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JYVÄSKYLÄN MM-RALLI

JYVÄSKYLÄ: Sebastien Loeb sai
seitsemän viikon ajokiellon
viime keskiviikkoisesta  41
km/h:n ylinopeudestaan Keu-
ruulla. Sanktion langetti Jyväs-
kylän poliisi sunnuntaina kello
16. Loeb oli itse kuulemassa
tuomionsa.

– Suomen lain mukaan
maasta poistuvalle on palautet-
tava hänen ajokorttinsa. Loeb
lähti täältä Sveitsin ajokortti
taskussaan, ylikonstaapeli
Matti Heinänen kertoi.

Ajokielto on niin pitkä, että
Loebin osallistuminen  Saksan

ja Uuden-Seelannin MM-
ralleihin on teoriassa uhattuna.
Heinänen ei lähde arvioimaan,
onko Loebin ajokielto lainvoi-
mainen Suomen ulkopuolella.
Jos Loeb saa pitää ajolisenssin-
sä, hän ajaa hyvin todennäköi-
sesti seuraavissa ralleissa. 

Loebin juhlat alkoivat poliisiasemalta Jos olisin ennen kautta saanut valita
yhden kilpailun, jonka haluan voittaa,

niin se olisi ollut Jyväskylä.
Sebastien Loeb”

Mikko Hirvonen kukisti
Sebastien Loebin
viime vuonna Jyväsky-
län MM-rallissa 45,7

sekunnilla. Miksi Hirvonen hävisi
miesten keskinäisen kilpailun tänä
vuonna? Ajoiko Loeb paremmin
vai Hirvonen huonommin?

Loeb paransi tasoaan ja vauhti-
aan enemmän kuin Hirvonen vuo-
den takaisesta kilpailusta. Vellipoh-
jan, Jukojärven, Surkeen ja Leustun
erikoiskokeet ajettiin täsmälleen
samanlaisina tänä ja viime vuonna.
Loeb paransi aikaansa Vellipohjas-
sa 1,6, Jukojärvellä 3, Surkeessa
23,6 ja Leustussa 0,8 sekunnilla.
Hirvonen ajoi tänä vuonna Sur-
keen 15,8 ja Leustun 2,6 sekuntia

nopeammin kuin viime vuonna,
mutta jäi Jukojärvellä 4,5 ja Velli-
pohjassa kaksi sekuntia viimevuoti-
sesta ajasta. Velipohja ja Jukojärvi
ajettiin perjantaina.

Loeb ajoi tänä vuonna 15 erikois-
kokeiden pohja-aikaa ja Hirvonen
seitsemän. Loeb ajoi perjantaina
yhdeksän pohja-aikaa, joista kaksi
oli jaettuja Hirvosen kanssa.

Loeb ajoi perjantain kymmenen
erikoiskoetta 14 sekuntia Hirvosta
nopeammin. Jyväskylän MM-ralli ei
ratkennutkaan odotusten mukai-
sesti lauantaina, vaan jo perjantai-
na. Loeb repi perjantaina eroa
Hirvoseen tasaisen tappavasti. Erot
pysyivät alle 2,7 sekunnissa, mutta
Jukojärvellä Hirvonen jäi neljä
sekuntia, vaikka Hirvosen mukaan
erikoiskoe ”kulki täydellisesti,
menin niin kovaa kuin autolla
pääsi”.

Hirvosella oli tilaisuutensa vielä
lauantaina, koska Loeb joutui
ajamaan erikoiskokeet ensimmäise-
nä autona. Loeb pesi kuitenkin
Hirvosen 3,8 sekunnilla lauantain
168 ek-kilometrillä. Lauantaina

Hirvonen hävisi neljä sekuntia
Fordin lähtöjärjestelmän oikkuilun
takia Juupajoella. Seuraavan eri-
koiskokeen Väärinmajan Hirvonen
ajoi sarvi päässä ja hävisi Loebille
4,1 sekuntia. Hirvosen kartanluki-
jan Jarmo Lehtisen mukaan he
ajoivat Väärinmajan kuin B-
juniorit. Loeb teki rallissa yhden
isomman ajovirheen, kun hän ajoi
risteyksen kakaillen Hannulan
erikoiskokeella sunnuntaina. Ajo-
virhe maksoi ranskalaiselle kuuti-
sen sekuntia.

LOEB KUKISTI Hirvosen teräväm-
mällä ajolla perjantaina, paremmal-
la ajolla erikoiskokeiden kapeilla ja
pienillä osuuksilla sekä ajamalla

hieman lähempänä riskirajaa.
Vaikka Hirvonen halusi voittaa
Jyväskylän MM-rallin niin Loeb
halusi voittoa vielä enemmän.
Loebilla vaikutti olevan koko vii-
konlopun ajan hieman parempi
luotto autoonsa kuin Hirvosella.

Loeb onnistui säätämään Citroe-
nin toimivaksi Keski-Suomen
sorateille. Hirvosenkaan Ford ei
ollut huono, mutta auto vikuroi
hieman pienillä ja ahtailla teillä,
kuten Palsankylässä ja Kakariston
loppusyheröllä. Ford ei tahdo istua
kapeiden pikkuteiden ajolinjoihin,
jolloin kuljettajan luottamus autoon
murenee ja ajaminen menee liiaksi
yrittämiseksi ja reuhaamiseksi.

Hirvonen ei ollut koskaan Loe-

bin edellä erikoiskokeen ensimmäi-
sessä väliaikapisteessä Hannulaa
lukuun ottamatta, koska Ford ei
hyökkää lähtöviivalta yhtä terävästi
kuin Citroen. Vaikka Hirvonen
hävisi Loebille lähdöissä vain
sekunnin kymmenyksiä, kertyy
niistä 23 erikoiskokeen rallissa
useita sekunteja.

LOEBIN VOITTO selittyy useilla pie-
nillä tekijöillä, joista osa johtuu
autosta ja osa kuljettajasta. Hirvo-
sen mukaan perjantain lähtöpaikal-
la ei ollut hänelle suurta haittaa,
eikä voitto mennyt Fordin lähtöjär-
jestelmän oikkuiluun. Hirvonen
menetti arvokkaita sekunnin kym-
menyksiä muutamalla pienellä

ajovirheellä ja kehnolla ajolinjalla.
Hirvonen ajoi upeasti, todella

vauhdikkaasti ja kovalla riskillä.
Loeb oli vain tällä kertaa parempi.
Kaikki kunnia ranskalaiselle Citro-
en-kuljettajalle, joka pystyi kehitty-
mään vuodessa paremmaksi ja
nopeammaksi kuljettajaksi. Hirvo-
nen teki parhaansa, mutta ei voinut
paremmalleen mitään. Hirvonen
hävisi kilpailun neljä kertaa maail-
man parhaimmaksi kuljettajaksi
kruunatulle Loebille, eikä se ole
todellakaan häpeä.
ari.mantyla@
keskisuomalainen.fi

● Kirjoittaja on Keskisuomalaisen
urheilutoimituksen esimies
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Sebastien Loeb ratkaisi rallin ajamalla jo perjantaina

JYVÄSKYLÄ

Joni Malkamäki

Ranskan Sebastien Loebista tuli
sunnuntaina vasta neljäs ei-poh-
joismaalainen kuljettaja, joka on
onnistunut voittamaan Jyväskylän
MM-rallin sen lähes 60-vuotises-
sa historiassa. Markko Märtin on-
nistui poimimaan tittelin vuonna
2003, Didier Auriol 1992 ja Car-
los Sainz vuonna 1990. 

Ranskalainen nelinkertainen
maailmanmestari on voittanut
urallaan 42 MM-osakilpailua,
mutta Jyväskylän voitto irtosi vas-
ta yhdeksännellä yrittämällä. 

– Jos olisin ennen kautta saanut
valita yhden kilpailun, jonka ha-
luan voittaa, niin se olisi ollut Jy-
väskylä. Minulta puuttuu myös
Britannian rallin ykköstila, mutta
arvostan Suomen kilpailua ehkä
enemmän, Loeb riemuitsi.

– Voittoni täällä on ehdotto-
masti yksi urani suurimmista.
Mielessä on myös Ruotsin ralli
vuodelta 2004, mutta siellä sain
ykköstilan helpommalla. Tosin
Ruotsissa olin ensimmäinen rans-
kalainen voittaja, täällä vasta toi-
nen, entinen sähköasentaja ja voi-
mistelija Loeb naureskeli.

Jyväskylän voitto on historialli-
nen myös Citroen-tallille, sillä
merkin autolla ei olla koskaan ai-
emmin juhlittu Keski-Suomessa.
Tallipäällikkö Olivier Quesnelin
mukaan ykköstila oli heille posi-
tiivinen yllätys ja hänen arvionsa
mukaan myös piristysruiske suo-
malaisten liiankin suvereenisti
hallitsemalle tapahtumalle.

– Emme tulleet voittamaan tä-
tä kilpailua, vaan hakemaan hy-
viä pisteitä. Sebastien kuitenkin

halusi voittoa kovasti ja hän päät-
ti kokeilla perjantaina vauhtiaan,
tallipomo valotti tiimin taktiikkaa.

– Sinänsä hänen voittonsa ei ol-
lut minulle henkilökohtainen yl-
lätys. Sebastien on auton ratissa
nero ja hän voi tehdä uskomatto-
mia asioita, Quesnel hehkutti.   

Mikko voittaa
asvaltilla?
Mikko Hirvonen ei luovuttanut
voittoa Ranskaan helpolla. Pa-
lokkalainen nipisti sunnuntain
kolmella pätkällä eron yhdeksään
sekuntiin, mutta se ei riittänyt.

– Näin Hannulan pätkän alus-
sa Loebin jäljistä, että hän on teh-
nyt pienen virheen ja painoin kaa-
sua vieläkin syvemmälle. Eroa oli
kuitenkin liikaa, ja Ruuhimäessä
minun olisi pitänyt ajaa kaksi se-
kuntia kilometrillä Loebia ko-
vempaa, joten se oli mahdoton
tehtävä, Hirvonen kertasi.

Suomalaiskuskin mietteet kisan
jälkeen olivat ristiriitaiset, sillä
kakkostila tiesi MM-johdon ku-
tistumista yhteen pisteeseen, mut-
ta toisaalta ajosuoritus oli moit-
teeton.

– Omaa ajoani olisi ollut vaikea
parantaa. Ehkä uudet kapeammat
tiet sopivat Loebille paremmin,
mutta vastaavasti olimme hieman
nopeampia leveillä osuuksilla.
Auton säätäminen kisaan on kui-
tenkin aina jonkinlainen komp-
romissi, Hirvonen pyöritteli.

Suomen rallimaailman ykkös-
mies kuitenkin vakuuttaa, että ko-
ko ralliuran tasokkaimpiin kuu-
luva kaksintaistelu jätti positiivi-
set jäljet pääkoppaan.

– Sain tästä hurjasti lisää itse-
luottamusta, eikä Loeb varmasti
tule tänne ensi vuonna kukkoile-
maan. Siitä aion pitää huolen,
Mikko vakuutti.

MM-taistelun kannalta loppu-
kausi on Hirvosen osalta haasta-
va. Jäljellä on kuusi kilpailua, jois-
ta kolme ajetaan Loebin täydelli-
sesti hallitsemalla alustalla eli as-
valtilla.

– Tulimme tänne suosikkina ja
Citroen lähtee asvaltille suosikki-
na. Ilmiselvästi tavoitteenamme

on voittaa myös asvalttikilpailu
suomalaiskuljettajalla, Fordin tal-
lipäällikkö Malcolm Wilson näki.

– Tavallaan olen pettynyt tähän
kilpailuun, mutta pitää muistaa,
että Hirvonen kävi loistavan tais-
telun ehkä maailman parasta ral-
likuljettajaa vastaan. Tämä kamp-
pailu vahvistaa Mikkoa varmasti,
Wilson uskoi.  

Atkinson kiristi
kolmanneksi
Rallin positiivisin yllättäjä oli kol-
manneksi uudella Subarullaan ki-
rinyt Chris Atkinson. Aussi kiris-
ti lauantain päätöskokeella Citro-
enin Dani Sordon ohi, ja pisti
miehelle jauhot suuhun heti sun-
nuntaiaamun ratoksi.

– Vedin Lankamaan aivan täy-
siä ja Sordo tajusi varmaan silloin,
että ei kannata yrittää mitään, At-
kinson totesi jämäkästi.

Australialainen nousi tällä kau-
della jo viidennen kerran palkin-
topallille, ja hän miehittää MM-
taulukon kolmatta tilaa. Suomen
rallin suorituksen arvoa nostaa li-
säksi se, että samanlaisella autol-
la kisaava maailmanmestari Pet-
ter Solberg jäi Jyskälässä Atkin-
sonille lähes minuutin. Jopa Sto-
bart-Fordia ajava isoveli Henning
oli Petteriä nopeampi.

– Ajoimme Petterin kanssa hy-
vin samantyyppisillä säädöillä, jo-
ten uskon, että täällä kyse oli itse-
luottamuksesta, Atkinson vertaili.

Ranskalaiset
riemujuhlat 

Sebastien Loeb juhli joukkoineen Suomen valloitusta. Tuhansien järvien rallin voittamiseen meni nelinkertaiselta maailmanmestarilta yhdeksän vuotta. KUVAT: JUSSI MIETTINEN

MM-RALLI: Mikko Hirvonen uskoo, että
taistelu Loebia vastaan teki hänestä
pykälää paremman rallikuljettajan.

KESKISUOMALAINEN

• Asuinpaikka: asuu Sveitsissä 
lähellä Lausannea
• Perhesuhteet:  vaimo 
Severine, yksi lapsi
• MM-ralleja: 107
• MM-rallien voittoja: 42
• MM-rallien palkintosijoja: 67
• Yleiskilpailusijoitukset 
Suomen MM-rallissa: 2000: 
keskeytti, 2001: 28:s, 2002: 
10:s, 2003: 5:s, 2004: 4:s, 
2005: 2, 2006: 2, 2007 3:s, 
2008: 1.
• Maailmanmestaruudet: 2004, 
2005, 2006 ja 2007.

• Talli: Citroën
• Ikä: 34

Sebastien Loeb
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Daniel Sordo
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Ranska
Suomi
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Pisteet

Citroën
Ford
Subaru
Citroën
Ford
Subaru
Ford
Suzuki

Jyväskylän MM-rallin pistemiehet

+
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2.54.05,5
9,0

3.17,0
3.30,9
3.57,7
4.04,1
6.11,1
8.18,7

10
8
6
5
4
3
2
1

Mikko Hirvonen oli toinen.


