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arcelona, Circuit de Catalunya, tiistai 28.2.
Jalot ovat äänien soinnut, vaikka kimakoiksi kierty-

vätkin. Jarrutus, ulkoreunasta taitto sisään, äärikal-
listus polvi asfalttia viistäen, mutkasta ulos, pyörä pys-
tyyn ja kiihdytys. Siitä syntyy tulos, jota sekuntien mur-
to-osilla tänäänkin mitataan.

Vauhtisuoran päässä on mutkan niskassa nuoli
näyttämässä pakollista ajosuuntaa. Tottapahan tai-

tavat tietääkin. Katalonia on yksi suosituimmista testiradoista. Näi-
den kiertäjien ei tarvitse erikseen GT-kartoilta mutkareittejä etsiä,
kuuluvat työsuhde-etuihin.

B

Päivän nopeinPäivän nopein
Mika Kallio on pieni ja kevyt, mutta
nopea. Sitä tulisi olla myös seuraavat
seitsemän kuukautta ja 17 osakilpailua.

� MotoGP:n kilpailu-
kauden alkaminen 26.
maaliskuuta merkitsee
Mika Kalliolle seitsemän
kuukauden leirielämää.
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Pyörät tulevat mutkaan ryvästyminä tai yk-
sitellen. Ei haittaa, katsojan niska jytää joka
tapauksessa. Lähes 180-asteinen silmän
siirto vasemmalle suoralla suureneviin pis-
teisiin ja sitten saman nopean verran oi-
kealle. Amatöörin pitää harjoituttaa sil-
määnsä muutaman kierroksen verran, en-
nen kuin 38:n hemmon joukosta pystyy
nappaamaan Mika Kallion numeron 36.

Tämä on ilmeisen hyvä katsomo yrittää
pysytellä tarakalla. Hyvä sen takia, että ita-
lialainen Giovanni Paolo Rossetti istuu
myös täällä. Hän on mekaanikkokoulun
rehtori Riminiltä, hänen oppilaitaan on
töissä niin MotoGP-luokassa kuin formu-
loissakin. Tuli peesattua Giovannin paikan-
valintaa.

Mutta mikä nyt on, kun Kallio mutkasta
oietessaan nostaa itsensä pystyyn, lepuuttaa
vasenta kättään polven päällä, hissuttelee ja
kurkkii taakseen? Ryytyykö mies vai hyytyy-
kö pyörä? Ehkä sittenkin on kysymys takti-
sesta hidastuksesta. Joku on yrittänyt him-
mailla vauhtiapuja etsien. Kallio haluaa ajaa
oman testinsä ja näyttää peesaajalle, että
menehän menojasi. Tässä 125-kuutioisten
luokassa saadaan imussa ajamisella kaik-
kein suurin hyöty.

Radan pituus on 4 727 metriä. Hitaim-
pienkin pitäisi selvitä siitä alle kahden mi-
nuutin. Kallio sanoi ajavansa täyden päivän,
»tässä sitten joskus kuuden aikoihin». Tässä
tarkoittaa tiimin rekkojen välistä kujaa va-
rikkoboksin oven tietämissä. Täysi päivä tar-
koittaa kymmentä tuntia kyykkimistä ja sää-
tämistä.

Tuulipussi lerputtaa, mutta päivä paistaa.

Olisipa Raili-mummo nyt näkemässä, vaik-
ka ei pojanpoika sen paremmin tauoille nyt
ehdi kuin Kärjenniemen jäilläkään helmi-
kuun alussa. Täällä sää on keväälle säädetty
eikä se siitä parane, pyörän pitäisi.

Alkavalle kaudelle valmistunut uusi run-
ko täristää. Takajousituksen kiinnitykset
ovat hieman eri kohdissa. Perätutinaa ei saa-
tu rauhoittumaan ensimmäisissä testeissä
Portugalin Estorilissa. Espanjalaisella talli-
kaverilla Julian Simonilla pyörä kuitenkin
toimii. »Kaveri painaa», Kallio, 54 kg, sanoi,
»seitsemän kiloa enemmän. Siinä voi olla
yksi syy.»

Kuskit ovat omarotuinen heimo: pieniä ja
kevyitä, mutta nopeita. Ja poikasia, jos il-
maisu sallitaan ainakin noista 15–16-vuo-
tiaista. Kallio on 24-vuotias ja porukan nes-
tori. Sillä on merkityksensä sekunnin sa-
dasosista ajettaessa. Kallion pyörässä ei ole
vimmavaihdetta, mutta siinä on järkijarru.

Kun pyörään ei voi täysin luottaa, ei sillä
täysiä voi ajaakaan. Päivän sekuntisaldo ei
Kalliolla ollut kuitenkaan huono, vain kuu-
si kymmenystä kärjestä. Tiistai-iltana varik-
kopilttuussa tehdään kuitenkin ratkaisevat
säädöt, joista Kallio ei vielä tiedä jakaessaan
nimikirjoituksia sitkeästi varikkoalueella
päivystäneelle tyttötiimille.

Nimmaria ei tarvitse jäädä odottelemaan,
sellainen suvussa jo on.

Helsinki, Messukeskuksen
moottoripyöränäyttely, 
perjantai 3.2.2006.
»Tilanne», sanon pojanpojalle, »on se, että
mun pitää hoitaa yksi juttu ensin. Sen jäl-
keen meillä on hyvää aikaa kierrellä.»

»Mikä juttu?» Aleksi kysyy.
»Yritän sopia Mika Kallion kanssa vähän

aikatauluista.»
»Onks se se?»
»On.»
»Ihan oikeesti?»
»No on.»
»Saanks mä nimmarin?»
»Eiköhän se järjesty.»
»Pitääks meillä olla kynä?»
»Sillä on varmaan oma.»
»Mutta paperia.»
»Hoituu.»
»Saaks ton päällä istua?»
»Saa varmaan, mutta hoidetaan tämä jut-

� Ratatyöläiset eivät turhia höpötä.



�

tu ensin. Et ota sitten askeltakaan, ellet näe
missä mä olen.»

Täti lähtee tukihenkilönä mukaan nim-
marijonoon. Mikalla on nopea ranne, Alek-
silla nopea »kiitti»-virnistys.

Kallio heittää näyttelyssä edustuskeikkaa,
kuuluu sopimukseen. Siinä on paljon enem-
män ja tarkempia säätöjä kuin oli aikoinaan
työsopimuksessa Kallion ollessa nosturi-
kuljettajana elementtitehtaalla. Palkkaan-
kin on tullut speedy-lisää. Vuodesta 2003
hän on työkseen ajanut moottoripyörää.

Kallio oli ehtinyt jo ajaa ensimmäisen Mo-
toGP-sarjan ennen kuin ajoi Valkeakoskella
moottoripyöräkorttinsa. Hän on muistellut

tyytyväisenä selviämistään hidasajo-osuu-
desta. »Keilat eivät kaatuneet.»

Kallion veljekset, Mika ja Vesa, ovat saa-
neet vainun ajamisesta varikoilla. Isä Hannu
kilpaili vuosikausia aktiivisesti, perhe liik-
kui mukana. Pikkuveli Vesa on nyt ensim-
mäistä kertaa mukana Supersport 600-luo-
kan MM-sarjan Euroopan kilpailuissa.

Red Bullin KTM:n ständilla on näytillä
myös poikamitoille tehtyjä crossipyöriä,
useampien senttikokojen mukaan.

»Saaks ton päällä istua?» Aleksi kysyy.
»Istu vaan. Et kai sinä vielä yhden päivän

istumisilla kimmaketta saa. Ja vaikka saisit-
kin.»
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� Mika Kallion, 24, tiimikaveri on
espanjalainen Julian Simon, 18.
Ajopuvuista selviäminen on heille
vaatteista kuoriutumista sanan 
varsinaisessa merkityksessä.



Valkeakoski, Kärjänniemen-
selkä, keskiviikko 8.2.2006.
Pojanpojilla on niin cool harrastus, että
mummon varpaita kylmii. Raili Kallio hiih-
telee puuterilumisella Kärjänniemen seläl-
lä täyspaisteisessa kimmellyksessä. Syrjäsil-
mällä hän seuraa, vieläkö Mika ja Vesa jää-
radalla mopojaan riivaavat. On siellä ässä-
mutkia ahmimassa muitakin valkeakoske-
laisia jäämiehiä, mutta Railia kiinnostavat
oman perhetallin kuskit.

Sillä vaistolla, joka on ominaista isoäi-
deille, Raili arvelee, että olisi termarikahvien
ja voileipien aika. Niitä on huolellinen mää-
rä, mutta ajoitus pettää. Vesalla on vielä kier-
roksia ajamatta, ei ehdi nyt, ja Mika purkaa
mottia auki, »laitan tämän ensin».

Pyörään on saatu samaisena aamuna uusi
sylinteri. Muutamien kierrosten jälkeen kä-
vi selväksi, etteivät tehot ole kohdillaan.
Vaikka Kallio ei tänä talvena ehdi ajaa kuin
muutaman jääkisan, ottaa nelinkertainen

Suomen mestari nekin tosissaan, hengitys
oikein höyryää.

»Tällaista hakemista tämä on kaiken ai-
kaa.» Mäntää hivutetaan vähän ylemmäksi.
Pakettiauto antaa tuulensuojaa, 15-asteista
pakkasta se ei torju. Kalliolla on työhans-
koina kynsikkäät. Hän sanoo aina tykän-
neensä näitä hommia tehdä. Voisi jopa ve-
toa lyödä, että hän viihtyy jakoavain kouras-
saan paremmin kuin pari päivää aikaisem-
min, jolloin hän tussi kourassa jakeli nimi-
kirjoituksia, jotka muuten ovat lajityyppi-
sesti vahvassa etukumarassa.

Kallio seuraa Ari Astin tietokoneelta, mil-
tä sytytyskäyrät näyttävät. Kelvollisilta kai-
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� Jäämiehet eivät turhia jarruta.



keti, sillä Kallio juottaa jäähdytysnesteet si-
sään, piukkaa pakoputken paikoilleen ja
ruuvittaa tankin kohdilleen. Pyörää pitää he-
rätellä napakoilla polkaisulla. »Ehtii koh-
mettua nopeasti näillä pakkasilla.»

Kuukauden kuluttua kaikki on toisin
Circuit de Catalunyan radalla Barcelonassa.
Siellä pyörän ympärillä häärii puolijouk-
kueen verran miehiä eikä kylmä kynsi. »Sai-
si toiminta alkaa», Kallio sanoo, »on tässä jo
taukoa pidetty.»

Mummo tiedustaa Mikalta, että tuletteko
te iltapäivällä käymään. Mika kun ei asiaa
varmaksi tiedä, hän puolestaan kysyy »miten
niin?» Mummo sanoo, että hänen vain pi-

täisi tietää. Kohta pojasta ei näy kuin viu-
hahdukset tv-ruudussa.

Jäähile pölisee, mutkat taittuvat slaidissa
tukijalkaa liuttaen ja suorat niin, että ama-
tööriä ahdistaa. Onhan renkaissa tiuha pii-
kistö, mutta sittenkin.

Mahtaako KTM:n tallipäällikkö Harald
Bolton oikeasti tietää, mitä hänen suojat-
tinsa puuhailee, kun Kallio ilmoittaa vähän
käväisevänsä kotonaan Valkeakoskella?

Barcelona, Circuit de 
Catalunya, keskiviikko 29.2.
Kun päivä ei lämpene, niin rata ei lämpene
ja silloin eivät lämpene renkaatkaan. Kylmä �
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� Raili Kallio on muonitusmummona
kahdelle pojanpojalleen Kärjänniemen
selällä Valkeakoskella. »Tämmöistä
hakemista tämä on kaiken aikaa»,
Kallio sanoo mäntää säätäessään.



asfaltti syö rengasta kuin kalkki sammalta.
Jo kymmenen kierrosta riittää kynsimään
renkaan reunoilta pidon pois.

Kohta on kiire. Iltapäivä on varattu 250-
kuutioisille. Kallion pyörään edellisenä ilta-
na tehdyt säädöt ovat testaamatta. Aikaa on
kolme tuntia.

Pilvet hummailevat auringon edessä
omilla aikatauluillaan. Kallio odottaa ajo-
puvussaan. Siinä ei ole yhtään kasvunvaraa,
löysää on vain persuuksissa, kun sitä pitää
puolelta toiselle vemputtaa pyörää ohjat-
taessa.

Kolhukulmista vahvistettu haalari suojaa
hyvin, mutta palovammoja sen sisällä saat-
taa saada, jos joutuu pitkään liukuun.

Tiimi on vetreä, vain ajopuku on puuduk-
sissa. Vaikka sen sisällä ei olisi ketään koto-
na, niin polvet ovat koukussa, käsivarret var-
talosta irrallaan ja kyynärpäistään taipunei-
na. Varikkoalueella liikkuvien kuskien kä-
velytyyli muistuttaa edesmenneitä lännen
nopeimpia, jotka äärimmilleen viritettyinä
olivat valmiit kohtaamaan haastajansa ja ve-
tämään ensin.

Kuskit eivät muodosta veljellistä vauhti-
piiriä, joka viettäisi yhdessä vapaa-aikaa ju-
tellen kaikkia osapuolia kiinnostavista ky-
symyksistä ja vaihdellen kokemuksiaan ra-
doista ja tallipäälliköistä. He tuntevat toi-
sensa, ajotyylit ja välillään olevat sekuntien
sadasosat.

Oma tiimi on selkeän työnjaon yhteisö, jo-
ka toimii huolellisen järjestyksen kurinalai-
suudessa. Asioiden pitää olla kohdillaan ja
kohtien paikoillaan. Melkein oikein ei ole
riittävästi.

Tiimissä »aina joku mekatsu tulee lähei-
semmäksi, mutta ei täältä kavereita ole tul-
tu hakemaankaan». Eikä kaikkien kanssa ai-
na onnistuisikaan.

Viime vuonna Qatarin osakilpailuissa ta-
pahtui jotain, jota kukaan ei ole vieläkään
pystynyt järjellisesti selittämään. Ennen ki-
saa unkarilainen tallikaveri Cabor Talmacsi
oli luvannut, että jos hän viimeisellä kier-
roksella on kakkosena, ei maailmanmesta-
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� Sekunteja 
murretaan 
tiimissä.

� Toinen testipäivä onnistui, Kallio 
oli omalla sekuntiluvullaan. Kallio 
selittää, miltä tuntui ja päämekaanikko
katsoo tietokoneelta, miltä se tuntemi-
nen sensoreitten keräämässä tiedos-
tossa näyttää.

�





ruudesta siinä vaiheessa ajaneen Kallion tar-
vitse olla huolissaan.

Viimeisellä kierroksella Mika ja Cabor oli-
vat rypistäneet kärkeen, etumatka oli tur-
vallinen, puristamisen hätää ei maali-
suoralle tultaessa enää ollut. Talmacsi tuut-
tasi ohi 15 metriä ennen maaliviivaa. Kallio
menetti ne viisi pistettä, jotka olisi tarvittu
maailmanmestaruuteen. »Jos olisin tien-
nyt, olisin ajanut toisin.»

Talmacsi voitti 17 sadasosaa, mutta me-
netti paikkansa KTM:n tallissa. Jo valmiiksi
neuvoteltu sopimus jäi allekirjoittamatta.
Syynä ei ollut nopeus vaan kurittomuus.

Radalle on nyt kuitenkin pakko mennä,
vaikka rengas tuskin vielä lämpenee edes 80
asteeseen, joka pitojen kannalta olisi vähin-
tään toivottavaa ja suotavaa.

Mutta pyörä toimii, tärinät on taltutettu.  Ja

taas mennään, nollasta sataan kolmessa ja
puolessa sekunnissa. Kallio ehtii ajaa 45
kierrosta, lähes 213 kilometriä. Kauden aika-
na ajokilometrejä kertyy noin 10 000. Sellai-
set kilometrimäärät ajokautta kohden kel-
paisivat hyvin myös harrastelijamopoilijoille.

Lehdistökeskuksen monitoreista voi seu-
rata, miten Kallion kierrosajat paranevat.
Toiseksi viimeinen kierros napsahtaa omil-
le sekuntiluvuilleen, 1.50,849. Se on päivän
nopein, 153,516 kilometriä tunnissa, radan
epävirallinen ennätys. Ne viralliset ajetaan
sitten kisoissa.

»Tämä oli hyvä päivä. Tämä on helppo nol-
lata», Kallio sanoo.

Hän ei muista kahta asiaa. Sitä, kuinka
monta vuotta hän on tuntenut Jukka Poh-
jaston eikä sitä, kuinka monen neliön asun-
to hänellä on puoli vuotta Monacossa ollut.

»Jukka on ollut kaveri niin kauan kuin muis-
tan, lapsuudenkaveri, ja Monacon vuokra-
kämppä on kolmio.» Osoitehan on hyvä ja
yksinasujalle neliöitäkin varmasti riittäväs-
ti.

Pohjasto on mukana Euroopan kisoissa.
Hän ajaa asuntoautoksi muuttunutta
»kämppää», huoltaa kypäriä ja ajovarusteita.
Kallio ei osaa kesäistä leirielämäänsä niin
yksinäisenä pitää, »Euroopan kiertäminen
on mukavaa». Euroopassa ajetaan 11 kisaa,
ja välillä lennähdetään Qatariin, Kiinaan,
Yhdysvaltoihin, Malesiaan, Australiaan ja
Japaniin.

Sekuntien sadasosista kilvatessa kysymys
ei ole siitä, kuka jarruttaa myöhemmin ja
kiihdyttää nopeimmin. Kallio sanoo, että ky-
symys on kompromisseista, radan ja tilan-
teen tarjoamista kompromisseista. Myö-
hennetyllä jarruttamisella voi voittaa ajet-
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taessa mutkaan sisään ja »menettää kun au-
kaistaan ulos».

Kallio ajoi viime vuonna kahdeksan paa-
lupaikkaa 16:ssa kisassa. Onnistumisen se-
litys on rauhallinen ajotyyli. »Rajansa pitää
tietää. Kun riskin ottaa oikeissa kohdissa,
niin virheet vähenevät.»

Kallio on ajanut kolme kautta ja tietää,
mihin aggressiivinen »nyt ajetaan niin, että
kellot paukkuu» -tyyli johtaa. »Tänään voi
voittaa, mutta seuraavissa kisoissa ei mah-
dukaan kymmenen joukkoon. Koko kauden
ajan pitää pysytellä omalla tasollaan.»

MotoGP on vaikeimmillaan kontaktilaji.
Sen takia se niin hurjalta näyttääkin, sa-
massa sumpussa ja nopeudet ovat mitä

ovat, kevytkin sipaisu riittää suistamaan
ajolinjalta. »Usein ei lehtikään väliin mah-
tuisi, kontakteja tapahtuu. Pitää vain tietää,
kenen kanssa ajat, tuntea kaverin tyyli.»

Ja parempi olisi, jos ei tarvitse taaksensa
katsella. »Jos on pakko, se pitää tehdä lyhyen
suoran päässä, sillä pitkillä suorilla pään
kääntäminen lisää ilmanvastusta ja silloin
ehkä häviää koko suoran. Tätäkään eivät
kaikki ole vielä oivaltaneet.» Vanhempana
ammattimiehenä senkin tietää.

Pelko? »Ei», Kallio sanoo, »sen hallitsemi-
sesta ei ole kysymys.» Kun pyörä on kunnos-
sa eikä sen toimivuutta tarvitse miettiä se-
kunnin murto-osiakaan, kun pyörään voi
luottaa, on kaikki kohdallaan. On kysymys
toisestakin luottamussuhteesta. Luotta-
muksesta itseensä.

Kallion ollessa 15–17-vuotias, kuten nuo-
rimmat kilpakumppaninsa tänään, »en voi-
nut kuvitellakaan, että tänne pääsisi aja-
maan». Kallio tuli mukaan ikään kuin taka-
matkasta, mutta paljon jo töitä tehneenä ja
lahjakkaana. Ensimmäisellä kaudella hän
oli yhdestoista, sitten kymmenes ja viime
vuonna jo hopealla.

Kallio tiivistää lahjakkuutensa »hyväksi
ajosilmäksi». »Olen myös nopea oppimaan
radat. Pystyn kävellessäni tai ajaen skootte-
rilla, miten milloinkin, hahmottamaan ra-
dan ajolinjat.»

Radat jäävät hyvin myös Kallion muistiin.
»Onhan niitä jo sen verran veivattu. Ehkä ra-
taoppi on peräisin jäältä, siellähän radat
ovat aina uusia.»

Lempiradat ovat todellinen käsite, vaikka
suhteen syntymekanismi on hieman myyt-
tinen. Kallio pitää nopeista radoista, joilla
on korkeuseroja.

»Hollannin Assen on nopea. Saksan
Sachsenring on hidas, mutta siellä on kor-
keuseroja. Italian Mugello on nopea ja siel-
lä on paljon korkeuseroja.» Lempiratojen
joukosta puuttuvat siis hitaat ja lätät.

Pyörä on raatona pukilla. Kaikki, mikä sii-
tä irti saadaan, myös irrotetaan ja tarkaste-
taan. Pyörässä on 30 sensoria, jotka mittaa-
vat muun muassa jousitusta ja sytytystä. Kul-
jettaja kertoo tuntemuksensa ja tietokone
faktat. »Ei tietokoneeseen kertynyt infor-
maatio vielä kuitenkaan kuskin kokemuk-
sia ja käsityksiä ohita.»

Monista muista kuskeista poiketen Kallio
saisi pyöränsä nippuun, vaikka se niin pä-
reinä onkin. Kallio näkee työparinsa seu-
raavalla viikolla Espanjan Jerezissä, missä
ajetaan viimeiset testit ennen kauden alka-
mista 26.3.

Edessä on pitkä vapaavaihde viikonloppu
Monacossa, mutta mitä se vapaana olemi-
nen sitten tarkoittaa, »sitä minä en vielä tie-
dä». SK

4512/2006 | SUOMEN KUVALEHTI

Kallion 
kilpailukalenteri
Espanja, Jerez 26.3.
Qatar, Losail 8.4.
Turkki, Istanbul 30.4.
Kiina, Shanghai 14.5.
Ranska, Le Mans 21.5.
Italia, Mugello 4.6.
Barcelona, Catalunya 18.6.
Hollanti, Assen 24.6.
Englanti, Donington 2.7.
Saksa, Sachsenring 16.7
Yhdysvallat, Laguna Seca 23.7.
Tšekki, Brno 20.8.
Malesia, Sepang 10.9.
Australia, Phill Island 17.9.
Japani, Motegi 24.9.
Portugali, Estoril 15.10.
Espanja, Valencia 29.10.

�
� Luottamus pyörään saatiin 
palautetuksi testiajojen aikana.
Itseluottamusta ei tarvinnut säätää.


