
Ahola ampaisi karkuteille enduron MM-sarjassa 
 
Mika Aholan neljäs peräkkäinen enduromoottoripyöräilyn maailmanmestaruus ei ole 
enää ainakaan ajamalla uhattuna, kun kaudesta ovat jäljellä Turkin ja Ranskan 
kisaviikonvaihteet. 
Ahola palasi enduro 2-luokan ja yleiskilpailun voittajaksi Kreikan jälkimmäisenä 
ajopäivänä Serresissa siirtyen samalla MM-sarjassa jo vakuuttavaan 30 pisteen 
johtoon. 
- Pitää muistaa, että jaossa on vielä 100 pistettä, mutta kyllähän tämä tilanne 
vaikuttaa kieltämättä varsin hyvältä. Täysillä vedetään jatkossakin, mutta nyt 
minulla on olemassa myös optioita. Ajetaan järkevästi, eikä oteta turhia riskejä, 
suunnittelee Ahola. 
Aholan mestaruuden ainoa uhkaaja, avauspäivänä kärjessä kiitänyt espanjalainen Ivan 
Cervantes jätettiin sunnuntaina tylysti vasta kahdeksanneksi kolmen minuutin 
aikasakko rasitteenaan. Aholalle 3.13 minuuttia taipunut KTM-kuski erehtyi 
kohtalokkain seurauksin etuajassa aikatarkastusasemalle. 
- Olisin siis kukistanut Cervantesin ajamallakin. Se lämmittää mieltä, mutta olen 
itsekin tullut kuuluisaksi 20-vuotisella urallani vastaavasta virheestä ja tiedän 
tarkalleen, miltä se tuntuu. Kyllä minusta endurossa tällaisesta rankaistaan vähän 
liikaa, tuumi Ahola. 
 
Ahola huimisteli ilman takajarruja 
 
Kivenkovan kakkosluokan toisesta ajopäivästä kehkeytyi Kreikan kuivalla maaperällä 
komea suomalaisjuhla, kun Juha Salminen nousi Hurqvarna-pyörällään hienosti 
toiseksi. Hondaa käskyttävä Ahola kukisti Salmisen 1.39 minuutilla. 
- En himmaillut missään vaiheessa selvässä johtoasemassakaan. Ihan hyvä päivä ilman 
hetkellistä jarruongelmaa, tilitti Ahola. 
Aholan ongelmat osuivat toiselle kierrokselle. 
- Takajarrupoljin napsahti poikki. Jouduin ajamaan enduro- ja crossitestin ilman 
takajarrua, mutta ihmeen hyvin nekin kulkivat. Pätkäajoissa ei hirveästi näkynyt, 
että ajoin ilman jarruja, virnisti Ahola. 
Kakkosluokan muista suomalaiskuljettajista Salmisen tiimikaveri Marko Tarkkala 
kiirehti kuudenneksi ja Husabergilla kisaava Valtteri Salonen 13:nneksi. Tarkkalan 
ero kärkeen oli 2.24 ja Salosen 4.11 minuuttia. 
MM-sarja jatkuu jo ensi viikonvaihteena Turkin Fethiyessa. Kaksi viimeistä 
kisapäivää odottavat vuoroaan 25.-26. syyskuuta Ranskan Noiretablessa. 
- Turkin kisa ja sen järjestelyt ovat siinä mielessä täysin hämärän peitossa, että 
siellä ei ole vielä koskaan ajettu näin korkealla kansainvälisellä tasolla. Nyt 
siellä hypätään sitten suoraan MM:ään. Kieltämättä vähän hirvittää, heitti Ahola. 
 
Serres, Kreikka. 
Enduromoottoripyöräilyn MM-sarjan 12/16 osakilpailu, luokka 2: 
1) Mika Ahola Suomi, Honda 53.22,16, 2) Juha Salminen BMW-Husqvarna + 1.39,73 
sekuntia jäljessä, 3) Pierre Renet Ranska, KTM + 2.04,69, 4) Joakim Ljunggren 
Ruotsi, Husaberg + 2.17,29, 5) Oscar Balletti Italia, Honda + 2.20,08, 6) Marko 
Tarkkala Suomi, BMW-Husqvarna + 2.24,36, …13) Valtteri Salonen Suomi, Husaberg + 
4.11,89. 
 
MM-pistetilanne: 
1) Ahola 288, 2) Ivan Cervantes Espanja, KTM 258, 3) Renet 209, 4) Thomas Oldrati 
Italia, KTM 207, 5) Ljunggren 174, 6) 6) Rodrig Thain Tanska, TM 137, …8) Tarkkala 
130, 10) Salonen 118, 11) Salminen 116. 
 

 



Salminen palasi palkintokorokkeelle Kreikassa 
 
Juha Salminen teki paluun palkintokorokkeelle enduromoottoripyöräilyn Kreikan MM-
osakilpailussa sunnuntaina Serresissa. Salminen sivalsi enduro 2-luokassa toiseksi. 
Podiumsijoitus oli ensimmäinen BMW:n ja Husqvarnan yhteistyön tuloksena syntyneellä 
pyörällä ajettuna. 
- Kaiken kaikkiaan ihan hyvä viikonvaihde, vaikka olisihan sitä ollut mukava nousta 
podiumille myös jo lauantaina. Silloin se jäi vielä viiden sekunnin päähän. 
Kreikan jälkimmäisen kisapäivän vei nimiinsä MM-sarjaa johtava Mika Ahola, josta 
Salminen jäi 1.39 minuuttia. Salmisen tiimikaveri Marko Tarkkala ajoi hienosti 
kuudenneksi 2.24 minuuttia luokkakärjestä. 
- Mika meni tänään täysin omaa vauhtiaan. Ei minulla olisi ollut siihen asiaa ilman 
virheitäkään, myönsi Salminen rehdisti. 
Seitsenkertainen maailmanmestari hukkasi ison tukun sekunteja kisan 
avauskierroksella. 
- Spinnasin heti ensimmäisellä ek:lla ja sen lisäksi pyöräni sammui myöhemmin 
crossitestillä, joka kulki minulta muuten hyvin helteisessä Kreikassa. 
Salminen kävi pitkää ja uuvuttavaa vääntöä kakkossijasta ranskalaisen Pierre 
Renetin kanssa. Motocrossin MM-sarjassa vielä viime kaudella kurvaillut 
ranskalainen hyytyi kuitenkin loppua kohden. 
- Kaveri alkoi nähtävästi puristaa vähän liikaa viimeisellä kierroksella, kuittasi 
Salminen. 
 
Tarkkala nousi kohinalla lähemmäs kärkeä 
 
Tarkkala sivusi kuudennella sijalla kauden tähän mennessä parasta sijoitustaan. Hän 
ajoi samalle sijalla kahdesti myös kesätaukoa edeltäneessä Slovakian 
osakilpailussa. 
- Hyvä nousu lauantain jälkeen. Se tässä jäi silti hieman harmittamaan, että minun 
olisi pitänyt pystyä puristamaan vielä vähän lisää. Neljäs sija jäi sunnuntaina 
vain seitsemän sekunnin päähän. 
Tarkkala haki vielä Serresin avauspäivänä tahtia varsinkin endurotestille sitä 
koskaan löytämättä. Sunnuntai muutti tässäkin mielessä kaiken. 
- Sain hyvän rytmin päälle myös enskatestillä ja se heijastui sitten myös muuhun 
tekemiseen. 
Tarkkalan päivä sujui suuremmitta ongelmitta. 
- Jouduin ajamaan viimeisellä kierroksella yhden pätkän ilman etujarrua, kun öljyt 
tulivat keulasta ulos. Ei onneksi kuitenkaan mitään sen ihmeempää. 
MM-sarja jatkuu ensi viikonvaihteena täysin uudella ja tuntemattomalla estradilla, 
eli Turkin Fathiyessa. 
- Serresissa oli sunnuntainakin noin 45 astetta lämmintä. Kuulopuheiden mukaan 
Turkissa saattaa olla vielä pari astetta enemmän. No, se nähdään sitten ensi 
viikonvaihteessa, tuumi Tarkkala. 
 
Serres, Kreikka. 
Enduromoottoripyöräilyn MM-sarjan 12/16 osakilpailu, luokka 2: 
1) Mika Ahola Suomi, Honda 53.22,16, 2) Juha Salminen BMW-Husqvarna + 1.39,73 
sekuntia jäljessä, 3) Pierre Renet Ranska, KTM + 2.04,69, 4) Joakim Ljunggren 
Ruotsi, Husaberg + 2.17,29, 5) Oscar Balletti Italia, Honda + 2.20,08, 6) Marko 
Tarkkala Suomi, BMW-Husqvarna + 2.24,36, …13) Valtteri Salonen Suomi, Husaberg + 
4.11,89. 
 
MM-pistetilanne: 
1) Ahola 288, 2) Ivan Cervantes Espanja, KTM 258, 3) Renet 209, 4) Thomas Oldrati 
Italia, KTM 207, 5) Ljunggren 174, 6) 6) Rodrig Thain Tanska, TM 137, …8) Tarkkala 
130, 10) Salonen 118, 11) Salminen 116. 



 Remeksen raju loppukiri puri jälleen Kreikassa 

 
Eero Remes jatkoi hyviä esityksiään enduromoottoripyöräilyn MM-sarjassa 
sijoittumalla Kreikan osakilpailun jälkimmäisenä ajopäivänä 1-luokassa kolmanneksi. 
Remes on MM-pisteissä toisena ennen kauden kahta viimeistä, Turkissa ja Ranskassa 
ajettavaa kisaviikonvaihdetta. 
KTM:llä kilpailevan Remeksen suoritus tapaili täysosumaa Serresissa, sillä hän 
voitti ensimmäisen ajopäivän. 
- No, Puolassa meni vielä vähän paremmin voiton ja kakkossijan myötä. Ihan ok 
suoritus kuitenkin täälläkin, mutta lasketaan ne pisteet yhteen vasta Ranskan 
viimeisen kisapäivän jälkeen, totesi Remes rauhallisesti. 
Sunnuntaina Serresissa sarjan pienimmän luokan kärkeen karautti MM-sarjaa johtava 
ranskalainen Husqvarna-kuljettaja Antoine Meo 40,21 sekunnin erolla Remekseen. 
Sarjassa kaksikon ero on 22 pistettä. 
Remeksen edelle ehti ehti 20,28 sekunnin turvin myös toinen ranskalainen, eli 
KTM:ää kuskaava Johnny Aubert. Pitkään kolmospaikalla ollut espanjalainen Yamaha-
kuljettaja Cristobal Guerrero sai kuitenkin kokea Remeksen rajun loppukirin jälleen 
nahoissaan päivän päättäneellä crossitestillä. Kaksikon eroksi jäi vain 0,69 
sekuntia. 
- Crossitesti kulki jo lauantaina aikalailla nappiin ja sama tahti jatkui tänään, 
myhäili Remes. 
Remes ei ollut silti täysin tyytyväinen kokonaissuoritukseensa. 
- Aamulla ajo oli vielä vähän jäykkää. Lisäksi se toinen extreme-testi kului 
uralle, missä minun oli hankala ajaa. 
Matti Seistola ajoi hänkin Kreikassa varsin ehjän viikonvaihteen Husqvarna-
pyörällään. Hän oli lauantaina neljäs ja sunnuntaina viides 1.16 minuuttia 
voittajasta. Seistola on MM-sarjassa neljäntenä 36 pistettä kolmatta sijaa 
hallussaan pitävää Aubertia jäljessä. Aubert puolestaan vaanii Remestä 11 pisteen 
etäisyydellä. 
MM-sarja jatkuu jo ensi viikonvaihteessa, jolloin edessä on vielä suuri tuntematon 
Turkin Fethiyen muodossa. 
- En ole ollut koskaan edes lomalla Turkissa. On mielenkiintoista nähdä, millainen 
kisa ja maasto meitä siellä odottaa. Tietääkseni Turkissa ei ajeta perjantai-illan 
supertestiä, vaan kisatoiminta keskittyy puhtaasti lauantaihin ja sunnuntaihin, 
kertoi Remes. 
 
Serres, Kreikka. 
Enduromoottoripyöräilyn MM-sarjan 12/16 osakilpailu, luokka 1: 
1) Antoine Meo Ranska, Husqvarna 53.38,92, 2) Johnny Aubert Ranska, KTM + 19,93 
sekuntia jäljessä, 3) Eero Remes Suomi, KTM + 40,21, 4) Cristobal Guerrero Espanja, 
Yamaha + 40,90, 5) Matti Seistola Suomi, Husqvarna + 1.16,09, 6) Julien Gauthier 
Ranska, Honda 1.57,39. 
 
MM-pistetilanne: 
1) Meo 253, 2) Remes 231, 3) Aubert 220, 4) Seistola 184, 5) Guerrero 183, 6) 
Nicolas Deparrois Ranska, Kawasaki 181. 

 


