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21 Škodaa aloittaa rallikauden tulevana viikonloppuna 
- suomalaisia tähdittää Rovanperä Montessa ja 
Pietarinen Rovaniemellä 
 
 

Rallikausi 2018 alkaa suomalaisittain todellisella superviikonlopulla, sillä samaan aikaan 

käynnistyvät sekä rallin MM-sarja Monte-Carlossa ja SM-sarja Arctic Lapland Rallylla 

Rovaniemellä. Yhteensä ŠKODA Fabia R5 -ralliautoja on kilpailuissa mukana peräti 21 

kappaletta, joista seitsemän MM-sarjassa ja 14 SM-sarjassa. Kuumimmat suomalaisnimet 

ovat 17-vuotias Kalle Rovanperä ja 24-vuotias Eerik Pietarinen. 

 

Monte Carlo on rallin MM-sarjan ikoni, joka on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuulunut 

sarjaan vuodesta 1973 alkaen. Tänä vuonna ralli ajetaan 25.-28. tammikuuta. Rallina ”Montella” on 

vieläkin pidemmät perinteet, sillä ensimmäistä kertaa ruhtinaskuntaan kokoonnuttiin silloisen 

matkailuajon merkeissä jo vuonna 1911. 

 

Nyt tuon haastavan rallin reitille starttaa uransa ensimmäisen kerran myös Kalle Rovanperä 

numerolla 73. Rovanperä ajaa WRC2-luokassa yhdessä kartturinsa Jonne Halttusen kanssa, mutta 

ei kerää varsinaisia MM-pisteitä, vaan lisää kokemusta. 

 

- Ralli tulee varmasti olemaan haastava, sillä eri olosuhteita riittää. Nyt tähän mennessä 

nuotituksen aikana tosin jäätä on ollut aika vähän, mutta se on sitäkin arvaamattomampaa. Sitten 

kun siihen vielä lisätään pimeys, niin tarkasti täytyy mennä, Rovanperä kommentoi. 

 

- Tavoite on päästä maaliin ja saada kaikki erikoiskokeet ajettua, jotta kilometrejä kertyy 

mahdollisimman paljon, Rovanperä summaa tavoitteensa. 

 

Muut ŠKODA-kuljettajat Monte-Carlon MM-rallissa 25.-28.1. 

Jan Kopecky (CZE) / Pavel Dresler (CZE) 

Ole Christian Veiby (NOR) / Stig Rune Skjaermoen (NOR) 

Olivier Burri (CHE) / Anderson Levratti (FRA) 

Quentin Giordano (FRA) / Vincent Landais (FRA) 

Mathieu Arzeno (FRA) / Romain Roche (FRA) 

Claude Carret (FRA) / Olivier Mathias (FRA) 

 

Rallin SM-sarja vauhtiin Rovaniemellä 

 

Rallin SM-sarja pyörähtää niin ikään toden teolla käyntiin tänä viikonloppuna legendaarisen Arctic 

Rallyn myötä. Ralli tunnetaan täydellisistä talviolosuhteistaan ja kovasta kansainvälisestä 

vetovoimastaan. SM-sarja itsessään on tätä nykyä erittäin kovatasoinen käytännössä täysin 

uudistuneiden ralliautojen myötä ja kilpailujen voitostakin taistelee jokaisessa rallissa jopa yli 

puolenkymmentä kuljettajaa. 
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Toni Gardemeisterin TGS Worldwide -tallissa ajava Eerik Pietarinen on yksi rallin 

ennakkosuosikeista. Nuorukainen on SM2-luokan hallitseva suomenmestari, mutta siirtyi jo viime 

kaudella SM1-luokkaan häikäisevän voiton myötä Tampereella. Nyt edessä on täysi kausi SM-

sarjan pääluokassa ŠKODA Fabia R5 -autolla. Rovaniemellä Pietarisen ajonumero on 6. 

 

- Tunnelmat ovat hyvät ja luottavaiset kauden ensimmäiseen SM-ralliin. Testiä ollaan päästy 

ajamaan ihan mukavasti ja erityisesti olen tykännyt Škodan ketteryydestä talviolosuhteissa, 

Pietarinen ennakoi. 

 

- Erityisesti pidän täällä Rovaniemellä näistä pitkistä erikoiskokeista. Niissä saa kunnon ajofiiliksen 

päälle, mutta kyllä siellä Mäntyvaaran raviradallakin on mukava käydä kikkailemassa. Tavoitteena 

on ajaa rallin voitosta, Pietarinen toteaa. 

 

Muut ŠKODA-kuljettajat Arctic Lapland Rallyssa 26.-27.1. 

Teemu Asunmaa / Ville Mannisenmäki 

Marko Mänty / Joni Mäkelä 

Emil Lindholm / Mikael Korhonen 

Jukka Ketomäki / Jarkko Alanen 

Tomi Tukiainen / Mikko Pohjanharju 

Lukasz Pieniazek (PL) / Przemyslaw Mazur (PL) 

Jukka Kasi / Henri Ania 

Mikko Eskelinen / Arto Kapanen 

Kees Burger (NL) / Miika Teiskonen 

Lars Stugemo (SWE) / Kalle Lexe (SWE) 

Pasi Lyytikäinen / Panu Plosila 

Jarmo Autio / Markus Silfvast 

 

Näin seuraat Monte-Carlon MM-rallia 

Rallin MM-sarjan kotisivut http://www.wrc.com/vs/en/index.html 

 

Näin seuraat Arctic Lapland Rallya 

Rallin SM-sarjan kotisivut: http://www.rallism.fi/ 

Arctic Lapland Rallyn kotisivut: http://www.arcticrally.fi/ 

 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo   Sami Kolsi 

Viestintäpäällikkö   tiedottaja, Dezoo Oy 

+358 10 436 2112  +358 50 560 7293  

kari.aalo(at)skoda.fi  sami(at)samikolsi.com 
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 
ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 1895, 

jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá Boleslavissa, Tšekin 
tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä seitsemää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ sekä KODIAQ ja 
SUPERB.  

› Valmisti vuonna 2017 yli miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen 

komponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, 

Algeriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 30 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
 
 
 
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2017 Suomessa rekisteröitiin 11 505 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5694 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 

automyynnistä oli 4,9 %. Octavia oli tämän lisäksi myydyin yritysauto sekä myydyin kaasuauto. 
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