
STAGE FLASH

Date: 07/08/2022

Section: 4

Special Stage: SS19 Oittila 1 (10.84 km)

Weather: Dry, cool

Road Conditions: Dry, loose gravel

42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
I'll struggle to take the lead now. Very loose, it's been dry overnight. All ok, a bit hesitant in a couple of places
but other than that, all good

42. Craig Breen (IRL) / Paul Nagle (IRL) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Kamppailemista tämä nouseminen vaatii. Kovasti irtosoraa; on ollut kuivaa yöllä. Parissa paikassa vähän
epäröin, mutta muuten OK.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
The plan is to enjoy and try things on the car. Still a lot of sweeping to do. Nice to have Crag in front of us.
Three stages to do.

16. Adrien Fourmaux (FRA) / Alexandre Coria (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Suunnitelmana on testailla eri asioita autossa. Edelleen aika tavalla auraamista. Mukavaa, että Craig on
edellämme. Kolme pätkää jäljellä.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
It feels nice but the power steering again. Not nice.

68. Jari Huttunen (FIN) / Mikko Lukka (FIN) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Melkein menin pihalle, kun ohjaustehostus hävisi. On aika ilkeää ajaa tämmöistä.

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
I don't know why but I have no grip at all. It's very strange. The car is too stiff. It's not good at all.

7. Pierre-louis Loubet (FRA) / Vincent Landais (FRA) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
En tiedä mikä on. Ei ole pitoa. Auto on liian jäykkä.

44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
No grip, I felt like I was stopped in most places, not going forward, backward or anything. No grip at all.
However, it's a good start.
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44. Gus Greensmith (GBR) / Jonas Andersson (SWE) (Ford Puma Rally1 Hybrid)
Ei ole yhtään pitoa. Joissakin paikoissa tuntui kuin pysähtyisi kokonaan eikä päässyt mihinkään suuntaan. Oli
kuitenkin hyvä aloitus.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I feel quite a bit from the car, I think we changed something in the car last night. My engineer pushed me into
a change last night and it is good, my engineer did a great job. Thank you to my engineer, David.

18. Takamoto Katsuta (JPN) / Aaron Johnston (IRL) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Kisainsinöörini halusi tehdä joitakin muutoksia illalla, ja se näytti näköjään toimivan. Kiitos sinulle, David!

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
We had a clean run. Very, very slippery in some places. A lot of cleaning as well but we had a clean run
through.

11. Thierry Neuville (BEL) / Martijn Wydaeghe (BEL) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Tuli ihan siististi. Paikoitellen on tosi liukasta. On meillä putsattavaa myös, mutta ihan siististi tuli kuitenkin.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I'm just not taking any chances, trying to keep the rhythm. Nothing crazy this morning.

33. Elfyn Evans (GBR) / Scott Martin (GBR) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
RIskejä en ota, ja koitan pitää rytmiä päällä. Ei mitään hulluttelua tänä aamuna.

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
I got a bit used to the view being really poor with the broken windscreen but when I sat in the car after service
I thought "oh I can see again!". It's better like this!

4. Esapekka Lappi (FIN) / Janne Ferm (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
No, ajettiin läpi. Ei tässä ole järkeä tehdä mitään ihmeen urheiluliikkeitä. Meinasin jo melkein tottua siihen
tuulilasiin, mutta kummasti se auttaa tässä lajissa, kun näkee jotain..

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
There is not much that I can do more. I think the small road is claeaning quite a lot. There's a lot of lines
helping us, it's not easy. I tried to be fast but it was not a perfect stage for me and I think Ott knows it well.
There's not much more I can do.

69. Kalle Rovanperä (FIN) / Jonne Halttunen (FIN) (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid)
Ihan OK aamunaloitus. Pikkutie tuntuu putsaantuvan nyt. Oli siellä linjoja, joista oli meille apua. Ajettiin
mahdollisimman kovaa ja puhtaasti, eikä kovempaa pääse. Ott tuntee nämä tiet. Ei virheitä tullut, mutta nyt
on vaikea ottaa riskiä.
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8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
That was definitely full gas. Happy to be here but it was much needed this morning. Now we need to keep a
good pace but it was much needed.

8. Ott Tänak (EST) / Martin Järveoja (EST) (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid)
Mentiin todellakin kaasu pohjassa. Hienoa olla täällä, ja todella tarvitsin tämän aamun onnistumisen. Nyt
täytyy pitää vauhtia yllä, tulee tarpeeseen.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Not bad. The road is great, really enjoyable to drive.

21. Teemu Suninen (FIN) / Mikko Markkula (FIN) (Hyundai i20 N)
Ei hassummin. Hieno tie , sitä oli hienoa ajaa.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Oittila is a nice and fast stage. The gap was not big but in the wrong direction, though. Well, three more to go
now. Our run was OK, but I should have pushed a bit more from the beginning.

20. Emil Lindholm (FIN) / Reeta Hämäläinen (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Oittila on ihan makea ja kovavauhtinen. Alkuun otin vähän liian varovasti. Aikaero ei iso, mutta väärään
suuntaan. No, vielä kolme jäljellä. Ihan OK veto, mutta olis pitänyt rohjeta vetää kovempaa alussa.

22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
It was OK. I'm trying to find the balance between pushing and staying out of trouble. Our rally ended here last
time so not too good memories from here.

22. Egon Kaur (EST) / Silver Simm (EST) (Volkswagen Polo Gti)
Meni ihan OK. Yritän löytää tasapainon hyökkäämisen ja varovaisuuden välillä. Viimeksi rallimme loppui tällä
pätkällä, joten ei ole kovin hyviä muistoja täältä.

25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
Enjoyed the stage, we're struggling a bit with some changes we did to the car. I was not expecting the result
of the changes. But it's OK, It's not every day that you're here in Finland so we enjoy it.

25. Hayden Paddon (NZL) / John Kennard (NZL) (Hyundai i20 N)
Nautimme pätkästä, mutta kamppailemme hieman autoon tekemiemme muutosten kanssa. Vaikutus oli
vähän muuta kuin odotin. Mutta ei se mitään, et ole joka päivä täällä Suomessa, joten nautimme siitä.

23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
We are mainly in major key today. Just driving through and checking places for the future as I think these
stages will be used again some day. We're also trying out some things.
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23. Teemu Asunmaa (FIN) / Ville Mannisenmaki (FIN) (Skoda Fabia Evo)
Enemmän duurin puolella ollaan. Kunhan ajeltiin ja katseltiin paikkoja, eikä  sen kummempia peliliikkeitä
tehty. Ei ole kiire mihinkään, mutta kokeillaan muutamia juttuja. Eiköhän näitä pätkiä ajeta
tulevaisuudessakin.

28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
It was a great stage, let's try to enjoy the last bits.

28. Eerik Pietarinen (FIN) / Antti Linnaketo (FIN) (Volkswagen Polo Gti)
Hieno pätkä oli, ja varmasti tuli. Koitetaan nauttia vielä viimeisetkin pätkät.
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