaamattomuuteen lii-
kenneturvallisuutta kohtaan, jos-
ta tieliikennelain 76 pykälä an-
taa poliisille mahdollisuuden
määrätä väliaikaisen ajokiellon,
mutta ei toisaalta velvoita siihen.
Asia harkitaan aina tapauskoh-
taisesti, kertoi Jyväskylän poliisi-
laitokselta komisario Tuomo

Korhonen lauantaina.
Ajokielto määrätään Korho-

sen mukaan ajo-oikeusasian kä-
sittelyssä sunnuntai-iltana. Näin

ollen Sebastien Loeb voi ajaa ral-
lin loppuun normaalisti.

Suomessa saatu väliaikainen
ajokielto ei välttämättä haittaa
Loebia kotimaassaan millään
tavalla, vaan hän saa korttinsa
takaisin heti Suomesta pois-
tuessaan.

– Ylinopeusrikkomus menee
tiedoksi Ranskaan, mutta en
osaa sanoa, mikä on siellä maan
käytäntö, ja pysyykö ajokielto
voimassa, Korhonen totesi.

Seuraavat
rallit vaarassa
Loebin tapauksessa asia on mut-
kikas. Hän on Ranskan kansa-
lainen, mutta asuu Sveitsissä. Jos
1–6 kuukauden ajokielto kielto
pätee muualla maailmassa, Lo-
eb ei pysty osallistumaan Saksan
MM-ralliin, joka ajetaan kahden
viikon kuluttua. Vaarassa on

myös hänen osallistumisensa
elokuun lopussa ajettavaan Uu-
den-Seelannin ralliin.

Kilpailunjohtaja Kai Tarkiai-
nen ottaa varovaisen kannan sii-
hen, onko Loebin osallistumi-
nen Saksan ja Uuden-Seelannin
ralleihin vaarassa.

– Kyse on siitä, millaisen kan-
nan ottavat Ranskan liitto ja si-
käläinen poliisi. En tunne Rans-
kan tai Uuden-Seelannin lain-
säädäntöä. Jos suomalaiselta aja-
jalta otetaan lisenssi pois, hän ei
saa kilpailla missään muussa-
kaan maassa. Loebin lisenssistä
päättää Ranskan liitto, Tarkiai-
nen sanoo.

Viidessäkympissä menee
törkeän rikkomuksen raja
Jos Loeb olisi ajanut vielä hiukan
lujempaa, kyseessä olisi Korho-
sen mukaan ollut törkeä liiken-

neturvallisuuden vaarantami-
nen, ja tällöin poliisi olisi ottanut
kortin heti pois.

– Ohjeistuksemme mukaan
vakava piittaamattomuus liiken-
neturvallisuutta kohtaan muut-
tuu törkeäksi liikenneturvan
vaarantamiseksi, jos ylinopeus
on 50 km/t.

Myös muut tekijät, kuten esi-
merkiksi, onko tapahtuma-ai-
kaan paljon liikennettä tai min-
kälainen näkyvyys on, vaikutta-
vat poliisin arvioon.

Korhosen mukaan Kes-
kisuomalaisen perjantaina uuti-
soima sakkorangaistus oli ral-
liorganisaation määräämä, eikä
liity millään tavalla poliisin toi-
mintaan.

Koska ylinopeus ei ylittänyt
viidenkympin rajaa, poliisimies
voi paikanpäällä tapauskohtai-
sesti harkita, otetaanko kuljetta-

jalta kortti pois. Poliisi voi myös
päättää, astuuko väliaikainen
ajokielto voimaan välittömästi
vai vasta myöhemmin. 

– Jatkokäsittelyssä varsinai-
nen ajokielto on lähes poik-
keuksetta määrättävä, mikäli ky-
seessä on vakava piittaamatto-
muus tai törkeä liikenneturval-
lisuuden vaarantaminen, Kor-
honen toteaa.

Jyväskylän poliisilaitoksella
tehtävään ratkaisuun ei Korho-
sen mukaan vaikuta millään ta-
valla se, että Loeb on rallikul-
jettaja.

➤ KSML.FI
Päivän kysymys: Ovatko
rallikuskit huonoja
esikuvia?

Loebille määräaikainen ajokielto

Sebastien Loeb

YLINOPEUS: Kuljettaja saa ajaa Jyväskylän rallin loppuun, mutta ranskalaisen
osallistuminen Saksan ja Uuden-Seelannin ralleihin on uhattuna.

KORPILAHTI

Topi Nykänen

Korpilahden Saakoskella tun-
nelma on odottava ja aamupäi-
vän ajankohdasta huolimatta jo
osin humalainen. Aivan kohta
Jyväskylän MM-rallin kärkiautot
sukeltavat esiin Leustun erikois-
kokeen mutkan takaa, pöllyttä-
vät hiekkaa yleisön päälle ja
kiihdyttävät ylämäkeen peltojen
keskelle.

Pillin vihellys herkistää korvat.
Kilpailua johtava Sebastian Lo-
eb on tulossa.

– No niin. Sieltä tulee rapea
ranskalainen. Ajais nyt katolleen

tässä, toivoo nuori mies silmät
seisoen.

– Vedä pöpelikköön! huutaa
toinen sivummalla ja vahvistaa
sanomaansa haukkumalla Loe-
bia tavalla, joka ei lehteen sovi.

Jos Loeb todella vetäisi pöpe-
likköön, huutelijat jäisivät en-
simmäisinä Citroënin alle. Näin
ei tietenkään käy, vaan ranska-
lainen rapsauttaa mutkasta ulos
mestarin elkein, vaikka häviää-
kin lopulta ek:n Mikko Hirvo-
selle.

Kiire on
kilpailijoiden huoli
Tienreunan huutelijoita rauhalli-
semmin ralliin suhtautuu ääne-
koskelaisnelikko, joka löysi ai-
tiopaikat suuren hirsikasan pääl-
tä. Aleksi Saarisen ja Arto Sälli-
sen pelisilmä – tai pitäisikö sanoa

rallisilmä – on kehittynyt kym-
menen peräkkäisen rallikesän ai-
kana niin hyväksi, ettei eturiviin
lähdetä turhaan punkemaan.

– Ei siihen sumppuun kanna-
ta mennä. Kato nyt miten hyvin
täältä näkee, Saarinen esittelee.

Todisteeksi kelpaa näyttää tyt-
töystävän ja viikonlopun kuskin
Saara Rajasen ottamia pöllyäviä
rallikuvia. Kuski vähän huokai-
lee ysitien ruuhkille, mutta kyy-
tiläisille riittää, kun on kesä, au-
rinko, rallit ja kaljaa.

– Ei se hyvä sääkään niin tär-
keä ole. Tää kokonaistunnelma
on niin huippu, Arto Sällinen
summaa.

Matka jatkuu vielä yhdelle eri-
koiskokeelle, jos ennättää. Kiire
on jätetty rallikuskien huoleksi.

Henna Valtosen näkymät ta-
kaa kummisetä Timo Vantanen,

joka on nostanut pikkutytön
harteilleen. Vantanen ja puoli-
sonsa Annu Lappalainen ehti-
vät lipunmyynnin lisäksi myös
seuraamaan muutaman erikois-
kokeen.

– Olen täältä kotoisin ja mel-
kein koko ikäni asunut tuossa
tien varressa, eli tämä homma
on verissä. Ei me päästä tästä
pois, Lappalainen tuumaa.

Laskujen mukaan menossa on
viides vuosi rallin vapaaehtoise-
na. Timo Vantanen tempautui
luonnostaan mukaan, kun pari
alkoi seurustella.

Vilholle
ralli on tölli
Saakoskella yleisössä on paljon
lapsiperheitä. Pätkä koukkaa ai-
van ysitien vierestä, joten pai-
kalle on helppo saapua pienten-

kin vieraiden kanssa.
– Tölli, tölli! hihkuu rattais-

taan puolitoistavuotias Vilho

Ojalainen.
Rallia siinä jo tapaillaan, äiti

paljastaa.

Vuosikymmenen kokemus auttaa aitiopaikalle
Pitkän linjan rallikävijä
tietää, ettei reitin vieressä
ole aina paras näkymä.

Ari Sällinen (vas.), Arto Sällinen, Aleksi Saarinen ja Saara Rajanen kipusivat hirsikasan päälle paremman rallinäkymän vuoksi. KUVAT: PETRI VANHANEN

Henna Valtonen seurasi rallia kummisetänsä Timo Vantasen
harteilta. Saakoskella yleisössä oli paljon lapsia.

JYVÄSKYLÄ

Katri Nieminen

Mustan- ja punaisenpuhuva kul-
kue tukki liikennettä lauantaina
Jyväskylän keskustassa puolilta
päivin. Anarkistihenkinen mie-
lenosoittajajoukko kantoi mu-
kanaan banderolleja, joissa to-
dettiin muun muassa kapitalis-
min olevan pyllystä ja vaadittiin
vapaata kaupunkitilaa N. Y. T.

Juuso-niminen jokavuotisen
hankkeen puuhamies  kertoi, et-
tä tarkoitus on viettää rauhalli-
set konemusiikilla kuorrutetut
katujuhlat unohtamatta poliittis-
ta sisältöä, siitä tapahtuman ni-
mitys ”more than a party”.

– Haluamme autottoman kes-
kustan, enemmän autonomiaa
sekä alhaalta ylös suuntautuvia
päätöksiä, Juuso kiteytti tapah-
tuman sanomaa.

Väinönkatu oli Hannikaisen-
kadun ja Vapaudenkadun väli-
seltä osuudelta suljettu liiken-
teeltä usean tunnin ajan kadun-
valtauksen takia.

Autoilijat ärtyivät
tööttäämään
Mustan ja punaisen lisäksi jou-
kossa liehui myös vasemmisto-
nuorten oranssi lippu.

– Ihmisillä pitää olla vapaus
kertoa mielipiteistään spontaa-
nisti. Esimerkiksi Speaker’s Cor-
nerista tietää vain harva ja siihen
pitäisi varata aika, eikä Kävely-
kadulle ole kaikilla varaa hank-
kia paikkaa asiansa esittämiseen,
totesi kulkueeseen osallistunut
Johannes Kuhmonen (vas.).

Kulkue jatkoi Kirkkopuiston
kokoontumispaikasta ajokaistaa

pitkin varsinaiselle juhlapaikal-
le, joka tällä kertaa oli Väinön-
kadun alaosa. Poliisin kanssa
käydyn lyhyen neuvottelun jäl-
keen ”more than a party” supis-
tui hiukan, niin että parkkitalos-
ta ulos ajaminen kävi mahdolli-
seksi. Juhlien odotettiin jatkuvan
usean tunnin ajan iltapäivällä.

Kulkuetta seurannut autolet-
ka osoitti omalta osaltaan vilk-
kaasti mieltään mielenosoittajia
vastaan. Osoittautui, että suo-
malaiset osaavat paitsi soittaa
torvea, myös käyttää kaikkia
kansainvälisiä käsimerkkejä.

– Mielenosoittajien käytös on
todella typerää. Rallien aikana
liikkuminen on jo muutenkin
tarpeeksi vaikeaa, puuskahti
Hannikaisenkadulla kulkueen
perässä autoletkassa madellut
paikkakuntalainen kuljettaja.

Poliisia huolestuttivat
mahdolliset lieveilmiöt
Poliisi partioi usean miehen voi-
min ja ohjasi liikennettä koko
mielenosoituksen ajan, mutta ei
hajottanut kadunvaltausta.

– Suomessa on kokoontumis-
vapaus, mutta tästä olisi pitänyt
ilmoittaa poliisille. Tutkimme,
onko ilmoitus tullut jollekin po-
liisiasemalle. Muutoin kyseessä
on kokoontumisrikkomus ja jär-
jestäjille voi koitua esimerkiksi
sakkorangaistuksia tästä, totesi
järjestystä Väinönkadulla valvo-
nut komisario Olli Hurtta.

Hurtan mukaan kadunval-
tausjuhlissa poliisia perinteisesti
eniten työllistävät sen lieveil-
miöt, kuten luvaton alkoholin
nauttiminen, joidenkin osallistu-
jien kannabiksen hallussapito ja
erityisesti suukopu rallikansan
kanssa, joka viime vuonna oli
riistäytyä väkivallaksi.

Poliisi tiedotti lauantai-illalla, et-
tä kolmea kadunvaltaukseen osal-
listunutta epäillään huumausai-
neen käyttörikoksesta. Yhden
epäillyn hallusta takavarikoitiin
vähäinen määrä kannabista.

Katujuhlat tukkivat
keskustan liikennettä
Jo perinteeksi rallien
aikaan muodostunut
kadunvaltaus sai yli sata
nuorta liikkeelle lauantaina
Jyväskylän keskustassa.

Kadunvaltaajat halusivat kaupunkikeskustan ihmisten käyttöön
autojen sijasta. Mielenosoitus tukki liikennettä usean tunnin ajan
Jyväskylässä lauantai-iltapäivällä. KUVA: PETRI VANHANEN
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Janne Arola

Liikenteenvalvonta työllisti po-
liisia lauantaina eri puolilla Kes-
ki-Suomen rallireittejä. Törkeis-
tä liikenneturvallisuuden vaa-
rantamisista kirjattiin päivän ai-
kana neljä rikosilmoitusta.

Nelostiellä Palokassa 58-vuo-
tias ruotsalaismies hurjasteli sa-
tasen rajoitusalueella 157 km/t.
Korpilahdella puolestaan 34-
vuotias suomalaismies ajoi sata-
sen alueella 156 km/t. 23-vuo-
tias espanjalaismies ylitti edellis-
ten lukemat ajamalla satasen
alueella 162 km/t.

Ylinopeussakkoja kirjoitettiin
noin 100. Väliaikaiseen ajokiel-
toon määrättiin 14 kuljettajaa.
Lievemmistä ylinopeuksista kir-
joitettiin rikesakkoja 20 kuljet-
tajalle.

Päivän aikana puhallutettiin
700 kuskia, joista neljä hönkäi-
si rattijuopumuslukemat. Tör-
kein tapaus sattui Kakariston
erikoiskokeen pysäköintialueel-

la, jossa matkailuautoa ajanut
46-vuotias suomalaismies pu-
halsi 2,39 promillen lukemat.
Poliisin mukaan rattijuoppoja
oli puhallutettujen määrään
nähden suhteellisen vähän.

Päijänteen Mustanselällä puo-
lestaan 51-vuotias suomalais-
veneilijä puhalsi 1,25 promillea.
Häntä epäillään vesiliikennejuo-
pumuksesta.

Poliisi ei ole ralliviikonlopus-
ta huolimatta joutunut sykki-
mään normaalia kesäviikonlop-
pua enempää humalaisten pe-
rässä. Pikemminkin päinvastoin.
Liikkeellä olleeseen väkimää-
rään nähden perjantain ja lau-
antain välinen yö sujui poliisin
näkökulmasta jopa rauhallisesti.

Päihtyneitä juhlijoita rahdat-
tiin poliisin suojiin 15, mikä on
jopa puolet normaalia kesävii-
konlopun yötä vähemmän. Tä-
män lisäksi talteen otettiin kuu-
si ihmistä, joista kahta epäillään
törkeästä rattijuopumuksesta,
kolmea pahoinpitelystä ja yhtä
varkauden yrityksestä.

700 puhallutettiin,
rattijuoppoja neljä


