
Lähtö  1. Väliajat: 44,5-40,5-40,5-39,5 
PIRTTILÄN MURU: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 850 jäljellä. Sai 
vapaan radan 250 jäljellä. Puristi maalisuoralla vaatimattoman lähdön 
voittoon.
IKI-EKA: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 850 jäljellä. Pääsi 250 ennen maalia 
johtavan rinnalle, mistä kamppaili toiseksi. 
MUALIMANKUATAJA: Eteni viim. takasuoralla pienen pääjoukon hänniltä 2. 
ulos. Mahtui vajaa 100 jäljellä ulos ja ehti totoon. 
HOO ÄM JUIPERO: Jäi viim. takasuoran alussa 2. ulkoa ilman selkää, eteni 
keulaan 250 jäljellä. Kangistui lopussa neljänneksi. 
STORMI: Nousi etusuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle, mutta laukkasi pian.
Nousi pääjoukon hänniltä viim. takasuoralla selässä kolmannelle. 
Kamppaili asiallisesti viim. rahoille.
PÄTMÄN: Menetti keulat viim. takasuoran alussa ja taipui pienessä 
lähdössä taustalle. 
HILIMA TOIVIKKI: Jäi viim. takasuoran alussa 2. sisältä 3. sisälle, 
laukkasi 550 jäljellä.
MUA LOLITA: Eteni johtavan rinnalta keulaan viim. takasuoran alussa. 
Laukkasi 550 jäljellä.
HARJUJEN CLAARA: Laukkasi 1. kurvin alussa ja taustalla 2. kurvissa.
KÄSKYNHALTIJA. Nousi 6. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä. Laukkasi 
pian.

Lähtö  2. Väliajat: 15,0-17,0-19,0-20,0 
BLUEBERRY BOY: Puolsi maalisuoralla keulasta ulospäin, nappasi kuitenkin 
varman voiton. 



CHOPIN BLUES: Pääsi tuikkaamaan viime metreillä 2. sisältä sisärataa 
tasapäin toiseksi. 
FRANCIS COCCOLA: Nousi johtavan takaa toiselle 300 juostuna. Kamppaili 
lopussa rehdisti tasapäin toiseksi. 
SITRUS GRAPE: Seuraili lopussa tasaisesti 3. sisältä. 
CALL IT JULIO: Eteni viim. takasuoralla keskipareista harvan porukan 
neljänneksi. Kohosi maalisuoralle kolmannelle radalle. Kadotti samassa 
raviaan ja tuli vain tasaisesti.
OXHOUSE WILLIAM: Laukkasi 3. ulkoa 900 jäljellä. Laukkasi takapareissa 
viim. takasuoran alussa uudelleen. Ravi ei ollut ihan kohdillaan. 
LAIFFII: Oli vaisu 5. ulkoa. 
FAON DE SUE: Pääsi kolmannelta 2. ulos 1. takasuoran alussa. Pudotti 
kierros jäljellä 4. sisälle. Taipui taustalle. 
AMAZING NEMO: Oli tosi vaisu 4. sisältä. 
SWEET APRIL: Poissa.

Lähtö  3. Väliajat: 29,5-32,0-27,0-28,5 
FRANSUA: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, puristi maalisuoralla 
rintamasta hallittuun voittoon. 
RIUTAN TAIKA: Kiersi etusuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, kamppaili 
maalisuoralla rintamasta toiseksi. 
RAPSODI: Kangistui lopussa keulasta kolmanneksi. 
NOUMANI: Kohosi loppukurvissa pienessä lähdössä 3. sisältä 2. ulos, 
kamppaili lopussa asiallisesti neljänneksi.
TEPPANA: Jäi pussiin 2. sisälle.
NALLI NAPERO: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua kierros jäljellä. 
Taipui lopussa pienessä lähdössä taustalle. 
HYYPÄN LILJA: Poissa.



Lähtö  4. Väliajat: 21,0-21,0-20,5-19,0 
MIDSUMMER SPEED: Vastaili keulasta hallittuun voittoon. 
ROCKER TIE: Nousi 5. ulkoa selässä kolmannelle vajaa kierros jäljellä. 
Käänsi loppukurviin neljännelle radalle ja kiri hyvin toiseksi. 
BWT HURRICANE: Pääsi vajaa kierros jäljellä 6. ulkoa 4. ulos. Pääsi 
loppukurvissa 2. ulos. Sai tilaa n. 100 jäljellä ja kiri hyvin ehtien 
totoon. 
NITROGLYCERINE: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 800 jäljellä. Kamppaili 
lopussa neljänneksi.
LA COURABOU: Pudotti 500 jäljellä 3. ulkoa 2. sisälle, missä pussissa 
maaliin.
PATRIOTIQUE: Kangistui lopussa johtavan rinnalta kuudenneksi. 
CLUB NORD LOVE: Kohosi viim. takasuoralla väsyvän takaa 3. sisältä toisen
radan jonoon. Tuli maalisuoralla porukan keskeltä asiallisesti rahoille. 
JANE BOOST: Nousi vajaa kierros jäljellä 4. ulkoa kolmannelle. Sai 
vetoapua 800 jäljellä. Puristi maalisuoralla viim. rahoille. 
CALL IT HAYDEN: Nousi vajaa kierros jäljellä 7. ulkoa selissä kolmannelle
radalle. Kohosi maalisuoralle ulkoradoille, mutta ravi oli heikkoa ja 
kiri jäi pliisuksi.
MADAME ROYALE: Matkasi 4. sisällä, kohosi maalisuoralla ulkoradoille, 
vaikka seuraamisenkin kanssa oli jo vaikeuksia.
VIVIAN ARTIST: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 2. sisältä. 
CARAMEL'S NUGA: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
STONEISLE TWILIGHT: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla.
AGUERO: Laukkasi lähtöön.
MAKE IT FUNNY: Laukkasi lähtöön.
NEXT YET: Poissa.

Lähtö  5. Väöiajat: 18,5-18,5-15,5-14,0 
RONALDO MALIBU: Matkasi viiden hevosen lähdössä 3. ulkona. Pääsi 
loppukurvissa laukkojen myötä johtavan rinnalle. Jatkoi maalisuoralla 
vaatimattomassa lähdössä varmaan voittoon. 
SURPRISE LEADER: Menetti keulat viim. takasuoran lopussa, peri 
johtopaikan uudelleen 400 jäljellä laukkojen myötä.  Kamppaili 
maalisuoralla pienen vaatimattoman lähdön toiseksi. 
IL FUNNY LI: Oli 2. sisältä viimeinen hyväksytty vaatimattomassa 
lähdössä. 
MR DEAUVILLE: Kohosi etusuoran alkaessa pienessä lähdössä 4. sisältä 2. 
ulos. Jäi loppukurviin toiselle ilman selkää. Laukkasi 400 jäljellä.
NINEELEVEN: Nousi etusuoran alkaessa 3. sisältä johtavan rinnalle. 
Prässäsi keulaan viim. takasuoran lopussa. Laukkasi 400 ennen maalia.
BOULDER LUKE: Poissa.
ITHINKIAMA GENIUS: Poissa.



Lähtö  6. Väliajat: 36,0-32,5-31,0-29,5 
LULUN TAIKA: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 850 jäljellä. Eteni 550 jäljellä 
johtavan rinnalle ja keulaan 400 ennen maalia. Kamppaili varmaan 
voittoon.
VILLIMETTE: Laukkasi lähtöön jääden hännille. Nousi 5. ulkoa kolmannelle 
900 jäljellä ja sai pian vetoapua. Eteni 400 jäljellä johtoon edenneen 
Lulun Taikan rinnalle ja kamppaili toiseksi. 
TÄHTI-OLIVIA: Menetti keulat 400 jäljellä, mutta kamppaili totoon. 
TAIKATULEN LIEKKI: Nousi 4. ulkoa viim. takasuoralla selässä kolmannelle 
radalle, kamppaili asiallisesti neljänneksi.
SORELLE: Pudotti keskipareista sisäradan jonoon 1300 jäljellä, mahtui 
maalisuoran alussa ulos ja tuli tasaisesti. 
JENNITÄR: Seuraili 2. sisältä viim. rahoille.
WERONA: Laukkasi kierros jäljellä hännillä, tuli pääjoukon mukana 
maaliin.
KUKKAROSUON VEERA: Nousi viim. takasuoran lopussa 4. sisältä selissä 
kolmannelle radalle, ei kuitenkaan yltänyt rahoille.
NIEMEN IIDA: Kohosi etusuoran alkaessa 3. sisältä 2. ulos. Jäi 
loppukurvissa väsyvän takana kauas hännille.
TÄHDENTELI: Taipui viim. takasuoran lopussa johtavan rinnalta.
VIETÄVÄN EKOTAR: Laukkasi lähtöön, uudet laukat taustalla 1. takasuoralla
ja 2. kurvissa.

Lähtö  7. Väliajat: 18,5-18,5-15,5-17,5 
PEGASOS EVO: Kiersi etusuoralla 3. ulkoa neljännen kautta johtavan 
rinnalle, mistä lipui maalisuoralla varmaan voittoon. 
CASTLE IN THE SKY: Näytti olevan viim. takasuoralla 2. sisällä 
vaikeuksissa. Syttyi loppua kohden uudelleen, nousi maalisuoralla 
toiselle ja kamppaili toiseksi. 
ELAINE LAURELTON: Kangistui maalisuoralla keulasta kolmanneksi.
FURIOSA: Nousi kierros jäljellä takaa selässä kolmannelle. Kamppaili 
pitkällä kirillä lopussa neljänneksi. 
ROCKTOWN INSPECTOR: Aloitti toisella ilman selkää, jatkoi 1. takasuoran 
lopussa 2. ulkona. Jäi etusuoralla väsyvän takana keskipareihin. Nousi 
selässä kolmannelle 850 jäljellä. Kamppaili maalisuoralla asiallisesti 
viidenneksi. 
HARD CHIP: Laukkasi lähtöön jääden kauas hännille, käänsi maalisuoralle 
leveään viuhkaan ulkoradoille ja tuli vahvasti perille. 
VIE DE DREAM: Ei päässyt tulemaan 3. sisältä lopussa vapaasti.
WINZET: Kohosi 4. sisältä 2. ulos, kierros jäljellä. Kamppaili lopussa 
viim. rahoille. 
FRANCIS JOURNEY: Nousi etusuoralla takaa kolmannelle radalle, pääsi 400 
jäljellä 2. ulos. Taipui maalisuoralla.
FULLHAND COMERY: Matkasi sisällä keskipareissa, mistä ei vain riittänyt. 
HE'S A KEEPER: Juuttui kolmannelle radalle ja juoksusta tuli liian 
raskas.
I FEEL ON FIRE: Tyytyi seurailemaan hännillä.
MILDA ANDOVER: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
ALLADIN BRO: Laukkasi lyhyesti lähtöön. Nousi kierros jäljellä takaa 
selissä kolmannelle. Tuli hieman tasaisesti ja laukkasi maalisuoralla 
uudelleen.



FROZEN ELSA S: Kohosi 1. takasuoran lopussa 3. sisältä toiselle ilman 
selkää, oli vaikeuksissa jo etusuoralla.
TULIP FACE: Poissa.

Lähtö  8. Väliajat: 13,5-16,0-16,5-14,0 
SECOND OPINION: Hallitsi keulasta helposti perille. 
INTERLUDE FERM: Kohosi 2. kurvissa pienen lähdön hänniltä toiselle ilman 
selkää, mistä tsemppasi toiseksi. 
LAST GUNSLINGER: Kohosi viim. takasuoran alussa 3. sisältä 2. ulos, 
kamppaili pienen lähdön kolmanneksi.
GOVERNOR VICE: Seuraili 2. sisältä harvan porukan neljänneksi.
FLOSSING ARTIST: Vaihtoi etusuoran alussa pienen lähdön hänniltä jonosta 
2. ulos, mistä oli vaisu. 
CRYSTAL COMBO: Pudotti 1. takasuoralla toiselta ilman selkää jonoon 4. 
sisälle. Ei vain riittänyt lopussa pienessä lähdössä.

Lähtö  9. Väliajat: 33,0-31,5-35,0-34,5 
M.V. VILMATAR: Vastaili keulasta varmaan voittoon. 
R.R. MUISTOTAR: Nousi 1. takasuoran lopussa 3. sisältä johtavan rinnalle,
pudotti kierros jäljellä 2. sisälle. Nousi 400 jäljellä johtavan 
rinnalle. Kamppaili toiseksi. 
JUSSIX: Laukkasi 1. kurvin alussa. Laukkasi 2. kurvissa takapareissa 
uudelleen. Nousi hänniltä loppukurviin selissä kolmannelle radalle. Kiri 
maalisuoralla ulkoa hienosti totoon. 
KIIEKSEN VIHTORI: Nousi n. kierros jäljellä kaukaa takaa kolmannelle 
radalle. Punnersi tosi rehdisti perille. 
VILLIPIIKKI: Nousi keskipareista kolmannelle kierros jäljellä ja eteni 
loppukurvin alussa johtavan rinnalle. Kangistui lopussa viidenneksi. 
OHIHEITTÄJÄ: Laukkasi 2. ulkoa 1350 jäljellä. Jatkoi keskipareissa, mistä
tasaisesti perille.
VARJOHEHKU: Seuraili takapareissa.
JUOKSEVA: Laukkasi lähtösuoralla, nousi 900 jäljellä 5. sisältä selissä 
kolmannelle radalle. Ei jaksanut vaativalla reissulla kärkeen.
RENKI ROLS: Oli taustalla vaisu. 
EKIN HULI: Nousi 3. sisältä johtavan rinnalle 800 jäljellä. Laukkasi 
viim. takasuoran lopussa ulkoradoille. Haki raviaan ja laukkasi myöhemmin
hännillä uudelleen.
VIPANTIINA HEM: Laukkasi lähtöön ja alkumatkasta taustalla uudelleen 
tullen hylätyksi.
DEMONI: Pääsi loppukurvissa 4. sisältä 2. sisälle, laukkasi n. 100 
jäljellä taistosta viim. totosijasta.



UKON UNELMA: Laukkasi lähtöön, päätyi taustalla keskeyttämään.
MONSTERI PUNK: Laukkasi lähtösuoralla.
NEVAN TUISKU: Antoi keskipareissa pahoin periksi viim. takasuoran alussa 
ja keskeytti.
VUOREN ISOMMUS: Poissa.

Lähtö  10. Väliajat: 14,0-16,0-17,0 
KWAKIUTI BOKO: Eteni johtavan rinnalta keulaan loppukurvin alussa ja otti
varman voiton. 
KASPER D.BOKO: Pääsi n. 300 juostuna kolmannelta 3. ulos. Kohosi n. 400 
jäljellä kolmannelle radalle ja puristi lopussa toiseksi. 
BABADOOK: Jäi loppukurvin alussa 2. ulkoa ilman vetoapua. Kamppaili 
asiallisesti totoon. 
GITANO THIEBEN: Kohosi hänniltä loppukurvissa ulkoradoille ja kiri hyvin 
tototaistoon. 
AL'S SWEET SVEA: Kohosi viim. takasuoralla takaa selissä kolmannelle ja 
puristi maalisuoralla rahoille. 
LIGHTNING LUCA: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle 
radalle, kamppaili hieman tasaisesti lopussa viim. rahoille. 
THE WORLD IS MINE: Pakitti etusuoralla kolmannelta hännille. Nousi viim. 
takasuoralla uudelleen selissä kolmannelle radalle. Ei päässyt tulemaan 
lopussa porukan keskeltä vapaasti. 
BIG BOWL: Jäi loppukurvin alussa 2. sisältä 3. sisälle, mahtui väsyvän 
takaa n. 300 ennen maalia toisen radan jonoon. Tuli loppua asiallisesti.
DJANGO CROSS: Nousi loppukurvissa väsyvän takaa 3. sisältä toisen radan 
jonoon. Ei päässyt tulemaan lopussa täysin vapaasti.
HALF MOON ZIP: Menetti keulat loppukurvin alussa ja taipui taustalle. 
RIION VALENTINO: Oli perin vaisu 4. sisältä. 
DANIEL SPEED: Tuli 5. sisältä pääjoukon mukana maaliin. 


