
STAGE FLASH

Date: 07/08/2022

Section: 4

Special Stage: SS20 Ruuhimäki 1 (11.12 km)

Weather: Dry and sunny. Kuivaa ja aurinkoista.

Road Conditions: Dry, loose gravel. Kuiva tie ja irtosoraa.

42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Nice, I enjoyed it. I beat the 00 cars which is always a good sign. Obvisouly frustrated with what happened
yesterday. Amazing roads so it will be 12 months before I'm back here again so I'll enjoy it.

42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Kiva ja nautittava. Voitin nolla-autot, mikä on aina hyvä merkki. Toki turhauttaa se eilinen. Hämmästyttäviä
teitä, ja meneehän siinä 12 kuukautta, ennen kuin ollaan taas täällä, joten nautitaan nyt.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
I think we probably jumped a bit less with this car but still a good jump I think - 50 meters? The plan is not to
be the biggest jump! We did some little mistake but we had a good stage, a good feeling.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Taidettiin hypätä tällä autolla vähän vähemmän, mutta aika hyvä hyppy kuitenkin - olisiko ollut 50 metriä?
Suunnitelmana ei toki ollut pisin hyppy. Oli ihan hyvä pätkä ja hyvä fiilis.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's a nice stage with this car. I have to be really careful with my steering but otherwise it's nice.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Muuten kiva ajaa tämä pätkä tällä autolla, mutta ei voi oikein nauttia, kun pitää varoa tuota ohjausta.

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It's fantastic, really something special. I didn't feel great at all in the first stages and I lost a lot of time so we
try to go through now and finish this rally.

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Fantastista, todellakin spesiaalijuttu. Ensimmäisellä ei tuntunut kovin hyvältä, ja siellä hävittiin aikaa, joten nyt
vaan koitetaan mennä läpi ja saada tämä ralli valmiiksi.
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44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
I don't know why this year but the jumps earlier in the stage were massive compared to last year, you jump
and end up almost in the next jump. I almost got caught out with the extra power making them jump further.

44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
En tiedä miksi, mutta tänä vuonna alkupään hypyt olivat ihan massiivisia viime vuoteen verrattuna. Hyppäät,
ja päädyt siitä melkein heti seuraavaan hyppyyn. Melkein kävi hullusti, kun lisäteho pisti hyppäämään
pitemmälle.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I try to find the feeling and after two corners I was doing a bit too much. I try to push on the power stage and
take some points from you is in front of me now.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Yritän löytää fiilistä, mutta parin mutkan jälkeen yritin liikaakin. Yritän puskea Power Stagella ja saada sieltä
pisteitä.

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
The front was quite low under some of the braking so I was cautious there. I was a bit late braking here and
there. It will be good for the second pass.

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Keula oli aika alhaalla muutamissa jarrutuksissa, joten koitin varoa. Jarrutukset jäivät vähän myöhään
muutamassa paikassa. Toisesta kerrasta tulee ihan hyvä.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
It was OK. Nothing special really, just trying to get our eye in a bit for the power stage. Nothing crazy.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Oli OK. Ei mitään erikoista; vähän koitetaan jo tiirailla Power Stagea kohti. Ei hullutuksia.

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
The car is a bit on the soft side to gain grip. The jumps look a bit scary but it's all under control. Now I start to
be scared, I'm getting older!

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Auto on vähän pehmeä. Hypyissä ei oikein toimi ja tekee vähän ihmeliikkeitä, mutta ihan OK. Yksi hyppy
saattoi näyttää vähän pelottavalta, mutta kaikki oli kontrollissa kuitenkin. Iän myötä alkaa joskus jo vähän
pelätäkin. Ihan hauskaa.
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69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I can go quicker if I take the risk but I'm not willing to take it. It doesn't make any difference for me, I can take
the crazy risk and be a few seconds faster just to be the same time as Ott so it doesn't make any sense for
me.

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Ihan hyvin tuli taas. Jos ajaa hullunlailla, saa muutamia sekunteja pois, mutta nyt kannattaa ajaa järkevästi.

8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
A lot of junctions so you know there's nowhere really to take a risk. You need to be clean.

8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Paljon risteyksiä, mutta ne pitää tulla puhtaasti. Ei siellä oikein ole riskinottopaikkoja, ja pitää vain tulla
puhtaasti.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
It was OK. I was sliding carefully. I think that's the place to be - a bit careful and make up a good power stage
time later on.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Ihan hyvä veto. Pikkuisen varovaisemmin otin pari paikkaa, mutta ihan hyvä pätkä.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
It was a nice jump, we both enjoyed it.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Ihan kiva hyppy. Ehkä se näkyy täälläkin niin kuin Oittilassakin, että pienillä ja teknisillä osuuksilla voidaan
ajaa Teemun kanssa samaa vauhtia.

22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
I thought I'd jump just like last year, just a little braking before. Still two stages to go, that's why I'm not smiling
fully yet.

22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
Ajattelin, että hyppään aivan samalla tavalla kuin viime vuonna; vähän vain jarrutan ennen hyppyä. Vielä
kaksi pätkää jäljellä, ja siksi ei vielä niin hymyilytä.

25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
The gap is too big to make up on the stages, just enjoying it and learning more about the car.
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25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
Välimatka on liian suuri, että sitä saisi kiinni seuraavilla pätkillä. Nautitaan ja opitaan lisää autosta.

23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
It's a "beep" like the last one. We're missing something from the last rally. The feeling is very low now. We're
only driving and get a little bit feeling in the last three runs.

23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Fiilis on nyt matalalla, ja vain ajellaan. Sitä samaa tämä on; jotain on kadoksissa. Koitetaan nuo kolme vielä
ajella ja katsotaan, jos jotain löydettäisiin.

28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
It was OK. The thing that came away from the dashboard yesterday is now glued back.

28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
Ihan OK. Sikaliimalla on nyt kiinni se, mikä eilen irtosi kojelaudasta.

29. Miko Marczyk (POL) / Szymon Gospodarczyk (POL) (Skoda Fabia Evo)
It was great but it's our first time here and I was too cautious in places, but it's fun.

29. Miko Marczyk (POL) / Szymon Gospodarczyk (POL) (Skoda Fabia Evo)
Oli hienoa, mutta olemme täällä ensimmäistä kertaa, ja olin varovainen paikoitellen. On silti kivaa.

34. Fabrizio Zaldivar (PRY) / Marcelo Der Ohannesian (ITA) (Hyundai i20 N)
It was quite OK, we had a slight moment in there but yes.

34. Fabrizio Zaldivar (PRY) / Marcelo Der Ohannesian (ITA) (Hyundai i20 N)
Se oli ihan OK. Oli meillä yksi pieni tilanne, mutta ihan jees.

31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
A very nice stage, my favourite one. I tried to change something to get a better feeling on this rally. I try to get
used to it for next year. I've been fighting with the car to improve it but this stage is beautiful.

31. Martin Prokop (CZE) / Michal Ernst (CZE) (Ford Fiesta MkII)
Oikein mukava pätkä, suosikkini. Yritin tehdä vähän muutoksia saadakseni paremman tuntuman tähän ralliin.
Harjoitellaan jo ensi vuoteen. Olen taistellut auton kanssa saadakseni parannettua sitä. Tämä pätkä oli upea.

37. Freddy Loix (BEL) / Pieter Tsjoen (BEL) (Skoda Fabia Evo)
It's a fantastic stage but now for me it's important to bring the car to the finish, clean it and be ready for Ypres
in two weeks.
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37. Freddy Loix (BEL) / Pieter Tsjoen (BEL) (Skoda Fabia Evo)
On fantastinen pätkä, mutta nyt minulle on tärkeätä tuoda auto maaliin, pestä se ja olla valmiina Ypresin
ralliin kahden viikon päästä.

27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
I think we were again about one second down on the fastest time but quite close anyway. We have tried to
enjoy today and not grieve over what happened yesterday. It's no use doing that.

27. Sami Pajari (FIN) / Enni Mälkönen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Taas jäätiin vissiin sekunti pohjista. Aika lähellä ollaan kuitenkin koko ajan. On me tänään koitettu nauttia
eikä liikaa synkistellä sitä mitä eilen kävi.

32. Gaurav Gill (IND) / Gabriel Morales (BRA) (Skoda Fabia)
Very good! The jumps are quite big but we played it safe. It's all good but we're still trying to get some rhythm,
to get more and more smooth and more speed. I just don't have confidence in the notes.

32. Gaurav Gill (IND) / Gabriel Morales (BRA) (Skoda Fabia)
Tosi hienoa! Hypyt ovat aika isoja, mutta otimme varman päälle. Hyvin menee, mutta haemme edelleen
oikeaa rytmiä, jotta meno olisi sujuvampaa ja nopeampaa. En pysty oikein luottamaan nuotteihin.

24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
I just wasn't able to hit the braking points, and Oittila was better than this one. I was braking too cautiously,
but otherwise it was OK.

24. Mikko Heikkilä (FIN) / Samu Vaaleri (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Jarrutukset ei nyt osuneet, ja Oittila tuli paremmin. Jarruttelin turhan varovasti, muuten tuli ihan OK.

35. Joshua Mcerlean (IRL) / James Fulton (IRL) (Hyundai i20 N)
[Left rear wheel bent.] Over a jump in the landing something happened. We need to go check.

35. Joshua Mcerlean (IRL) / James Fulton (IRL) (Hyundai i20 N)
[Vasen takarengas taittunut.] Jotain kävi yhdessä hypyn alastulossa. Pitää tarkastaa asia.

38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
It went fine and the car jumps really nicely. I could have approached the jumps a lot faster, but I don't want to
break anything. There's no denying that this is a really great stage. We'll just try to keep up this good touch
now.

38. Lauri Joona (FIN) / Tuukka Shemeikka (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Kyllä se mukavasti meni. Auto hyppää tosi hienosti. Olis saanut tulla paljon lujempaa hyppyihin, mutta ei nyt
viitsi mitään rikkoa. Tämä on tosi hieno pätkä;  ei siitä mihinkään pääse. Koitetaan pitää hyvä tatsi päällä.
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39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
This stage is incredible, maybe one of the best stages I've had so .. yes, really nice! You know, the gap
ahead is so big and behind as well so.. good learning, good fun, we're enjoying.

39. Jan Cerný (CZE) / Jan Tomanek (CZE) (Ford Fiesta Rally3)
Uskomaton pätkä, ehkä yksi parhaita, joita olen ajanut - todella hieno! Ero sekä edellä että takana tuleviin on
niin suuri, että nyt treenataan ja pidetään hauskaa. Nautimme todella.

40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
This kind of car jumps great and I think on the next pass there's no need to adapt it by braking before the
jumps.

40. Toni Herranen (FIN) / Sebastian Virtanen (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Tämmönen auto hyppää hienosti, ja toisella kierroksella ei tarvi paljon sitoa.

43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
A great stage. On the next pass I must drive faster into that last jump. We went off in Oittila. Got back on the
road, but that cost us time.

43. Henri Timonen (FIN) / Jussi Kärpijoki (FIN) (Ford Fiesta Rally3)
Hieno pätkä, täytyy vetää ensi kerralla vähän rohkeammin tuohon viimeiseen hyppyyn. Oittilassa mentiin
pellolle, mutta päästiin takaisin tielle. Kaikki kunnossa, mutta aikaa siinä meni.

45. Anssi Rytkönen (FIN) / Juho-ville Koskela (FIN) (Skoda Fabia)
[Retired on ss20 after an off. Right front corner damaged.]

45. Anssi Rytkönen (FIN) / Juho-ville Koskela (FIN) (Skoda Fabia)
[Keskeyttivät EK20:llä ulosajon jälkeen. Oikea etukulma on vaurioitunut.]

50. Thierry Colney (FRA) / Florian Zingle (FRA) (Skoda Fabia)
What a crazy stage. I think we could add a bit more speed next time.

50. Thierry Colney (FRA) / Florian Zingle (FRA) (Skoda Fabia)
Olipa mieletön pätkä. Luulisin, että voimme vähän lisätä vauhtia seuraavalla kerralla.

46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Amazing, it was one of my favorite stages you know, I like the turning over the crest and the jumps, this is the
summum of rallying, really.

46. Kees Burger (NLD) / Teemu Arminen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Mahtavaa; se oli yksi suosikkipätkiäni. Pidän siitä, kun käännetään nyppyjen ja hyppyjen yli. Tämä on rallin
korkeinta astetta, todellakin.
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47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
The ever so great and nostalgic Ruuhimäki. This morning has been good. The puncture we had yesterday
still bothers me a bit but everything is fine.

47. Jari Tuuri (FIN) / Arto Kapanen (FIN) (Skoda Fabia)
Aina yhtä hieno ja nostalginen Ruuhimäki. hyvin mennyt aamu. Eilinen rengasrikko vähän kaihertaa, mutta
kaikki ihan OK.

52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
We are taking it easy. We look at the view and enjoy since the gap to the one behind us is so big that there's
no reason to worry.

52. Justus Räikkönen (FIN) / Mikael Korhonen (FIN) (Peugeot 208 Rally4)
Otetaan rauhallisesti. Katsellaan maisemia, nautitaan, ei hötkyillä, kun on jo sellainen johto, ettei kannata.

51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
I liked that stage, there was a good jump. Next time I'll jump a little bit more.

51. Peter Thomson (CAN) / Antti Haapala (FIN) (Skoda Fabia)
Pidin tästä pätkästä ja oli hyvä hyppy. Seuraavalla kerralla hyppään vähän lisää.

54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
On the first stage we were practising but this went well. Did you see my jump? This is exactly what we were
after.

54. Raimo Kaisanlahti (FIN) / Kristian Temonen (FIN) (Ford Fiesta Rally4)
Ensimmäinen pätkä oli harjoittelua, mutta nyt meni mukavasti. Näittekö hypyn? Tätä tultiin hakemaan.
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