
                
 
 
 
 

                              Tommi Makinen 
 
Tommi Makinen was born in year 1964. He was always intersted in rallying. The age of 10 Tommi 
was waching Jyvaskyla rally. It was the happening of the year.Tommis idols were Hannu Mikkola 
and Markku Alen.  
 
After the comprehensive school Tommi needed a job. His father offered him a job in the woods. 
Tommi was driving a forest work-machine. He earned a lot of money and bought his first car from 
Minna Sillankorva (the best female driver in Finland) in 1985. It cost 45,000mk. 
 
Tommi's first competition was Jappila's Soran Lennatys. He finished it 9th. His first rally was 
Nokia rally and he was third. 
 
After driving junior rallies around Finland Tommi started to compete for Finland Championship. 
In 1988 Tommi got it with Lancia of N-class.  
 
Cedric Wrede got Tommi interested to drive some rallies in Italy. Tommi needed some money for 
tires etc. He succeed fine at those rallies.  
 
After driving rallies Tommi seemed to have financial difficulties. He had taken a lot of loans.  
Tommi had debts of hundreds of thousands. He needed a manager. Tommi asked Finland’s best 
rally driver to help him. His name was Juha Kankkunen. Juha asked Timo Jouhki to help his friend. 
 
At those times Jouhki was really busy, but he got his things to order and he agreed to be Tommi’s 
manager. Tommi’s first co-driver was Seppo Harjanne. Jouhki ordered Tommi to an English course. 
Then he needed a garage. They decided that Tommi will drive for Lancia. They drive a lot of rallies 
around the world to get Tommi’s economy in a fine condition. 
 
In 1994 Tommi started to drive for Nissan. That was a wrong decision, because even Nissan 
promised that Tommi can drive 7 World Cup –rallies. He drove only a couple of rallies. He didn’t 
have garage after Nissan finished Tommi’s contract. After those difficulties Tommi got a contract 
with Astra. He drove some rallies with Astra. He got a contract with Ford in Jyvaskyla rally. He 
won his first WRC-competition with Ford. 
 
After that race he got offering from many rally garages. He signed contract with Mitsubishi in 1995. 
He drove that season with good ranks. 
 
Tommi’s achievements: 
-WRC-championship gold 1996-1998 
-134 WRC-rallies 
-24 WRC-rallies won (Jyvaskyla 4, Monte Carlo 4, Sweden 3, Argentina 3, Safari 2, Australia 2, 
Portugal 2, San Remo 2, Katalon, New Zealand) 
-N-class Finland champion 1988 
-N-class FIA-cup’s third 1990 



-Arctic Hill –rally winner 1989 
-Thailand rally’s winner 1995 

 
Sources:-Maailmanmestari Tommi Mäkinen! –book 
              -Suuret urheilijat –book 
 
 
 
 

  Tommi Mäkinen 
 
Tommi Mäkinen(syntynyt vuonna 1964) ajoi viimeisimmän mm-osakilpailunsa vuonna 2003. 
Sen jälkeen vauhti on vain kiihtynyt. Rallisarjan aikataulut muuttuivat 
kertalaakista yrittäjäallakan plaraamiseksi. ”On tämä mielenkiintoinen 
ja kokonaan erilainen maailma”, myöntää maailman ralleja kolunnut 
nelinkertainen maailman mestari. 
 
Pienestä pitäen Tommilla on ollut pakkomielle kaikenlaisiin koneisiin. 
Ensimmäisen kokemuksen koneiden käytöstä Tommi hankki jo 3-vuotiaana. 
Siitä lähtien Tommi on ollut koko ajan koneiden kimpussa. 



Hänen veljensä ja isänsä ovat tukeneet häntä aina korjaamalla ja rahoittamalla harrastusta/ammattia. 
 
Ensimmäinen innostus oli jäärata autoilu. 
Tommille hankittiin jonkunlainen auto ja ei kun radalle. 
Ensimmäinen ongelma ilmaantui jo piakkoin, sillä autossa ei ollut minkäänlaisia nastoja, jotka ovat 
jäärata autoilussa välttämättömät. 
He hankkivat todella tehokkaat nastat, mutta niissä oli vähän liikaakin tehoa. Auto ei 
liikahtanutkaan. 
Veljet korjasivat tilanteen vaihtamalla autoon paljon tehokkaamman moottorin. 
Siitä autosta tuli jääratojen hirmu, järjetön menijä, joka oli kaikkia ralli-autoilun  
sääntöjä vastaan, mutta kun kyse oli jäärata autoilusta, Tommi otti kaiken irti. 
 
 
Seuraavaksi Tommi innostui oikeasta ralliautoilusta, jonka päätapahtuma jyväskylän suur-ajot oli 
jokavuotinen tapahtuma, joka olisi ihan pakko nähdä. 
Jos unohti kisat sai odottaa seuraavaan vuoteen uusia kisoja. 
Ensimmäisen autonsa(Ford Escort RS 2000) Tommi hankki vuonna 1985. 
Hän puursi monen monta työpäivää metsätyö-koneiden parissa. 
 
 
Saatuaan tarpeeksi rahaa kokoon Tommi rupesi etsimään autoa joka löytyikin pian. 
Suomen paras nais Ralli autoilija(Minna Sillankorva) kauppasi Fordiaan. 
Halvemmallakin olisi auton tarvittaessa saanut, mutta Tommi tiesi auton hyväksi ja kaupathan siitä 
syntyivät. 
 
Tommin ensimmäinen kilpailu oli Jäppilän soran lennätys. Ensimmäinen ralli oli Nokia-ralli. 
Tommi pärjäsi niissä ihan kohtalaisesti. Sponsorit olivat huomanneet Tommin kyvykkyyden ja 
hakivat Tommia ajajaksi. 
 
Silloin Tommi löysi ihastuksensa Eliisa Järvelän, tummahiuksisen ja sirorakenteisen tytön. Tommi 
tapasi hänet Jyväskylässä vuonna 1982. He hankkivat myöhemmin lapsen, jonka nimesivät Henry 
Mäkiseksi. 
 
Tommin ensimmäinen talli oli Nissan, jonka Tommi valitsi summamutikassa. Valinta osoittautui 
huonoksi sillä Nissan vetäytyi kisoista. Tommi oli ollut Mitsubishille jo kaksi vuotta aikaisemmin 
tarjolla, mutta Mitsubishi oli valinnut Armin Schwarzin. 
Talli ei ollut kuitenkaan tyytyväinen saksalaiseen ja halusi testata Tommin taidot. 
Jyväskylän Suurajot olivat lähestymässä, tämä oli Tommin tilaisuus päästä huippu- 
talliin. 
 
 
Hän pärjäsi mainiosti ja voitti rallin vuonna 1994 Ford Escort Cosworthilla. 
Sitten vain sopimaan Mitsubishin kanssa sopimus kaudesta. Mäkinen lähti Lancerilla San Remo- 
ralliin, vaikka Ford halusi hänen lähtevän RAC- ralliin. Häneltä hajosi jousitus, mutta silti hän 
pystyi vakuuttamaan tallipäällikkö Andrew Cowanin. Hän sai sieltä tallisopimuksen vuodeksi 1995.  
 
Tommi Mäkinen oli erilainen kaudella 1996. Hän voitti merkittävällä tavalla rallin 
maailmanmestaruuden vuonna 1997. Sen jälkeen hän on voittanut kahden seuraavan vuoden 
maailmanmestaruuden.  



 
 
Saavutukset: Ralliautoilun maailmanmestari 1996, 1997, 1998, 1999. MM-ralleja 134, MM-voittoja 
24 (Jyväskylä 4, Monte Carlo 4, Ruotsi 3, Argentiina 3, Safari 2, Australia 2, Portugali 2, San Remo 
2, Katalonia, Uusi-Seelanti). N-ryhmän Suomen mestari 1988. N-ryhmän FIA-cupin kolmas 1990. 
Tunturirallin voittaja 1989. Thaimaan rallin voittaja 1995. 
 
 
 
 
 
 
Lähteet: Maailmanmestari Tommi Mäkinen! –kirja 
              Suuret Urheilijat -kirja 
 


