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Jyväskylän MM-rallin tuloslista
näytti tänä vuonna suomalaisit-
tain harvinaisen vaatimattomal-
ta, mutta löytyy joukosta sentään
muutama onnistujakin.

Lammilainen Matti Rantanen
nappasi uransa ensimmäisessä
WRC-osakilpailussa heti kaksi
MM-pistettä ja sai myös Abu
Dhabin myöntämän ”Rallin sä-
väyttäjän” -palkinnon.

– En ole koskaan kuullutkaan
moisesta palkinnosta, mutta hy-
vällehän se tuntuu, Fordinsa seit-
semänneksi ohjastanut Ranta-
nen hymyili maalissa.

MM-pisteille tuli kuitenkin ai-
ka suolainen hinta, sillä 27-vuo-
tias lammilainen satsasi osallis-
tumiseensa noin 200 000 euroa.
Oliko Rantanen tyytyväinen si-
joitukselleen saamaan kattee-
seen?

– Kyllä mä koen, että katetta
tuli. Täytyy vielä katsoa nauhal-
ta, kuinka paljon sitä näkyvyyt-
tä oli jossain Maikkarilla, Ranta-
nen naurahti MTV3:n toimitus-
ryhmän hymistellessä vieressä.

Monessa mediassa kuvailtiin
Rantasta kisan nuoreksi yllättä-
jäksi. Hän on kuitenkin 27-vuo-
tiaana jo varsin kokenut ralli-
kuski, eikä ainakaan omasta
mielestään myöskään mikään yl-

lättäjä.
– Tiesin pystyväni tällaiseen

vauhtiin ja laskeskelin jo etukä-
teen, että aikaisempien vuosien
perusteella tulen olemaan sijoil-
la 5–8, Rantanen kertoi.

– Pitää kuitenkin olla tyyty-
väinen, että pystyimme lyömään
pätkillä sellaisia kuskeja, jotka
saa tästä palkkaa. Itse pitää kui-
tenkin käydä vielä töissä.

Suomeen
kolmoisvoitto
Myös selvään voittoon N-ryh-
mässä ajanut Juho Hänninen
voi olla tyytyväinen viikonlopun
urakkaansa. Pahin uhkaaja Pat-
rik Flodin ajoi toiseksi, mutta
hänet hylättiin kilpailun jälkeen,
kun Mitsubishin moottorin to-
dettiin olevan N-ryhmän sään-
töjen vastainen. Näin kakkosti-
lalle nousi Jussi Välimäki ja kol-
manneksi Jari Ketomaa.

– Se oli täyden kympin suori-
tus. Jos voittaa järkevällä ajolla
ylivoimaisesti ja saa päätavoit-
teeksi asetettua tuotantoautojen

MM-sarjaa varten täydet pisteet,
niin ei kai enempää voi vaatia,
Hännisen taustajoukkoihin kuu-
luva rallikonkari Lasse Lampi
kehui.

N-ryhmän voitto ratkesi jo hy-
vissä ajoin lauantaina, kun kär-
jessä ajanut Juha Salo joutui
keskeyttämään. Sen jälkeen
Hänninen tyytyi vain varmiste-
lemaan, vaikka menohaluja oli-
si riittänytkin.

– Olihan se vaikeata, kun tar-
jolla oli niin hyviä pätkiä: Lan-
kamaata ja muuta. Mutta mal-
toin väistellä kiviä ja ajella rau-
halliseen tahtiin maaliin, Hänni-
nen kommentoi.

– Muttei se tosiaan mukavaa
ollut.

Hännisen strategia oli laadittu
kolmen päivän kilpailun rasi-
tuksia silmällä pitäen.

– Otin huonommat osuudet
järjen kanssa ja menin hyvillä
pätkillä kovempaa. Vaikka kyl-
lähän se vauhti karkasi perjan-
taina Juhan kanssa melkoiseksi
kilvanajoksi.

Rantaselle ja Hänniselle pisteitä ja palkintoja
Matti Rantasen mielestä
200 000 euroa
maksaneet kaksi MM-
pistettä oli hyvä sijoitus.
Suomeen tuli N-ryhmästä
lopulta kolmoisvoitto.

Abu Dhabin edustaja Ali Al Hosani (vas.) antoi Matti Rantaselle
rallin säväyttäjä -palkinnon. KUVA: RISTO AALTO

Juho Hänninen nousi tuotantoautojen MM-sarjassa toiselle
sijalle. KUVA: TIINA MUTILA
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Jarkko Nikaralle jäi hyvä fiilis
Jyväskylän MM-rallista, vaikka
saarijärveläinen Ford-kuski jou-
tuikin keskeyttämään sekä per-
jantaina että sunnuntaina. Lau-
antain ja sunnuntaiaamun eri-
koiskokeet riittivät 22-vuotiaal-
le hurjapäälle näyttöjen antami-
seen.

– Oikeastaan kaikki olivat tyy-
tyväisiä. Me tehtiin hyviä aikoja
ja hyvää palautetta on tullut mo-
neltakin suunnalta, Nikara my-
häili.

Perjantaina saarijärveläisen
matka katkesi, kun Ford Fiesta
ST:n moottorista hajosi venttii-
lit. Onni onnettomuudessa oli,
että moottori saatiin korjattua
entistä ehommaksi.

– Vielä torstaina ei päästy Kil-
lerillä mihinkään, mutta perjan-
tain korjauksessa löydettiin lisää
tehoja.

Varsinaisen pommin Nikara

pudotti sunnuntaiaamun Lan-
kamaassa, jossa seuraava Fiesta-
kuski jäi lähes kahden minuutin
päähän.

Lisäksi vain kaksi Super 1600-
luokan menijää kellotti Nikaraa
kovemman ajan yli 20 kilomet-
rin pätkällä.

– Se meni tosi hyvin. En pää-
sisi enää yhtään kovempaa, Pet-
ri-veljensä kartturoima Jarkko
hehkutti.

Nikaroiden menoon oli tyyty-
väinen myös AKK-Motorsportin
valmennuspäällikkönä toimiva
Risto Mannisenmäki. Nikara-
han kuuluu AKK:n valmennus-
ryhmään.

– Just sanoin Jarkolle itsel-
leenkin, että kaikki ovat ihme-
telleet, miten Fiestalla voi edes
ajaa noin kovaa, Mannisenmäki
kehui.

Nikaran toinen keskeytys sat-
tui Hannulan pätkällä sunnun-
taina, kun hänen Fiestastaan
petti pallonivel ja auto ajautui ri-
sukkoon.

Jarkko Nikara ajoi
Ford Fiestalla
ihmeellisen kovaa

Jarkko Nikara oli tyytyväinen ralliinsa, vaikka joutuikin
keskeyttämään kahdesti. KUVA: RISTO AALTO
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Kannonkoskelainen Antero
Saari ei onnistunut puolusta-
maan viime vuoden voittoaan
Jyväskylän MM-rallin pienim-
mässä a-ryhmässä. Saaren mat-
ka katkesi pitkäksi venyneeseen
lauantain iltahuoltoon.

– Huoltoaika saa venyä vain

15 minuuttia. Meillä meni puo-
lisen tuntia, emmekä päässeet
enää starttaamaan sunnuntaina,
kannonkoskelainen manasi.

Saari hyppäsi Volkswagen Po-
lollaan Väärinmajassa liian pit-
källe. Seurauksena oli ensin
vaihdelaatikon korvakkeen ja
sitten vetoakselin hajoaminen.
Vikoja, joita ei saatu ajoissa kor-
jattua.

Antero Saaren Polo
hyytyi iltahuoltoon
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Kun Jyväskylän MM-rallista oli
ajettu kahdeksan erikoiskoetta,
oli Subarun Chris Atkinson va-
jonnut yhdeksänneksi. Mutta
australialainen ajoi erinomaises-
ti lauantaina ja kipusi kolman-
neksi.

– Tämä palkintopallisijoitus
on urani parhain, Atkinson heh-
kutti maalissa.

Atkinson ylitti itsensä Jyväs-
kylän MM-rallissa. Viidettä ker-
taa Jyskälän ajanut aussi näytti
närhen munat Daniel Sordolle
ja Hennig Solbergille taistelus-
sa kolmannesta sijasta. Atkinson
kiristi vauhtiaan kilpailun aika-
na. Hän löi Sordon raivoisalla
ajollaan Juupajoella, Väärinma-
jassa ja Lankamaalla.

Sordon kilpailu oli päinvastai-
nen. Espanjalainen nousi kol-
manneksi jo kolmannella eri-
koiskokeella Mökkiperässä,
mutta ohi painelivat Urmo Aa-
va, Henning Solberg, Gigi Gal-
li sekä Atkinson. Sordo putosi
viidenneksi ja olisi sille sijalle
jäänytkin ilman Gallin ulosajoa
ja Henning Solbergin mystistä
hyytymistä.

– En ymmärrä miksi ajoin niin
hitaasti, kolmannelta sijalta vii-
denneksi pudonnut Henning
Solberg hämmästeli.

Henning Solberg ja Sordo
päätyivät lopulta niille sijoille,
joille heidän oletettiin yltävän-
kin.

– Olen tyytyväinen vauhtiini ja
mielestäni ajoin järkevästi. Sain
tallilta ohjeen tuoda varmasti au-
tomerkkien MM-pisteitä, Sordo
sanoi.

Sordo siis luovutti suosiolla
kolmannen sijan Atkinsonille
automerkkien MM-pisteiden ta-
kia. Citroen halusi hanakammin
15 automerkkien MM-pistettä
kuin kaksi kuljettajaansa palkin-
topallille.

Loebille kymppi,
Hirvoselle ysiplus
Sebastien Loeb ajoi kerrassaan
upean kilpailun. Loeb saa suori-
tuksestaan kymmenen pistettä ja
papukaijan merkin. Ranskalai-
nen ei suotta hehkuttanut kil-
pailun jälkeen omenaista oloaan.

– Tämä voitto antaa minulle
suurimman tyydytyksen, Loeb
iloitsi.

Loeb ja Mikko Hirvonen ajoi-
vat omassa kastissaan, sillä kol-
manneksi tullut Atkinson jäi
heistä yli kolme minuuttia. Hir-
vonen ajoi hyvin, mutta ei niin
säkenöivästi kuin Loeb. Hirvo-
selta odotettiin voittoa, koska
edellisenä vuonna hän oli kukis-
tanut Loebin ajamalla. Hirvonen

voi rallin jälkeen kulkea kylillä
rinta pystyssä, mutta olisihan hä-
nen pitänyt Keski-Suomen
Grand Prix voittaa.

Kiitettävästi viikonlopusta sel-
visivät myös N-ryhmän voittanut
Juho Hänninen ja yleiskilpai-
lussa seitsemänneksi ajanut Mat-
ti Rantanen.

– N-ryhmän voittaminen Jy-
väskylässä on vaikeaa. Vaati
hermoa ajaa Hirvimäki kiviä
kierrellen, kun ajettiin kilpaa Ju-
ha Salon kanssa, Hänninen sa-
noi.

Salo kaatoi Mitsunsa Kakaris-
tossa, mutta Hänninen toi kyp-
sällä ajolla autonsa voittajana

maaliin.
Rantanen aloitti nousunsa

perjantain sijalta 19. Lammilai-
nen ajoi erikoiskokeet 6–13 no-
peimman sakissa ja nosti hitaas-
ti, mutta varmasti itsensä seitse-
männeksi.

– Testien jälkeen päätimme ta-
voitella sijoja 5–8. Olen tyyty-
väinen ek-aikoihin, mutta lau-
antai oli pettymys, kaksi kertaa
Fordinsa lähtöviivalle sammut-
tanut Rantanen sanoi.

Galli ja Aava
hölmöilivät tieltä
Toni Gardemeister reuhtoi sen
minkä pystyi vajaatehoisella Su-
zukilla. Talli oli päättänyt saat-
taa Gardemeisterin maaliin suit-
simalla hevosvoimia. Kahdeksas
sija oli hudrauliikkapulmien jäl-
keen kelpo sijoitus.

– Hyvää oli se, että tultiin
maaliin. Se harmittaa, että olisin
voinut ajaa paremmin, Garde-
meister murahti.

Gigi Galli ajoi ulos kolman-
nelta sijalta Kakaristossa ja Ur-
mo Aava keskeytti kuudennelta
sijalta ulosajoon Lautaperässä.
Jari Ketomaa oli N-ryhmässä
neljäntenä kolhiessaan Suba-
runsa etupyörän kiveen Kaka-
ristossa. Ketomaa toipui N-ryh-

mässä lopulta kolmanneksi.
– Olihan se pettymys, että ei

pysytty Mitsujen vauhdissa.
Ulosajo oli oma virheeni, mutta
kaikkea en ota omaan piikkiini.
Oltiin sentään N-ryhmän paras
Subaru, Ketomaa tuumasi.

Petter Solberg
suurin pettymys
Vuoden 2003 rallin maailman-
mestari Petter Solberg ajoi ko-
vin vaisusti. Norjalainen hävisi
tallikaverilleen Atkinsonille 47
sekuntia. Uusi Subaru ei ole vie-
lä valmis ralliauto, mutta miksi
Atkinson pärjää vanhalla ja uu-
della mallilla, mutta Solberg ei?

Norjalainen jaksaa kyllä na-
rista ja marista iskunvaimenti-
mista, mutta Atkinson ajaa, eikä
valita. Atkinson on ollut tällä
kaudella viisi kertaa palkinto-
pallilla, kun Solberg on yltänyt
kolmen sakkiin vain Kreikassa.

Jari-Matti Latvala teki ison ja
typerän virheen perjantaina kol-
hittuaan Fordinsa keskeytys-
kuntoon Mökkiperän mustassa
kivessä. Latvala ajoi lauantaina
ja sunnuntaina superrallisään-
nön avulla. Neljä erikoiskokei-
den pohja-aikaa lepytti hieman
ainakin Fordin tallipäällikköä
Malcolm Wilsonia.

Subarulla naurettiin ja naristiin

Chris Atkinson nappasi kauden viidennen palkintopallisijoituksensa Jyväskylän MM-rallista.
KUVAT: RISTO AALTO

Petter Solbergilla ei kulkenut
Suomessakaan.

RALLIAUTOILU: Chris Atkinson onnistui  Jyväskylän MM-rallissa. Tallikaveri
Petter Solberg jäi kärjestä yli neljä minuuttia ja vaipui varjoihin.
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TUOTANTOAUTOT:
MM-PISTEET
● 1. Andreas Aigner, Itävalta: 30
● 2. Juho Hänninen, Suomi: 22
● 3. Jari Ketomaa, Suomi: 20
● 4. Patrick Sandell, Ruotsi: 14
● 5. Fumio Nutahara, Japani: 14
● 6. Armindo Araujo, Portugali:12


