
Ahola hyppää suureen 
tuntemattomaan Turkissa 

 
Mika Aholalle tarjoutuu tulevana viikonvaihteena tilaisuus jo neljännen peräkkäisen mestaruuden 
sinetöimiseen enduron MM-sarjan osalta neitseellisellä Turkin maaperällä Fethiyessa. 
Ahola johtaa enduro 2-luokan MM-sarjaa mojovasti 30 pisteellä, kun kaudesta on ajamatta Turkin 
lisäksi enää Ranskan osakilpailu. Toisaalta neljän päivän potissa on kuitenkin jäljellä yhä sata 
pistettä. 
- Minulla on Turkissa teoreettinen mahdollisuus mestaruuteen, mutta eiköhän se MM-kullan 
kohtalo ratkea lopullisesti vasta Noiretablessa, toppuuttelee Ahola. 
Aholalle riittää mestaruuteen jäljellä olevista kisapäivistä kolme neljättä ja yksi viideskin sija, vaikka 
lähin uhkaaja, espanjalainen Ivan Cervantes saisikin voittoputken päälle. Aholalla on tähän 
mennessä plakkarissaan kahdeksan ja Cervantesilla kolme päivävoittoa. 
- Se on kuitenkin pelkkää matematiikkaa, jonka varaan en laske. Tunnustelen alussa vauhtia ja 
yritän lähteä voittamaan täälläkin, vaikka monesta saattaakin vaikuttaa siltä, että voisin ajella enää 
vaikka vain terveisiä. Hoidetaan homma kunnialla loppuun asti, painottaa Ahola. 
 

Hidasta nypeltämistä 
 
Turkissa ei ole ajettu vielä koskaan ennen arvopisteistä sen paremmin MM- kuin EM-tasollakaan. 
- Kyllähän se kieltämättä vähän näkyy läpi, ettei täällä ole järjestetty tämän tason kilpailua, 
myöntää Ahola. 
Kivikkoisen reitin päällimmäinen luonteenpiirre tulee tässä: hidasta ja jos vain mahdollista, paikka 
paikoin vieläkin hitaampaa. 
- Kukkulalla kurvailtava endurotesti on todella hidas. Niin hidas, ettei aivan vastaava äkkiseltään 
muistu mieleen. Tuolla testillä edetään ajoittain ykkösvaihteella. Katsotaan nyt, tuleeko sinne vielä 
muutoksia, kun Giovanni Sala tarkistaa sen. 
Extreme-testit on totuttu tuomaan mahdollisimman lähellä suurta yleisöä. Välimeren rannalla 
sijaitsevan lomakohteen tuntumassa enduron katsojille on viitattu kintaalla tältä osin. 
- Extreme-testi on viety puiden piiloon mäntymetsikköön. Sekin pätkä on sellaista hidasta 
nypeltämistä, kuvailee Ahola. 
Olosuhteet ovat tietenkin samat kaikille, mutta crossitestikin jättää tekijämiehille toivomisen varaa. 
- Extremeä lähellä oleva pätkä ajetaan vielä vaiheessa olevalla crossiradalla. Tosin se ei ole 
varsinkaan maaperän puolesta mikään crossirata. Radalta löytyy paikoittain kovaa savea, mutta 
sitten taas vastapainoksi varsin pehmeää ja pölyävää hiekkaa. Rataa on möyhennetty 
puskutraktorilla ja maaperä on hirveä, lataa Ahola. 
 
Mika Aholan blogi: 
http://mikaahola.blogspot.com/ 
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Salmisella ja Tarkkalalla 
kivikkoinen urakka Turkissa 

 
- Kivikkoista ja todella hidasta. 
Enduron MM-sarjan 2-luokassa kahvaa kääntävien BMW-Husqvarna -tiimikaverusten Juha 
Salmisen ja Marko Tarkkalan luonnehdinta lauantaina ja sunnuntaina Fethiyessa ajettavan Turkin 
osakilpailun reitistä tulee kuin yhdestä suusta. 
Turkissa taistellaan kautta aikojen ensimmäisen kerran enduron MM-pisteistä ja sen kyllä huomaa. 
Turkki erottuu hitaan ja kovalla pohjalla irtokiviä ropisevan reitin lisäksi muista kauden MM-
osakilpailusta siinä, ettei siellä ajeta perjantai-illan yleisöystävällistä supererikoiskoetta. 
- Superia ei ole, enkä tiedä tarkalleen syytä siihen. Ekassa kisassa asiat näyttävät olevan vähän 
hakusessa, Salminen toteaa tyynesti. 
 

“Poikkeuksellisen hidasta” 
 
Salminen ja Tarkkala tutustuivat torstaina kävellen urakkaansa Välimeren tuntumassa. Askellus 
jatkui tiiviinä perjantaina, sillä reitti on kokenut muutoksia - onneksi. 
- Sala (Giovanni) ajoi reitin läpi ja teki siihen muutoksia erityisesti endurotestin osalta ottamalla 
sieltä puolet hitaista kurveista pois. Olihan se enskatesti ensi näkemältä omalla tavallaan aika 
huima. Näytti siltä, että siellä venkslataan jatkuvasti suuntaan tai toiseen, kuvailee Salminen. 
Extreme-testi noudattaa saamaa kaavaa. 
- Hidas, kapea ja tiukkoja kurveja, tiivistää Tarkkala. 
Crossitestin luonne sen sijaan ainakin pyrkii tapailemaan totutumpaa, vaikka sielläkään suunnalla 
ei vauhdinhurma pääse kuin korkeintaan hetkittäin oikeuksiinsa. 
- Crossitestilläkin käännytään koko ajan ja pitemmät suorat puuttuvat, mutta se on leveä ja näyttää 
muihin verrattuna jo hyvältä, kertoo kauden tähän mennessä parastaan viime sunnuntaina Kreikan 
osakilpailussa pistänyt Salminen. 
Salminen ajoi helteisessä Serresissa luokassaan kakkoseksi. Tarkkalakin kiirehti tältä osin hyvä 
maku suussaan Turkkiin: kuudes Kreikan jälkimmäisenä ajopäivänä. 
- Vähintään sillä tasolla pitäisi pystyä pysymään myös tämän kauden toiseksi viimeisen MM-
kisaviikonvaihteenkin aikana. 
Tarkkala ja kumppanit taittoivat Kreikassa taivalta yli 40 asteen helteessä. 
- Helteistä on Turkissakin. Asteita on ollut lähes 40, mutta kuumuus ei tunnu Turkissa yhtä 
tukalalta kuin Kreikassa. Välimereltä puhaltava tuuli tuo tullessaan vilvoitusta. 
 
Lisätietoja: 
www.juhasalminen.net/ 
www.markotarkkala.com/ 

 

http://www.juhasalminen.net/
http://www.markotarkkala.com/

