
Ahola kipusi “Paholaisen Hampaalle” ilman köysiä 
 
Mika Ahola ylsi neljänneksi Italiassa ajetussa enduromoottoripyöräilyn vaativassa 
ja vaiherikkaassa Xtreme Lumezzane -kutsukilpailussa. 
Kovatasoisen ylämäkikisan voittajaksi runttasi ranskalainen Antoine Meo, joka 
johtaa MM-sarjan 1-luokkaa. Ahola kiitää puolestaan kärjessä 2-luokassa. Lumezzanen 
lopputuloksissa Meon ja voittajalle 11 sekuntia hävinneen Aholan väliin kiilasivat 
italialaiset Thomas Oldrati ja Alessandro Belometti. 
- Olihan tämä rankka paluu töihin lyhyen kesäloman jälkeen. Ensin lauantaina 
ajettiin seitsemän tunnin mittainen Italian sarjan päätöskisa ja sen päälle 
pimeässä vielä tuo kolmen kierroksen Xtreme, jota seurasi noin 20 000 katsojaa, 
kertoi saapasmaan sarjan yleismestaruuden nimiinsä vienyt Ahola. 
 

“Parempaan olisi pitänyt pystyä” 
 
Xtreme Lumezzanen legendaarisin osuus on sen loppuhuipennukseksi sijoittuva, 
kaivinkoneilla muotoiltu porras, joka kantaa kuvainnollisesti nimeä “Paholaisen 
Hammas”. 
- Paholaisen Hammas ei päässyt puremaan Aholaa, mutta muuten jouduin maistelemaan 
kisassa pettymyksen karvasta kalkkia. Parempaan olisi pitänyt pystyä. Olen 
erityisen pettynyt siihen, että en pystynyt ohittamaan Belomettia ja nousemaan 
kolmanneksi. 
Lumezzanessa oli tarkoitus ajaa neljä kierrosta, joista ensimmäisen piti olla 
Italian sarjan kisasta tuttu extreme-testi. 
- Se kuitenkin peruuntui protestin myötä, kun järjestäjät olivat tehneet mokan 
päästämällä Meon harjoittelemaan sinne. Meo tuli iltakisaan tuoreena miehenä 
ajamatta sitä edeltänyttä Italian sarjan päätöstä. 
Heti ensimmäiselle vedolle kypärävalolla varustautunut Ahola ei saanut itsestään ja 
Hondastaan terävintä irti vielä avauskierroksella. 
- En ehtinyt tutustua kävellen maastoon. Tuli pumppailtua vähän liikaa ja ajettua 
turhankin varovasti. Toinen kierros kulki jo vauhdikkaammin ja se kolmas keikka oli 
parhaani. Kohensin aikaani neljällä sekunnilla, mutta niin tekivät muutkin 
kärkipään kuljettajat. 
 

Ahola lipsahti katsojien sekaan 
 
Aholalla oli siinä vaiheessa ainekset vieläkin kovempaan aikaan, mutta pyörä 
lipsahti kivestä linjalta “Paholaisen Hampaan” maisemissa. 
- Porukkaa pakeni edestä ajettuani hetkeksi katsojien sekaan. Osuin yhteen 
katsojaan, mutta onneksi mitään vakavampaa ei siinä tilanteessa tapahtunut. 
Yllätyksenähän se katsojameri tuli, sillä luulin kohtaavani siellä vain 
kisajärjestäjiä. 
Xtreme-kisassa oli mukana yhteensä 60 osanottajaa. Lukuisista kaatumisista ja 
ilmavista kuperkeikoista huolimatta aikataulu toimi kuin rasvattu ja katsojilla 
riitti koko ajan nähtävää. 
- Tunnelma oli mahtava ja järjestäjät toimivat upeasti radan vaikeimmassa kohdassa. 
Tarvittaessa he repivät kuljettajia ja pyöriä köysien avulla ylös pitäen rinteen 
puhtaana varsin tehokkaasti, kehaisi Ahola. 
Lähiviikot harjoitteluun keskittyvä Ahola ajaa seuraavan kilpailunsa elokuun 
lopulla Kreikan Serresissa, kun MM-sarjaa palaa reilun kahden kuukauden mittaiselta 
kesätauolta. 
 
Lumezzane, Italia. 
Enduromoottoripyöräilyn Xtreme Lumezzane: 
 



1) Antoine Meo Ranska, Husqvarna, 2) Thomas Oldrati Italia, KTM, 3) Alessandro 
Belometti Italia, KTM, 4) Mika Ahola Suomi, Honda, 5) Simone Albergoni Italia, KTM, 
6) Fabio Mossini Italia, Honda. 

 

 

Aholan ajorytmi löytyi vastoinkäymisten jälkeen 
 
Enduromoottoripyöräilyn Italian mestaruuden jo edellisessä osakilpailussa 
varmistanut Mika Ahola ajoi saapasmaan sarjan  päätökseen lauantaina Lumezzanessa. 
Hondaa käskyttävä Ahola kiirehti alkuhankaluuksien jälkeen yleiskilpailussa 
viidenneksi 31 sekuntia voiton vieneen italialaisen Tomas Oldratin takana. 
Oldratin lisäksi myös kolme muuta isäntämaan kuljettajaa, eli Oscar Ballettin, 
Fabio Mossinin ja Simone Albergonin edeltään löytänyt Ahola kadotti otteensa 
kirkkaimpaan kärkeen heti aamun kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella. 
- Menetin extreme-testillä 20 sekuntia, kun kaaduin ja pyöräni sammui. Toisella 
pätkällä, eli crossitestillä takkiin tuli edelleen 20 sekuntia lisää pyörän 
sammuttua uudelleen syvässä spoorissa mutkaan tultaessa, Ahola kertasi. 
Oldrati johti siinä vaiheessa Aholaa 44 sekunnilla, kun mukaan laskettiin 
perjantaina ajettu supertesti. 
 

Hyvää harjoittelua MM-sarjaa varten 
 
- Tiesin, että minulla ei ollut lyhyillä pätkillä mahdollisuuksia enää ajamalla 
tavoittaa Oldratia, joten otin loppupäivän puhtaasti treenin kannalta. 
Aholan vauhti ja suoritusvarmuus nousivat sitä mukaa, mitä korkeammalle aurinko 
kipusi. 
- Ajo oli ensimmäisellä ja vielä liukkaalla kierroksella oudon tuntuista, koska en 
ollut harjoitellut kesätauolla suuremmin sen edellisen Italian osakilpailun 
jäljiltä. Kolmella seuraavalla kierroksella rytmi sitten jälleen löytyi. Kaiken 
kaikkiaan pitkä ja raskas päivä, tilitti Ahola. 
Aholan urakka ei suinkaan päättynyt vielä siihen Italian maaperällä. Myöhemmin 
illalla häntä kutsui enemmän näytösluonteinen, joskin sitäkin vaativampi Extreme 

Lumezzane-kisa. 
Lumezzanen jälkeen Aholan kausi jatkuu elokuun viimeisenä viikonvaihteena Kreikan 
Serresissa, jossa MM-sarja palaa tositoimiin kymmenen viikon mittaiselta tauolta. 
Ahola on vahvasti kiinni neljännessä peräkkäisessä maailmanmestaruudessa, sillä hän 
johtaa enduro 2-luokkaa 21 pisteellä käytännössä ainoaan uhkaajaansa, eli 
espanjalaiseen Ivan Cervantesin nähden. 
Kreikan jälkeen MM-sarjassa ajetaan vielä Turkin ja Ranskan kaksipäiväiset 
osakilpailut. 
 
Mika Aholan blogi: 
http://mikaahola.blogspot.com/ 
 

http://mikaahola.blogspot.com/

