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LAUKAA

MM-RALLI

Autokatos tuikattiin
tuleen Laukaassa

Greenpeace kiipeili seinälle

Puurakenteinen autokatos ja
ainakin kolme henkilöautoa
tuhoutuivat tulipalossa Laukaan Ojakujalla lauantain ja
sunnuntain välisenä yönä.
Palo oli vaarassa levitä myös
viereiseen omakotitaloon,
mutta se saatiin viime hetkellä estettyä. Hieman ennen
autokatospaloa Laukaan
paloaseman vieressä sytytettiin

Greenpeace järjesti mielenilmauksen MM-rallin palkintojenjakotilaisuudessa. Aktivistit
ripustivat iltapäivällä palmuöljyn käyttöä polttoaineena
vastustavat banderollit lavan
tuntumaan. Lisäksi rakenteissa
kiipeili kaksi orankipukuista
aktivistia.
– Emme missään tapauksessa halua vastustaa itse tapahtumaa, vaan nimenomaan

palamaan roskalaatikko.
Poliisin mukaan alustavien
tutkimusten perusteella on
syytä epäillä paloja tahallaan
sytytetyiksi. Poliisi tutkii paloja
tuhotöinä.
Tulipaloihin liittyviä
vihjeitä voi ilmoittaa
Keski-Suomen poliisilaitoksen
vihjepuhelimeen numeroon
0800 181 880.

MM-rallin pääsponsori Neste
Oilin kauppaamaa Green Diesel -polttoainetta, jonka raakaaineena käytetään palmuöljyä,
kertoo palmuöljykampanjoitsija Maija Suomela.
Järjestö haluaa kertoa ihmisille, että palmuöljyn tuotanto
paitsi aiheuttaa pahoja ilmastopäästöjä, myös ajaa alkuperäiskansoja pois elinalueiltaan
sekä tuhoaa sademetsiä.

Lyhyet
uutiset
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Rattijuoppoja tuplasti

ÄÄNEKOSKI

Henkilöauto
liekehti nelostien
varrella
RISTO AALTO

Ylinopeudesta kärähti
peräti 390 henkilöä.
Lieveilmiöistä huolimatta
plussalle jäätiin, summaa
kaupunginjohtaja.
JYVÄSKYLÄ
Anita Härkönen
Jonna Rusanen

R

attijuopumukset ja ylinopeudet lisääntyivät Jyväskylän MM-rallissa reilusti viime vuodesta.
Viikonlopun aikana poliisi puhallutti noin 1 700
kuljettajaa. Heidän joukossaan
oli 25 rattijuoppoa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.
Viisi henkilöä syyllistyi Päijänteellä vesiliikennejuopumukseen. Lisäksi kahta Puistokadun
valtaukseen osallistunutta henkilöä epäillään huumausaineen
käyttörikoksesta.
Ylinopeudesta kärähti viikonlopun aikana 390 henkilöä,
mikä on lähes sata enemmän
kuin viime vuonna. Myös talteen otettujen ajokorttien määrä kasvoi lähes kolmanneksella
viime vuodesta.
Rikoskomisario Sami Salo ei
keksi syytä siihen, miksi lieveilmiöt kasvoivat.
– Ehkä ralli vetää puoleensa
sellaisia, joilla on jostain syystä herkempi kaasujalka, Salo
miettii.

Henkilökunta väheni
Jyväskylän MM-rallissa arvioidaan vierailleen torstaista sunnuntaihin jopa 300 000 ihmistä
eli yhtä paljon kuin viime vuonna. Lisäksi erikoiskoepaikoilla
työskenteli noin 4 000 henkilöä,
joista noin puolet oli järjestyksenvalvojina.
Erikoiskokeita järjestäneet
autourheiluseurat huolehtivat
siivoamisesta, yleisestä järjestyksestä, parkkipaikoista, lipunmyynnistä ja muista käytännön
asioista. Mukana työssä oli myös
yli sata yhdistystä.
Apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutinen arvioi henkilökun-

Huijarinaiset
houkuttelevat
päihtyneitä
yöuinnille

nan määrän hieman pienentyneen viime vuodesta.
– Saimme määrää vähennettyä hieman, koska kahteen kertaan ajettavia erikoiskokeita oli
enemmän kuin viime vuonna.
Jyväskylän kaupunginjohtaja
Markku Andersson summaa tämänvuotisen rallin ”Mikko Hirvosen ralliksi.”
– Kyseessä on vieläpä Jyväskylän Palokan oma poika, joten
voittaja osui kyllä kohdalleen.
Andersson arvioi rallin loppusaldon myönteiseksi. Polisin
puuttuminen lieveilmiöihin oli
sekin paikallaan, koska niihin
syyllistyvä kohtuullisen pieni
marginaalijoukko pilaa helposti ralli-ilon muilta.
Andersson iloitsee, että MMralli jatkaa Suomessa ainakin
seuraavat viisi vuotta. Yleensä
jatkosopimus tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tapahtuman paisumiseen entisestään
hän ei kuitenkaan usko.
– Tuskinpa tämä enää pääsee suurenemaan. Tärkeää on
nyt keskittyä siihen, että Jyväskylän MM-ralli säilyttää vetovoimansa tässä isossa sirkuksessa.

Mies kaahasi
200 km/t
poliisin tutkaan
Pääkaupunkiseutulainen
parikymppinen mies
ajoi 200 km/t poliisin
tutkaan Jämsässä ysitiellä Rapsulan kylän
kohdalla sunnuntaina
puoli kahden aikaan
päivällä. Alueella on 100
km/t nopeusrajoitus.
Mies tuli poliisipartiota
vastaan ohituskaistalla ja
oli ajamassa Tampereen
suuntaan.
Mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon,
ja kärjäoikeus päättää
aikoinaan ajokiellon
päättymisestä.

JYVÄSKYLÄ

törttöiltiin liikenteessä viime vuotista enemmän. Rattijuopumukset, ylinopeudet ja ajokorttien haltuunotot lisääntyivät
reilusti.
KALJARALLI MM-ralliviikonloppuna
viikolla Keskisuomalaisessa
tilanneensa rallivieraita varten
viisinkertaisen määrän siideriä
ja kolminkertaisen satsin olutta normaaliin viikkoon verrattuna.
Kauppa kertoi pyrkivänsä viikonloppuna tuplamyyntiin ja
sen se myös saavutti.
– Eniten asiakkaita oli perjantaina. Energiajuomat jopa loppuivat viikonloppuna kesken ja
jokunen siiderilaatu myös, kertoo myyjä Annemari Hämäläinen.

Jyväskylän MM-ralli : 90 ajokorttia hyllylle, ei pahoja onnettomuuksia
2 Jyväskylän MM-rallissa
järjestettiin tänä vuonna 23
erikoiskoetta eli yksi vähemmän kuin viime vuonna. Uusia erikoiskoealueita olivat
Kavala, Myhinpää ja Kruununperä.
2 Median edustajia oli paikalla noin 500. Maailmalle lähti

RIIKKA KAAKKURIVAARA

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän MM-ralliviikonlopun päätteeksi maailman parhaat rallikuskit järjestivät hyväntekeväisyystempauksen.
Rallikuljettajat ja kartanlukijat pelasivat toisiaan vastaan
pokeriturnauksessa eilen illalla
yökerho Kharmassa. 2 500 euron voittopotti tukee lasten terveyttä – lahjoitus annettiin Keski-Suomen Keskussairaalan lastenosastojen tuki ry:lle.
– Tämä on kuin viimeinen EK
rallikuskeille, pokerimanageri
Mikko Hissa Pokerihuoneesta
vertasi.
Hyväntekeväisyyden lisäksi
rallikuljettajat halusivat viettää
yhteistä aikaa vielä ennen uusia
kujeitaan. Kaikki heistä sanoivat

Rallikuskit pelasivat pokeria Kharmassa ja lahjoittavat rahat
lasten terveyden tukemiseen. Daniel Elena (vas.), Marc Marti,
Jarmo Lehtinen, Scott Martin, Mikko Hirvonen, jakaja Eeva
Korhonen ja Jari-Matti Latvala.
osaavansa pelata ainakin jonkin
verran pokeria.
– Tämä on sekä kivaa että hyö-

dyllistä. Lasten elämän tukeminen on tärkeää, sillä heillä on
kaikki vielä edessään, turnauk-

liisin voimin. Keski-Suomen
poliisilaitoksen ohella poliiseja saapui myös muista
Länsi-Suomen läänin yksiköistä, kuten Tampereelta ja
Turusta.
2 Viikonlopun aikana poliisi kirjasi 25 rattijuopumusta,
viisi vesiliikennejuopumus-

ta, 390 ylinopeutta ja 78 rikesakkoa. Talteen otettiin yli
90 ajokorttia, viime vuonna
määrä oli 66.
2 Pahoja liikenneonnettomuuksia ei sattunut. Muuramessa ja Palokassa tapahtui
lauantain vastaisena yönä
kaksi ulosajoa.

Kännykkäsäteily
tutkitaan uudestaan
Keijo Lehto

Rallikuljettajat ja kartanlukijat lahjoittivat lapsille 2 500 euroa.
Tiina Saari

Oulun seudulla on tapahtunut
heinä–elokuun vaihteessa erikoisia huijauksia. Kaksi naista
on huiputtanut viideltä vahvasti
päihtyneeltä mieheltä mm. rahaa
ja pankkikortteja houkuttelemalla heidät kuutamouinnille.
Naiset ovat tarjonneet autokyytiä oululaisravintolan liepeillä. Matkan aikana miehet on taivuteltu tankkaamaan autoa, jolloin naiset ovat urkkineet miesten pankkikorttien tunnusluvut.
Arvotavarat on varastettu
miehiltä matkan aikana tai sitten miehet on houkuteltu kuutamouinnille. Uinti on kuitenkin jäänyt haaveeksi, sillä miehen riisuuduttua ovat naiset napanneet arvotavarat ja jatkaneet
matkaansa.

891 erillistä tv-lähetystä.
2 Ilmassa pörräsi viikonloppuna parikymmentä helikopteria, jotka kuskasivat rallikansaa. Niiden lisäksi ilmassa oli mediakoptereita, ambulanssikopteri sekä yksi turvallisuutta valvova helikopteri.
2 Poliisi päivysti sadan po-

Rallikuskien viimeinen EK
kilpailtiin pokeripöydässä

OULU
STT

Miehen kuljettama henkilöauto syttyi palamaan
kesken ajon nelostiellä
muutamia satoja metrejä
Hirvaskankaan ABC:ltä
Äänekoskelle päin sunnuntai-iltana seitsemän
aikaan.
Kuljettaja haistoi
bensanhajua, jonka
jälkeen auton moottoritilassa roihahti. Yksinään
matkassa ollut mies ajoi
nelostien varrella sijaitsevalle P-alueelle ja hälytti
apua.
Auton moottoritila
paloi täysin.

JÄMSÄ

Hotellista ei päätöstä
MM-ralli oli kultakaivos kaupoille, ravintoloille ja hotelleille. Majoitusrintamaan saattaa
tulevaisuudessa liittyä Lutakkoon kaavailtu Paviljonki-hotelli. Keskimaan toimitusjohtaja Kuisma Niemelä toteaa rallien jatkumisen olevan KeskiSuomelle erittäin positiivinen
uutinen, mutta hotellin rakentamiseen se ei suoranaisesti vaikuta.
Rakentamisesta ei edelleenkään ole päätöstä, vaan aikataulu on avoinna ja yleisestä talouskehityksestä odotetaan myönteisiä näkemyksiä.
Lutakon Siwa kertoi viime

– Tällä menolla Sumatralla
esimerkiksi ei viiden vuoden
kuluttua ole orankeja.
Jyväskylän mielenilmauksessa oli mukana kymmenkunta
Greenpeacen toimijaa. Mukana oli voimia eri puolilta
Suomea ja Saksasta saakka.
Tempauksella järjestö halusi
varastaa itselleen rallikansan
huomiota ja julkisuutta mediassa.

sen voittanut Jari-Matti Latvala
hehkutti.
Jyväskylän uusi kuningas Mikko Hirvonen pitää paljon pokerista.
– Varsinkin Englannissa pelaan pokeria kovasti. Lahjoitus
menee todella hyvään osoitteeseen. Peli on mielenkiintoista, ja
täällä on hauska porukka. Uhkapelit kiehtovat minua – niissä
on oma jännityksensä, niin kuin
ralleissa. Ralliajot kyllä voittavat
pokerin pelaamisen, hän kertoi
innostuneesti.
Voittopotin otti vastaan Keski-Suomen Keskussairalaan lastenosastojen tuki ry:n hallituksen puheenjohtaja Sini Louhivuori.
– Rahat menevät laitehankintoihin, varsinaista kohdennusta
ei vielä ole päätetty.

Kännykänkäytön terveysriskit
tutkitaan uudestaan. Säteilyturvakeskus (Stuk) käynnistää
loppuvuodesta tutkimuksen,
jossa tutkitaan kännykkäsäteilyn mahdolliset haitat laajemmin ja perusteellisemmin kuin
koskaan aiemmin. Suomen lisäksi mukana ovat tässä YK:n
terveysjärjestö WHO:n hallinnoimassa tutkimuksessa Ruotsi,
Tanska, Iso-Britannia ja Hollanti. Kolmen vuoden aikana tutkimuskutsun saa Suomessa peräti
100 000 kännykänkäyttäjää.
– Aiemmin on tutkittu kännykkäsäteilyn vaikutusta lähinnä aivosyöpään. Nyt otamme
mukaan myös muut sairaudet
ja oireet kuten korvien soinnin,
päänsäryn sekä sydän- ja verisuonitaudit, kertoo Stukin epidemologisen laboratorion johtaja Päivi Kurttio.
Hänen mukaansa nykyi-

set kännykänkäyttöä koskevat
suositukset ovat aivan paikallaan nykytiedon valossa, mutta WHO ja arvovaltaiset tutkimuslaitokset ovat jo pitkään olleet sitä mieltä, että tutkimusta
pitäisi tehdä enemmän.
– Kännykkää käyttävät kaikki, ja moni on huolissaan säteilyn vaikutuksista, Kurttio perustelee.
Loppuvuodesta alkavassa
hankkeessa seurataan ihmisten
todellista kännykänkäyttöä ja
sairastumista operaattoreilta ja
terveydenhuollon rekistereistä
saatavien tietojen avulla vuosien
ajalta. Tekesiltä on saatu rahoitusta kolmeksi vuodeksi.
Kurttio arvioi, että tutkimus
vie kaiken kaikkiaan 5–10 vuotta. Aamulehden haastattelema
Suomen syöpäyhdistyksen pääsihteeri Harri Vertio toivoo, että tutkimus voi vihdoinkin tuoda vastauksia pitkään auki olleisiin kysymyksiin.

Auto päin
Kilpisen
koulun seinää
Henkilöauto törmäsi
Kilpisen koulun seinään
lauantai-iltana yhdeksän aikaan Jyväskylässä.
Humalassa ollut
kuljettaja menetti autonsa hallinnan suuren
nopeuden vuoksi. Mies
poistui tapahtuman
jälkeen paikalta, mutta
poliisi sai pian selvitettyä kuljettajan henkilöllisyyden.
Törmäilijä, vuonna 1988 syntynyt
jyväskyläläinen mies
puhalsi alkometriin
1,71 promillea. Autossa
oli tapahtuma-aikaan
matkustajana kaksi
paikkakuntalaista miestä. Onnettomuudesta
selvittiin ilman henkilövahinkoja.

MÄNTSÄLÄ

Juopunut ajoi
autonsa nurin
lapset kyydissä
Mies ajoi pakettiauton
kyljelleen Mäntsälässä
lauantaina iltakuudelta.
Vuonna 1970 syntyneellä
keravalaismiehellä oli
kyydissään kaksi alaikäistä lasta. Hän kuljetti
autoa poliisin mukaan
vahvasti juopuneena.
Turma sattui, kun kuljettaja menetti autonsa
hallinnan kaarteessa.
Oikaisuyrityksen jälkeen
auto kaatui lopulta
vasemmalle kyljelleen
tielle. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Mies puhalsi alkometriin 2,45 promillen
lukeman.

