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ŠKODA-kuljettajat hallitsivat rallin SM-sarjan avausta 
Rovaniemellä – Pietariselle ylivoimainen voitto 
 

Rallin SM-sarja alkoi kuluneena viikonloppun perinteisellä Arctic Lapland Rallylla 

Rovaniemellä. Huippusuosion kilpakuljettajien keskuudessa saaneen ŠKODA Fabia R5 -

mallin ralliautot olivat huipulla myös rallin tuloksissa, sillä niillä otettiin kilpailun 

kaksoisvoitto. 

 

Voittoon ajoivat Eerik Pietarinen ja hänen kartanlukijansa Juhana Raitanen. 24-vuotias 

tuusulalainen ajoi voittoon lopulta reilusti yli kahden minuutin erolla. 

 

Pietarisen ja Raitasen ylivoimaisesta vauhdista kertoo se, että hän ajoi pohja-ajan yhdeksälle 

erikoiskokeelle yhdestätoista. 

 

- Ralli meni hyvin. Saatiin puhdas ja ongelmaton suoritus kumpanakin kisapäivänä. Taso varmasti 

vain kovenee seuraavassa rallissa Mikkelissä, kun vastassa ovat Jari Ketomaa ja Kalle 

Rovanperä, joten täysillä pitää sielläkin mennä, Pietarinen tunnelmoi rallin maalissa. 

 

Nyt tulleen voiton myötä Pietarinen teki Tunturirallin historiaa, sillä hänestä tuli 53-vuotiaan 

legendaarisen kilpailun kautta aikojen kolmanneksi nuorin yleiskilpailun voittaja. Tilastossa 

Pietarinen ohitti Tommi Mäkisen, joka voittaessaan vuonna 1989 oli vajaan vuoden vanhempi kuin 

Pietarinen on nyt. Kaikkien aikojen nuorin Tunturirallin voittaja on Esapekka Lappi, joka vuonna 

2012 voittaessaan oli 21-vuotias. 

 

Toiseksi kilpailussa ajoi 21-vuotias Emil Lindholm, jolle ralli oli ensimmäinen R5-mallisella autolla. 

 

- Ihan hyvä ralli meiltä, kun ottaa huomioon, että nyt ajettiin ensimmäinen kilpailu R5-ralliautolla. 

Ralli meni aika pitkälti sen mukaan, mitä oltiin ennakkoon suunniteltu, Lindholm totesi rallin 

maalissa. 

 

Arctic Lapland Rallyn kymmenen kärkeen mahtui seitsemän ŠKODA-kuljettajaa. Yhteensä kilpailun 

maaliin ajoi 13 ŠKODA-kuljettajaa. 

 

Tuloksia, Arctic Lapland Rally, Rovaniemi 27.1.2018. ŠKODA-kuljettajat lihavoitu. 

1. Eerik Pietarinen 2.08.48,3 

2. Emil Lindholm + 2.25,4 

3. Takamoto Katsuta + 2.36,2 

4. Jukka Ketomäki + 2.41,9 

5. Marko Mänty + 3.09,3 

6. Tomi Tukiainen + 2.26,9 

7. Jarkko Nikara + 2.48,9 

8. Marko Mänty + 2.57,2 

9. Lukasz Pieniazek + 3.13,5 

10. Juha Salo + 4.04,9 
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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 

 

 

 

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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