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Hannu Koivisto

Kun Paavo Viitanen kävi kon-
sultoimassa sikalassani, hän 
sanoi rehuhuoneeseen tul-

taessa: Tuohon vieroitus pahnoil-
le. Mihin pannaan jakoavaimet? 
Muutamia kuukausia myöhem-
min jakoavaimet olivat ulkona ja 
porsaat lämpimässä pahnoilla.

Toiminta-ajatus on  
yksinkertainen
Idea oli helppo toteuttaa, koska 
rehuhuone sijaitsi kahden sikala-
rakennuksen välissä. Toisen seinän 
takana olivat porsituskarsinat, toi-
sen seinän takana porsasosasto. 

Vieroitus tapahtui aikaisem-
min porsituskarsinaan, josta por-
saat siirrettiin porsashuoneeseen. 
Muutoksen jälkeen minimissään 
9-kiloiset, 4–5-viikkoiset porsaat 
siirrettiin pahnoille emän alta. Osa 
porsaista rääpälöityi, osa pulskis-
tui silmissä. 

Vieroitus muutettiin kaksivai-
heiseksi. Nyt porsaat vierotetaan 
4–5-viikkoisina, pari pahnuetta 
yhdistelemällä, ja ne jäävät porsi-
tuskarsinaan. Viikon kuluttua ne 
ovat toipuneet uuteen itsenäiseen 
elämänvaiheeseen. Murrosikäinen 
porsasnuoriso viedään pahnoil-
le kierron määräämäksi kolmek-
si viikoksi. Ensimmäisen porukan 
iso kuolleisuus muuttui pariksi 
prosentiksi ja verrattuna aikai-
semmin toteutettuun käytäntöön 
porsaat kasvavat nyt jopa parem-
min. 

Tarkoitus oli, että osasto toimii 
puskurina ruuhkan aikana myös 
perhekarsinana emien ja kaksi-
viikkoisten imeväisten kanssa. Yh-
tä hyvin se voisi toimia vaikka mi-
hin tarpeeseen, esimerkiksi sairas-
karsinana. 

Ensiksi tuodaan kaksi pyörö-
paalia traktorin mentävistä pa-
riovista. Paalit puretaan osittain, 
jotta porsaille jää temmellettävää 
ja pakopaikkoja uusilta hanakoil-
ta kavereilta. Sen jälkeen tuodaan 
porsaat. Kun porsaat viedään pois, 

viedään pahnatkin. Pahnaa ei li-
sätä välillä. Työmenekki on tunti 
- kaksi per kolme viikkoa, koska 
pesuja ei ole nähty satsin vaihdois-
sa tarpeelliseksi tehdä. Porsaiden 
hoito ei vaadi juurikaan muuta 
kuin tarkkailua. Tarkkailukin hoi-
tuu oljen kortta pureskellessa vil-
lien possujen juoksuharjoituksia 
seuratessa. Toimintaterapiaa stres-
saantuneelle hoitsullekin. 

Mahdollista lääkintää varten on 
laumasta yllättävän helppo napsia 
hoidettavat. Laumassa on helppo 
muutenkin havaita nuutuneet yk-
silöt tarkempaa syyniä varten.

Huoneen koko on noin 50 ne-
liötä, ja sinne mahtuu kerralla kas-
vamaan melko isoiksi vähintään 
150 porsasta, ehkä jopa 200.

Toteutus parissa  
päivässä
Kun avaimet oli siivottu, valettiin 
kakku ruokintatasoa varten. Paa-
vo Viitanen sanoi, että ruokintata-
son olisi hyvä olla säädettävä pah-
namäärän mukaan.  Tason leveys 
riippuu ruokinta-automaateista, 
mieluummin leveyttä saa olla rei-
lusti, muuten porsailta saattavat 
lähteä hännät…

Tason päälle tuli käsin täytet-
tävät Groban automaatit. Kuiva-
rehun annostelu ei juurikaan li-
sää työtä. Automaattien väliin tuli 
vesinipat. Alkuperäinen ajatus oli 
tehdä erillinen osasto sikalan pää-

tyyn. Idea oli Pedersöreläisen Jo-
han Snellmanin sikalasta, jossa oli 
neljä kertatäyttöistä porsasosastoa. 
Päädyssä oli karsinan kokoinen 
liukuovi josta siirrettiin pahnat 
etukuormaimella. 

Lämmitys hoituu osastossani 
30-kilowattisella lämminilmake-
hittimellä. Kovillakin pakkasilla 
lämpö nostettiin liki 30:een, mi-
kä on tarpeettoman korkea. Pah-
napeti antaa paljon anteeksi läm-
mönsäätelyssä. 25 astetta riittää 
hyvin. Jos lämpö jostain syystä 
katkesi, porsaat pärjäsivät kasassa 
pahnojen sisällä. Ritilöillä ei välly-
jä ole tarjolla. 

Toisaalta lämmön katkeaminen 
ei saa olla tavallista. Mutta lämm-
inilmakehitin temppuili jokusen 
kertaa. Yksi syy oli korvausilman 
puute, jonka ansiosta polttimen 
silmä kuumeni ja suli. Lämmin-
ilmakehitin ja oljet eivät ole pa-
loturvallinen yhdistelmä samassa 
tilassa. Lämmitin on tarkoitus siir-
tää viereiseen huoneeseen. Ilman-
vaihto on sujunut luonnonmu-
kaisesti, kun korkeasta pehkuhuo-
neesta otettiin osa korvausilmasta 
ritiläosastolle. Korvausilma tuli 
taas mistä raosta kulloinkin sattui. 
Ilmanlaatu oli erinomainen. 

Yksi pahnasatsi pölysi tuhotto-
masti. Muuten pölyongelma ei ole 
merkittävä. Minulla on sellainen 
käsitys, että 15-senttinen turve-
kerros voisi olla pahnojen alla ko-

va sana. Mykoplasma-pelosta pu-
huminen on mielestäni liioittelua. 
Turpeen alhainen pH rauhoittaa 
mahaa. Turpeen desinfioiva vaiku-
tus on myös vähätelty asia. Pellolle 
levitettynä pahna on hyvää maan-
parannusainetta, ainakin jos ver-
taa parkkihappoiseen puruun, jo-
ka on taas hankala typensyöjä.

Kuja-Lipastin porsaat 
nauttivat kuivikkeista
Kurikkalaisella siitossatellitin pitä-
jällä Olavi Kuja-Lipastilla on pah-
naporsaista myönteinen kokemus. 
Osa Atrian satelliittien vieroitus-
osastoista on varustettu kuivik-
keilla. Työmenekki on Kuja-Lipas-
tin mukaan kohtuullinen. Osastot 
pestään aina vaihdon yhteydessä. 
Pesuvedet imeytetään kuivikepoh-
jaan. Parin päivän päästä kuivi-
ke vaihdetaan. Terveystilanne on 
hyvä. Kuja-Lipasti ei ole havain-
nut mitään poikkeavaa. Porsaat 
viedään Kuja-Lipasteilla suoraan 
kuivikeosastoon. Emo lähtee por-
situskarsinasta seuraavana päivä-
nä. Porsaita vieroitetaan samaan 
tilaa neljä pahnuetta.

Kaiken kaikkiaan kuivikepoh-
jainen vieroitusosasto ei sovi jo-
ka paikkaan, mutta on hyvä vaih-
toehto, joka on ainakin vanhaan 
rakennukseen edullinen toteut-
taa. r

Vieroitus kuivikkeille
Tulee halvaksi ja on hauskaa viihdettä hoitajallekin

Karjatalous

Pieni, mutta ei vähin, plussa on imagojuttu. Kun eläimiin tottumattomille ihmisille, erityisesti lapsille, esittelee hulluna 
pahnoilla pinkovia, tai piereskellen röhnöttäviä porsaita, tulee katsojalle varsin miellyttävä kuva kotieläinbisneksestä. 
Haalarit päälle ja porsas syliin, tiedä vaikka siinä istuisi tuleva eläintenhoitaja. 
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Tuomas Rytky

Monet tunnistavat otsikon 
lauseen. Harmittavan 
usein niin tulee ajateltua, 

kun huomaa ostaneensa jotain 
puutteellista tai toimimatonta. 
Sama kommentti saattaa nousta 
mieleen myös valmiina hankitun 

tavaran tai koneen särkyessä.
Oulun edustalla Hailuodossa 

emolehmiä kasvattava maatalous-
yhtymä Ranta on vienyt itse teke-
misen harvinaisen pitkälle myös 
tuotantotilojen kohdalla. Maalis-
kuun alussa yhtymän viimeisetkin 
eläimet muuttivat makuuparsipi-
hattoon, jossa itse on tehty mah-
dollisimman paljon: esimerkiksi 

kattoa kannattelevat liimapalkit ja 
pihaton kalusteet.

MTY Rannan isäntäparina ovat 
keväällä tehdyn osittaisen suku-
polvenvaihdoksen jälkeen Sanna 
ja Timo Ranta, jotka ottivat vas-
tuun Sisko ja Kari Rannan jälkeen. 
Niinpä edellisillä isännillä on ollut 
ainakin yhtä suuri rooli rakennus-
projektissa kuin nykyisellä isän-

täparilla.
Ensimmäiset askeleet pihaton 

suuntaan otettiin oikeastaan jo 
vuonna 2001, kun tilalla otettiin 
välitysvasikoiden kasvatuksen rin-
nalle ensimmäiset emolehmät. Niil-
le tehtiin makuuparsipihatto väliai-
kaisesti pihalla seisovaan halliin. 
Melko pian selvisi, ettei pihatolle 
ole uutta rakennettaessa vaihtoeh-

Toimivassa budjettipihatossa kalusteetkin ovat  
itsetehtyjä

Karjatalous

"Itsepä olisi tuokin pitänyt 
tehdä"

Timo Rantaa hymyilyttää keväällä valmistuneessa emolehmien makuuparsipihatossa. Tilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja rakennuksen kustannukset jäivät maltil-
lisiksi. Huomaa itse tehdyt kalusteet. Niskapuomissa on saanut uuden elämän moni vanha valopylväs.
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Tuuliverkot sivuilla, 
jakokaivot 
ruokintapöydässä
Yksi mielenkiintoinen ratkaisu pi-
hatossa on rakennuksen seinissä 
käytetty tuuliverkko. Timo Ran-
nan mukaan se on huomattu ti-
lalla toimivaksi: "Joskus sen jou-
tuu puhdistamaan, mutta pitää-
hän ikkunoitakin pestä. Tukkeu-
tuminen riippuu paalisilppurilla 
kuivitettaessa muodostuvan oljen 
pölyn määrästä. Eläinten pöly ei 
tuki verkkoa."

Talvella verkko ei päästänyt mai-
nittavasti lunta lävitseen, vaan ajo-
luiska ruokintapöydälle pysyi puh-
taana käytännöllisesti katsoen läpi 
talven. Näin siitä huolimatta, että 
ylös nousevissa pressuovissa pari 
paneelia on korvattu verkolla.

Myös ruokintapöydästä löytyy 
kiinnostusta herättävä ratkaisu. 
Valuun on sijoitettu kolme veden-
jakokaivoa. Sieltä lähtee oma put-
ki jokaisen osaston Suevia-altaalle 
sekä poikima- ja sairasaitauksien 
Nelson-kupeille. Kaikille vesipis-
teille menee itsesäätyvä saattoläm-
mityskaapeli. Lisäksi kaivossa on 
pieni sähkölämmitin, joka pitää 
tilan lämpötilan plussan puolella 
talvellakin. Nelson-kupeissa itses-
sään on 24 voltin lämmitysvastus, 
mutta altaiden on todettu toimi-
van talvellakin ilman lämmitystä, 
mikäli lehmät vain käyttävät niitä. 
Vaihtuvan veden lämpö riittää pi-
tämään altaat sulana.

Ei aivan puoleen 
kustannusarviosta
Emolehmätilan makuuparsipiha-
ton kustannusarvio oli 201 000 
euroa. Toteutunutta hintaa Rannat 
eivät ole aivan tarkasti laskeneet, 
mutta ilman oman työn hinnoit-
telua rakennuksen hintalapuksi tu-
li noin 130 000 euroa. Timo Ran-
ta nauraa, että tavoite oli päästä 
puoleen kustannusarviosta, mutta 
siinä ei aivan onnistuttu. Alhaisen 
hinnan kääntöpuolella on pitkäh-
kö rakennusaika.

Summan tarkka jakautuminen 
ei ole tiedossa, mutta ehdottomasti 
suurin menoerä oli työntekijöiden 
palkka. Kallein materiaalihankinta 
puolestaan oli kattopeltien ostami-

nen. Toiseksi eniten materiaaleissa 
maksoi 150 tonnin satsi sement-
tiä, joka sekoitettiin paikan päällä 
mammuttimyllyillä.

Timo Ranta harmittelee, ettei 
nykyinen investointitukijärjestel-
mä tue heidän valitsemaansa ra-
kennustapaa: "Tällaisesta synty-
vät kuitit eivät tahdo kelvata, eikä 
omaa työtä arvosteta." Ajatus on 
ymmärrettävä, sillä tilan oma väki 
käytti projektiin kolmisentuhat-
ta tuntia.

Mitä muuta projektista jäi kä-
teen kuin miellyttävä hinta?

"Aivan mahdottomasti se on 
opettanut." Lopputulokseen Ran-
nat ovat silmin nähden tyytyväisiä. 
Yksi kohta sentään löytyy, jonka 
olisi voinut tehdä toisella tavalla: 
"Sorkkavallin ja makuuparren kor-
keus lattiasta on 25 senttiä. Parsien 
kynnys olisi saanut olla 40 senttiä, 
sillä talvella oli pakkasjaksolla hie-
man ongelmia lannan kertymisen 
kanssa. Kävinkin sellaisessa paikas-
sa, jossa kynnys oli 40-senttinen. 
Se näyttää korkealta, mutta kyllä 
eläin oppii nousemaan siihen." r

Pihatolla on leveyttä 25,5 metriä ja pituutta 80. Leveydestä viisi metriä on kuivikevarastoa ja 4,5 ruokintapöytää.

Liimapalkkien nostamiseen käytettiin reilua kymmentä käsivinssiä, joiden 
voima välitettiin palkille pystypilarin yläpäähän sijoitetun väkipyörän avulla.

toa. Suunnittelu ja erilaisiin ratkai-
suihin eri puolilla Suomea tutustu-
minen kesti kesän 2004 alkuun. 

Parin vuoden rakennusprojek-
tin tuloksena syntyi 80-metrinen 
pihatto. Leveyssuunnassa eläimil-
le on tilaa 16 metriä. Ensi keväänä 
pihatossa poikii sata eläintä.

Varsinaisen eläintilan jatkona 
on 4,5 metriä ruokintapöytää, jol-
ta rehu jaetaan apevaunulla. Li-
säksi seinien ulkopuolella on ko-
ko rakennuksen mittainen katet-
tu viisimetrinen kuivikevarasto. 
Kuivikkeena käytetään pelkästään 
olkea. Matalan saaren suot ovat 
liian matalia turpeen nostami-
seen ja mantereelta sitä ei kanna-
ta kuljettaa.

Lähtökohtana 
itsetekeminen
Timo Ranta sanoo, että itseteke-
misen suuri rooli oli selvää projek-
tin alusta alkaen. Perusteita maa-
seutuyrittäjä mainitsee useampia: 
"Vuosien saatossa on muodostu-
nut käsitys siitä, millaisessa eläin-
ten on hyvä olla ja mikä on toimi-
vaa. Toisaalta, mitä edullisemmin 
investoinnin tekee, sitä paremman 
palkan saa itselle. Jos olisi tehty 
puolet kalliimpi, niin olisihan se 
rahamäärä vähän lujemmassa saa-
da takaisin."

Käytännössä isäntäväki on ollut 
rakennustyömaalla muiden töiden 
sallimissa rajoissa. Lisäksi raken-
nuksella on ollut kahdesta neljään 
ulkopuolista.

Oman metsän puuta on käytetty 
kaikissa mahdollisissa rakenteissa. 
Jopa puisia parsia mietittiin, mut-
ta niistä luovuttiin lyhyen käyt-
töiän takia. Sen sijaan 82-metriset 
kantavat rakenteet eli liimapalkit 
päädyttiin tekemään omana työnä. 
Urakkaa varten paikallinen yrittä-
jä sahasi ja höyläsi noin yhdeksän 
kilometriä 30 x 70 millimetris-
tä puutavaraa. Sen lisäksi pihaan 
hankittiin 300 kilogrammaa liimaa 
ja valtava määrä nauloja. Oikeiden 
naulojen käyttämiseen päädyttiin 
konenaulauksen sijaan, koska puu-
kappaleita haluttiin hieman vedät-
tää kiinni toisiinsa naulausvaihees-
sa. Jokainen kappale on naulattu 
kiinni alla olevaan kappaleeseen 

puolen metrin välein.
Jokainen kuudesta valmiista 

palkista on 600 millimetriä kor-
keaa. Yhden palkin liimaamiseen 
ja naulaamiseen meni muutamal-
ta mieheltä pari päivää. Sen jäl-
keen palkit tervattiin ja nostettiin 
käytettyjen sähköpylväiden päähän 
odottamaan pellitystä. Nostami-
seen käytettiin reilua kymmentä 
käsikäyttöistä vinssiä. Timo Ranta 
kuvaa palkkien valmistusta ja ylös-
nostamista "kustannustehokkaaksi, 
mutta työlääksi". 

 
Kalusteet käytetystä 
höyryputkesta

Pihaton kalusteiden materiaa-
liksi löytyi oululaisen voimalai-
toksen käytöstä poistettua höy-
ryputkea. Putki on ollut alkujaan 
seinämältään 8-millimetristä, mut-
ta kovalla paineella sisällä syöksy-
vä höyry on kuluttanut sen ennen 
vaihtoa viiteen milliin. Se vaihtoi 
omistajaa "hyvin nimellisellä kor-
vauksella", jonka ansiosta "itselle ja 
jätkille jäi hyvä palkka". Rannat ei-
vät pyytäneet pihattonsa kalusteis-
ta tarjousta yhdestäkään paikasta, 
joten tarkkaa vertailua eri vaihto-
ehtojen välillä on vaikea tehdä.

Kalusteiden tekeminen kesti 
kolme kuukautta kolmelta mie-
heltä. Välissä oli kuitenkin pakkas-
päiviä, jolloin hitsaaminen ei aihe-
uttanut välkkyvää loistoa talvisel-
la pihamaalla. Pääasiassa kalusteet 
valmistettiin suorasta 50-millisestä 
putkesta. Vain parsien erottajaan 
piti vääntää mutka. Onnistuminen 
kalusteiden kohdalla oli melkein 
sataprosenttinen. Joitakin hyvin 
pieniä muutoksia täytyy kuulem-
ma tehdä, mutta pääasiassa rat-
kaisut ovat nostaneet jopa hymyn 
kasvoille. Varsinkin eläinten siir-
tely onnistuu tilojen muunnelta-
vuuden ansiosta todella sujuvasti. 
Kääntyvillä porteilla pihatto voi-
daan jakaa erikokoisiin yksiköihin 
tai muodostaa käytäviä osastolta 
toiselle. Eläinten liikkumista hel-
pottaa myös se, että perusosastois-
sa on jokaisessa kaksi uloskäyn-
tiä. "Eipähän ainakaan johtajaleh-
mä toimi portsarina ovella", Timo 
Ranta naurahtaa.

Pihaton mielenkiintoisimpiin ratkaisuihin kuuluvat itse tehdyt kantavat 
liimapalkit. Menetelmä on tilan isännän mukaan kustannustehokas, mutta 
aikaavievä.

Pihaton eri osien erottamiseen käytettyjen porttien salpa on toimiva yksi-
tyiskohta. Jousikuormitteinen lukko on helpompi käyttää kuin esimerkiksi 
tappeihin perustuvat versiot.

Ruokintapöytään sijoitetuissa vedenjakokaivoissa on lämmityksen vaatimat 
sähkölaitteet sekä jakotukki, josta vedenjakelua voi säätää vesipistekohtai-
sesti.
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Anne Penttilä
Uolevi Oristo
Ismo Sairanen

Aivan kaikki uutuudet eivät 
mahtuneet edellisen nume-
ron Farmari-juttuun, joten 

tässä vähän jatkoa tarinaan.

Lännen meininkiä
nautakarjalle
Nautakarjan käsittelykujat ovat 
vanha asia maailmalla, mutta vie-
lä varsin uutta Suomessa. Ne hel-
pottavat työtä ja parantavat työ-
turvallisuutta lihakarja- ja emo-
lehmätiloilla. Yleensä ensimmäi-
nen hankinta on käsittelyparsi ja 
työskentely-/siemennyskehikko 
sen taakse, kertoo Juha Hanhimä-
ki. Hänen yrityksensä, härmäläi-
nen Goosehill Beef Service, eli GBS 
tuo maahan amerikkalaisia Pearso-
nin kalusteita.

Näyttelyosastolle kootussa ku-
jassa oli käsittelyparren ja työs-
kentelykehikon jälkeen pystytet-
ty vaakahäkki, jonka komponentit 
tulevat pääosin kotimaisilta ali-
hankkijoilta.

"Punnitsemisen soisi yleistyvän 
muillakin kuin jalostustiloilla, kos-
ka vaakalaitteisto maksaa itsensä 
takaisin aika pian."

Yksi pullonkaula voi olla kujan 
sisääntulo; miten saadaan nauta-
ryhmä siirtymään jonomuodos-
telmaan ja ahtaaseen kujaan. Esil-
lä oli yksi vaihtoehto ohjauske-
hästä, jonka avulla hoitaja ajaa 
muutaman eläimen kerrallaan ku-
jaan. Ympäri pyörähtävä ajoseinä 
ei pääse taaksepäin, vaikka edessä 
kulkevat eläimet sitä työntäisivät-
kin. Kun lukitus vapautetaan, ai-
dan voi taas kääntää taakse. Ohja-
uskehän pyörähdys kääntää naudat 
takaisin tulosuuntaansa.

”Käsittelykujien suunnittelussa 
kannattaa hyödyntää tietoa nau-
dan käyttäytymisestä. Kun nauta 
palautetaan takaisin tulosuuntaan-
sa, se kulkee mielellään, koska luu-
lee pääsevänsä heti takaisin sinne 
mistä tulikin."

Hyödyllistä lisätietoa nautojen 
käsittelystä, käytettävistä välineistä 
ja rakenteista löytyy mm. Johanna 

Jahkolan kirjasta "Johdatus nauta-
eläinten käsittelyyn". Kirja on suo-
siteltavaa iltalukemista sekä lihan- 
että maidontuottajille, saatavana 
ainakin LSO Foodsilta.

Käsittelykujat koostetaan tilan 
tarpeiden mukaan, ja niihin voi 
yhdistää myös olemassa olevia tai 
itse tehtyjä aitarakenteita. Erilaisia 
aitaelementtejäkin saa valmiina.

UV-säteilyä kestävät
paalipeitteet
Finnlacto esitteli näyttelyssä peit-
teitä rehu- ja olkipaalien suojak-
si. Peitteiden UV-säteilyn kesto 
on vähintään viisi, jopa 10 vuotta. 
PolyTec-pyöröpaalipeite on HD-
PE-kudosta, joka päästää tuulen ja 
kosteuden lävitseen. PolyTex-olki-
paalipeite on noin pari milliä pak-
sua PP-kuitukangasta, joka päästää 
tuulen ja alta tulevan kosteuden 
haihtumaan lävitseen, mutta sata-
va vesi liukuu pintaa pitkin pois.

Molempien peitteiden tuulen-
läpäisykyky ehkäisee lepattamista. 
Paikoilleen ankkurointi voidaan 
hoitaa esimerkiksi laakasäilöissä 
käytettävillä reunapainopusseilla. 
Peitteiden värit ovat hillittyä vih-
reää. PolyTecin koko on 10x25 
metriä ja verollinen hinta 285 e. 
PolyTex on 9,8x25 metriä ja 360 
euroa.

NK-tuote lisää
automaatiota
NK-tuote ei esitellyt tällä kertaa 
varsinaisia uutuuksia, mutta osas-
tolla kerrottiin, että ruokintalait-
teiden ohjaukseen on tulossa lisää 
automaatiota. Esimerkiksi tieto-
koneen kautta voi ohjata ja seu-
rata kaikkia ruokintaan liittyviä, 
sähkömoottorilla toimivia laittei-
ta; täyttöpöytää, kiskovaunua tai 
mattoruokkijaa.

Samalle tietokoneelle on yhdis-
tettävissä myös esimerkiksi kiinteis-
tövalvontaa ja ohjaukseen muita-
kin rehunvalmistus- ja jakolaitteita. 
Myös laitteiden etäkäyttö matkapu-
helimen tekstiviestillä on mahdollis-
ta. Ohjelmisto on testikäytössä.

Täyttöpöytään on saatavissa 
vaaka, jonka avulla pystyy seu-
raamaan rehunkulutusta karkeasti. 
Täyttöpöydässä syötön punnitus-
tarkkuus on +/- 50 kg. Turvalli-
suutta lisäävät mm. liiketunnistin 
täyttöpöydän sisällä ja ylimääräi-
set rajakatkaisijat mattoruokkijan 
päissä. Täyttöpöydän liiketunnis-
tin pysäyttää tarvittaessa koko lait-
teiston, tai estää käynnistymisen. 
Jos mattoruokkijan kelkka menee 
niin sanotusti yli ja jää jumiin, ko-
ko järjestelmä pysähtyy, eikä esi-
merkiksi katkaise vaijereita tai syö-
tä rehua turhaan.

Syövätkö sikasi
kallista rehua?
ProAgrian Rehukunto-palvelua on 
laajennettu sikatiloille, nautare-
huilla se on ollut käytössä jo noin 
vuoden. Palvelu toimii verkossa ja 
on toistaiseksi ainoastaan neuvo-
jien käytössä. Palveluun tallenne-
taan rehujen ja viljojen toteutunei-
ta ostohintoja eräkoko-, rahti- ja 
paikkakuntatietoineen.

Tuottajia oli kehotettu ottamaan 
rehulaskuja mukaan Farmariin ja 
näyttelyn ensimmäisenä päivänä 
tiedostoon olikin jo kertynyt 180 
hintatietoa 45 eri rehusta. Tavalli-
sesti palvelua käytetään tilalla neu-
vontakäynnin yhteydessä. Neuvoja 
tulostaa keskimääräiset hintatiedot 
halutuista rehuista, sekä edullisim-
man ja kalleimman kymmenyksen. 
Alueittainkin hakuja pystyy teke-
mään, kunhan lähtötietoja saadaan 
ensin kasaan riittävästi.

Samalla voidaan miettiä mi-
tä mahdollisuuksia tilalla voisi ol-
la rehukustannusten alentamiseen; 
esimerkiksi tilata kerralla suurem-
pia eriä, lisätä varastotiloja, vaihtaa 
edullisempaan rehuun tai tarkentaa 
ruokintaa. Rehukustannukset ovat 
sikatilalla tyypillisesti noin 30–40 % 
kaikista kustannuksista. r

Lisää uutuuksia
Seinäjoen Farmari-näyttelystä Lisää uutuuksia myös maarakennuksen osastolla

Maarakennus

Kiinalaisia Yuchai-kaivukoneita maahantuova Entrepot Trade Oy on ottanut 
valikoimaansa saman valmistajan irtokaivurit. Laitteita on kolmea kokoa ja 
ne on suunniteltu pienempiin traktoreihin sekä kiinteistökoneisiin. Kiinnitys 
peruskoneeseen tapahtuu kolmipistenostolaitteella tai pikakytkimellä. Kuvan 
LW-7-kaivuri on malliston keskimmäinen ja hinnaksi Farmari-näyttelyssä 
ilmoitettiin 4500 euroa, johon lisätään arvonlisävero. (IS)

Tuurinkoski-yhtymä Oy esitteli 60 astetta molempiin suuntiin kääntyvän Mo-
nix-merkkisen hydraulisen pikaliitin–kauhankääntäjä -yhdistelmän. Laitteesta 
on kaksi kokoluokkaa, NTP 10 ja NTP 5 yhteensopivat. Aiemmin esiteltyjä 
tuotteita ovat helposti kiinnitettävät sileät telalapun päälliset, jotka mah-
dollistavat asfaltilla liikkumisen pintaa rikkomatta ja monitoimikauha, jolla 
voi kaivaa kapeaa kaapeli- tai vesijohto-ojaa ja tasata helposti jäljet kauhaa 
vaihtamatta. (IS)

TEM-Tuote E. Tuomaala Oy Kortesjärveltä esitteli uuden kolmella 13 millimetrin 
keskipakoisketjulla varustetun vesakkoleikkurin. Virossa valmistetun KN 140B 
-leikkurin työleveys on 140 senttimetriä ja ulottuvuus vaakasuoraan traktorin 
keskipisteestä noin 300 senttimetriä. Suurin niitettävän vesakon paksuus voi 
olla 4-8 senttimetriä. Painoa laitteella on 600 kiloa ja verollinen hinta on 4800 
euroa. (IS)

Italialaisten Agrimaster-puomileikkureiden monipuolisin malli on Shark ZP. 
Siinä puomisto taittuu myös keskeltä sivusuunnassa, joten leikkuupään saa 
käännettyä aivan takapyörän viereen tai liikennemerkin taakse. Leikkuupään 
työleveys on 125 senttimetriä ja suurin ulottuvuus traktorin keskeltä 600 
senttimetriä. Hydrauliikan tuotto on 175 litraa minuutissa ja sähkökäyttöinen 
öljynjäähdytin on vakiona. Maahantuoja ja myyjä on Hyväkone Oy. (IS)

Ohjauskehän avul-
la voi pyöräyttää 
muutaman naudan 
kerrallaan tulosuun-
taansa. Vastahakoi-
setkin eläimet kulke-
vat sujuvasti, koska 
luulevat pääsevänsä 
takaisin sinne mistä 
lähtivätkin. Kujaan 
ajaminen helpottuu 
ja työturvallisuus 
paranee, kun naudat 
eivät pääse ryntää-
mään taaksepäin.
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Maarakennus-
koneita myyvät 
yritykset olivat 
myös lähteneet 
e s i t t e l e m ä ä n 
kalustoaan Far-
mari-näyttelyyn. 
Honkatradingin 
konerivistössä 
oli uutena kone-
mallina lyhytpe-
räinen Takeuchi 
TB180 FR -kaivu-
kone. Työpainol-
taan kahdeksan 
tonnin kone on 
varustettu ilmas-
toinnilla ja kipat-
tavalla ohjaamol-
la. Vastaavalla 
tekniikalla löytyy 
myös pienempi 
5 , 5 - t o n n i n e n 
malli TB 153 FR. 
(IS)

Hollolalainen Holmet Oy esitteli viiltäen katkaisevan Mottimaster pilkekoneen. 
Kone on suunniteltu hyväksi havaitun ja varmatoimisen mekaanisen ratkaisun 
pohjalle. Esikuvana on ollut jo vuosikymmeniä sitten kehitetty Klapi-Tuiko. 
Suurin puunhalkaisija voi olla 225 millimetriä ja pisin katkaisumitta 600 
millimetriä. Markkinointi tapahtuu suoraan valmistajan toimesta, hinnaksi 
ilmoitetaan 3650 euroa veroineen. www.holmet.fi. (IS)

Jorma Voutilainen

Olisipa tämä Echo ollut mark-
kinoilla ja mukana toissa-
kesäisessä harrastesahojen 

ryhmäkokeilussa. Eivät olisi ryhmä-
läiset moittineet ainakaan painoa. 
Echo CS-350 WES on nyt selvästi 
markkinoiden kevein moottorisaha, 
ellei mukaan lasketa yläkahvaisia 
”silitysrautasahoja”. Niitä kutsutaan 
harhaanjohtavasti myös yhden kä-
den sahoiksi.

Echossa kahvat ovat ihan nor-
maalit ja hyvät. Paino terälaittei-
neen, tankit tyhjinä on yhdellä de-
simaalilla ilmoitettuna 4,2 kiloa. 
Hajurakoa seuraavaan on peräti 
puolisen kiloa. Suurin osa harras-
tesahoista painaa jopa 1,5 kiloa 
enemmän. Se on huikea ero.

Keveys on saatu aikaiseksi suh-
teellisen ohutseinämäisellä muo-
virungolla. Pintoihin on kuitenkin 
valettu kiitettävästi jäykisteitä, jo-
ten sahan painoon ja pienehköön 
tehoon nähden rakenne on uskot-
tavan tukeva.

Ulkomitat esimerkiksi saman 
tyyppiseen Stihl MS 200:aan ovat 
kauttaaltaan noin pari senttiä pie-
nemmät. Kahvaväli on tyydyttävä 
ja vasemmalle kädelle on hyvin tilaa 
etukahvan alla ja sivulla sekä taka-
potkusuojan välissä.

Saha on kokoonsa nähden kä-
teen käypä.

 
Luotettava
ja kevyt käynnistys
Tankattaessa kombikannun nokka 
mahtuu juuri ja juuri bensatank-
kiin. Muovinen korkinripustin ei 
ole varmaan siinä ahdingossa pit-
käikäinen. Suosittelen vaihtamaan 
lankamalliseksi. Kiinnitys näyttäi-
si samalta kuin monessa muussa 
merkissä. Öljysäiliössä ei ole samaa 
tilantarvetta, kun öljy tankataan 
kombistakin kaatamalla.

Kaasuttimen täyttämiseksi on 
primer-pumppu. Rikastin/puo-

likaasu toimivat samasta vivusta. 
Yleisimmin rykäisy tulee viimeis-
tään toisella vedolla. Kun ryyppy 
on poistettu, saha jää käymään vii-
meistään 2–3 vedolla.

Käynnistimessä on samanlainen 
muodin mukainen, kampiakselin 
suuntainen kierrejousikevennin. Se 
ei lataa käynnistinjousta, vaan ot-
taa vastaan puristusiskuja ja antaa 
lopussa lisävauhtia vauhtipyörälle. 
Mekanismi on miellyttävä.

Selvän miinuksen annan valmis-
tajalle siitä, että etukahvan vasen 
reuna on kiinnitetty käynnistinko-
pan alareunaan, eikä sahan alle. Jos 
käynnistin pitää avata, on kahva ir-
rotettava mieluummin sen oikeas-
ta reunasta kaksi ruuvia avaamalla. 
Niiden alla ei ole kumijoustinta. 

Tankkien koko on vain puolet 

Kevyt ja ketterä 
kuin pajulintu oksalla

Makaavasylinterinen Echo CS-350WES

Tärinänvaimennuksen ja yläkannen purku on helpompi kuin sahan kokoa-
minen. Kumikurkun ja letkujen läpivientien vaurioton pujottaminen kysyy 
kärsivällisyyttä. Perusrakenne on kyllä pelkistetyn yksinkertainen. Sylinteri ja 
kampikammio kiinnitetään runkoon pakettina.

Keveydessään Echo CS-350WSE on nyt ihan omaa luokkaansa. Moottori pyrähteli iloisesti ja luotettavasti alkuvaikeuksien 
jälkeen. Ominaisuudet ovat parhaimmillaan nuoren metsän kunnostuksessa ja pienissä raivauksissa. Toki paksukin puu 
katkeaa, kun antaa pienen moottorin puurtaa omaa tahtiaan terää painattamatta. Tekniikkavirheet eivät tunnu illalla 
kropassa kuten isompien sahojen kanssa.
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HJ 200 ja HJ 260 hakkureilla erittäin hyvä hakelaatu stokerikäyttöön, koska suora-
syöttöinen hakkuri hakkaa puuta poikkisyyhyn.
Omalla moottorilla varustettu HJ 200 Mobile tehokas jokapaikan hakkuri auton 
perään.

Suorasyöttöiset hakkurit HJ 200/260

HJ 4 soveltuu ympäristö- ja maisemointihaketukseen.
 HJ 5 ja HJ 10 isomman puutavaran haketukseen.

Vinosyöttöiset hakkurit HJ 4/5/10

Suurtehohakkuri HJ 500
Järeä urakointikäyttöön suunniteltu hinattava hakkuri.
Suuri haketusteho ja järeä syöttösuppilo mahdollistavat kuormainsyötön
Kaikkiin Junkkari hakkurimalleihin saatavana risuterä.

Junkkari Oy,
Pohjanmaanväylä 5, 
62375 Ylihärmä
Puh. (06) 4835111, 
Fax. (06) 4835295 
junkkari@msk.fi, www.junkkari.fi

Myynti:

RISUHAKETUKSESTA
JÄREÄÄN URAKOINTIIN

    

www.agrimarket.fi

Keveys ja terhakkuus
kompensoivat  
kilowatteja
 Kevytsahojen vähimmäistehona 
olen päätynyt siihen, että nuoren 
metsän kunnostuksen pienet kui-
tupuut ja polttorangat on saatava 
kaadettua ilman kaatokoloa läpi-
sahauksella laipan kärkeä käyttä-
en. Jos terä hyytyy puun painosta, 
homma menee ähräämiseksi. Ohu-
et oksat on saatava karsittua pyyh-
käisymenetelmällä.

Echo täytti ehdot nuoressa män-
nikössä, johon oli syntynyt myös 
koivuja. Isommissa, kovaoksaisissa 
kuusikuiduissa karsiutumista joutuu 
hiukan odottelemaan. Se ei vaadi sa-
malla tavalla voimia kuin isoilla sa-
hoilla. Kun sain käynnin kohdalleen, 
tein tällä pyrähtelijällä töitä niinäkin 
hellepäivinä, jolloin olisin ammatti-
sahan kanssa jäänyt rokuliin tai ai-
nakin yövuoroon. Vanerikoivukin 
katkeaa, kun antaa pikkuruiselle ai-
kaa terää painattamatta. Ketju on pi-
dettävä kunnossa viimeisen päälle.

Echo häviää Stihl MS 200 
moottorisahalle 20 % nopeudes-
sa 20 cm: n puiden katkonnassa ja 
karsinnassa. Ihan ammattiluokkaan 
Echo CS-350WES  ei siis yllä. Muu-
tama kymmenys pitäisi kilowatteja 
olla lisää, jotta sahalla pärjäisi kai-
kissa nuorissa metsissä. Harrasta-
jalle ja osa-aikaiselle sahaajalle ke-
veys antaa anteeksi sahaustekniikan 
puutteita. Heillä työn mukavuus 
lienee huipputuloksia tärkeämpi. 
Pääasia, että tulee lähdettyä. Se kyn-
nys on Echolla matala. 

Luokituksessa pitää muistaa 
myös hinta. 450 euroa on lähem-
pänä hyvää harraste- kuin keski-
luokkaa.  Käyttöominaisuudet viit-
taavat enemmän jälkimmäiseen 
suuntaan.

Perinteisen sahaamisen lisäksi 
oan pakko nostaa esille yksi näkö-
kohta niemenomaan tämän kokei-
lusahan keveyden ja terhakkuuden 
puolesta. Pienet raivausalat hoitu-
vat kivuttomasti ilman raivaussa-
han hankintaa. r

ammattisahojen vastaavista. Kulu-
tuskin on pienempi. Nuoren met-
sän kunnostuksessa tankkausväli 
on puolisen tuntia.

Tottelee kiitettävästi
kaasuliipasinta
Kiihtyvyys on suorastaan kiitettävä. 
Myös kaasun löysäämisen mootto-
ri tunnistaa tavallista nopeammin. 
Ketju ei rullaa pitkään. Kaasuliipa-
simen mekanismi toimii työntö-
tangolla. Turvaliipasin osui hyvin 
käteen ja toimi moitteitta.

Edelliset kehut olivat testiyksi-
lössä sitkeän esityön takana. Uusi 
saha toimi kyllä kierroksilla, mutta 
alakierroksilla se oli kovasti asento-
herkkä. Varsinkin pystyasennossa 
terä maata kohti kierrokset pyrkivät 
ensin nousemaan kuin tankin tyh-
jenemisen edellä ja sitten saha sam-
mui. Siedin sitä muutaman tankilli-
sen uutuuden ja sisäänajon nimissä. 
Viimein aloin epäillä, että suodin 
jää tankissa jonnekin piippuhyllylle. 
Ei se siltä kuitenkaan näyttänyt. Pa-

hin, mitä saatoin ajatella, olisi ollut 
jäähdytyksen riittämättömyys, kun 
helle jatkui päivä päivältä. Vihdoin 
menin töihin yöviileällä. Säädöillä 
asentoherkkyys väheni, mutta vas-
ta suutinten puhallus paineilmalla 
palautti sahan kunnian.

Tämä Echo on äärimmäisen 
kranttu säädettävä. On trimmatta-
va L- ja H-suutinta lopuksi keske-
nään. Huippukierroksissa pidättäy-
dyin 13 600:ssa. Edemmäs ei kanna-
ta mennä leikkuutehon kärsimättä.

Kun säädöt löytyivät, ne ovat 
pysyneet kohdallaan hyvin. On-
neksi Echo-kauppiailla alku- ja jäl-
kisäädöt kuuluvat veloituksetta sa-
han ostohintaan. Uskon, että edellä 
kerrotut kokemukset hälventävät 
epäuskoa niin ostajilta kuin kaup-
piailtakin. Puolinaisuuksia ei pidä 
jälkisäädöissä hyväksyä. Kyllä se 
käy, kun viitseliäisyys kertaalleen 
säätömeisselin pyörittelyssä riittää! 
Sain vakautettua tyhjäkäynnin jopa 
niin alas, ettei se monella tunnetul-
lakaan merkillä onnistu.

Plussaa…
+  Ylivoimainen keveys  
+  Luotettava ja kevyt käynnistys
+  Ei paha roskaaja
+  Kaasutintilan pikalukko
  
 

…ja miinusta
–   Kranttu säädettävä
–   Kapea käyttöala
–   Kombikannulle ahdas bensa- 
 tankki
–   Etukahvan kiinnitys
–   Kumikurkun ja letkujen läpi- 
 viennit

Käynnistimen lisäjousi on kieltämättä miellyttävä pienessäkin moottorissa. 
Echossa sitä nimitetään I-Startiksi. Saha on silti solakka.

Tekniset tiedot 
Makaavasylinterinen moottori nelikanavatekniikalla 
Sylinteri/kampikammio kompakti rakenne 
Säädettävä Walbro kaasutin 
Yhdistetty rikastin/puolikaasu 
Esitäyttöpumppu 
Jousikevennetty käynnistin 
Muovirunko
4 kumin runkotärinänvaimennus 
Kaasutintilan pikalukko 
Ilmansuotimen pikakiinnitys 
Säteisjousitettu,3 käpäläinen kytkin 
Säädettävä öljypumppu 

Iskutilavuus 35,8 cm3

Ilmoitettu teho 1,48 kW
Sallitut max.kierrokset 13 500 rpm
Polttoainesäiliö 0,37 l
Teräöljysäiliö 0,23 l
Vakioterä 12”
Ketjujako 3/8”,1,3 mm
Kiinteä vetoratas 6-hampainen
Ketjunopeus max.kierroksilla 25,7 m/s
Ketjun kiristys sivulta 
Paino terineen tankit tyhjinä (punnittu) 4,2 kg
Ohjehinta 450 euroa
Maahantuoja SGN Group/Kerava 

Kytkin ja säädettävä öljypumppu ovat  kuin ammattisahoissa. Myös ketju kiris-
tetään sivulta. Ääni on aika kova, vaikka pakoputki suuntautuu sivulle.

Tulpan sijainnissa on varmaan sekä hyvää että talvella arveluttavaa. Hyvää on 
se, että tulppaan pääsee käsiksi muita osia irrottamatta. Kun talvikokemuksia 
ei ole, voin vain kuvitella sulavan lumen vaikutusta sytytyskaapeliin. Silikoni 
ja kosteudenpoistosuihkeet on kyllä jo keksitty.

Saha on solakka ja pystyrintainen kuin Sorsaveden muikut. Pienistä mitoista 
huolimatta molemmille käsille löytyy kahvojen tehokkaaseen käyttöön riittä-
västi tilaa myös käsineet kädessä.

Kaasutintilan kannen pikalukko on luotettava ja näppärä. Pitkittäinen ilman-
suodin irtoaa avaimitta. Suodin ei roskaannu helposti. Pesuväli on tavallista 
pitempi. Suutinruuveille ei ole meisselin ohjureita.
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Jorma Voutilainen

Suomalaisten haaveet koko-
nais- ja joukkuekilpailun mi-
taleista haihtuivat konkreet-

tisesti taivaan tuuliin heti ensim-
mäisessä osatehtävässä, puun kaa-
dossa. Jokainen suomalainen kaatoi 
puuskittaisessa sivutuulessa samalta 
puolen reippaasti merkkikepin ohi. 
Kun lisäksi tuli rangaistuspisteitä 
kannosta, terävin kärki karkasi heti 
toivottoman kauas.  Kaikki paran-
telivat asemiaan kenttätehtävillä, 
mutta lajit loppuivat kesken.

Suomen joukkueen menestys-
tä ei sovi pitää huonona. Viides si-
ja 27 maan joukossa todistaa, ettei 
tässä olla putoamassa unhon yöhön 
maailman kartalla. Henkilökohtai-
sessa kilpailussa Jukka Perämäen 
15. sija, Vesa Kurjen 20.- ja Jarmo 
Laatikaisen 29. sija kertovat samaa 
kieltä. Jokaisella taidot tehtävittäin 
riittävät kokonaiskilpailun mesta-
ruustasolle, kun varmuus vain ai-
kanaan löytyy.

Maailman kärki kovenee ja leve-
nee vuosi vuodelta. Tie menestyk-
seen on yhä kovemman harjoittelun 
takana. Innostus kisoihin kasvaa 
maailman muissa maissa päinvas-
toin kuin meillä. Nyt voimaan astu-
neet sääntömuutokset on otettava 
jatkossa käyttöön jo harjoituksissa.

Eniten vihloi mieltä, ettei Suo-
mesta löytynyt edustajaa nuorten 
(alle 21 v) sarjaan. Siihen pystyi 
sentään 22 maata. Onneksi edus-
tusjoukkueemme kilpailijat eivät 
vielä kuuluu ukkosarjaan. He kil-
pailevat toivottavasti vielä pitkään. 
Laji vaatii huipulla kuitenkin niin 
paljon kokemusta, että nuoria oli-
si pikaisesti löydettävä valmennet-
taviksi.

Tulospalvelua vaille
erinomaiset kisat
Viro järjesti teknisiltä järjestelyil-
tään erinomaiset MM-kisat. Nuor-

ten sarja mukaan luettuna 106 kil-
pailijan hallittu ohjaaminen viiden 
eri tehtävän kilpailussa on kova 
urakka. Se onnistui tasapuolises-
ti ja täysin aikataulussa kaikkina 
kolmena kilpailupäivänä. Siltä ei 
voi mitenkään välttyä, että toiset 
joutuivat odottamaan suoritus-
vuoroaan jopa kahdeksan tuntia 
kilpailunumerosta johtuen. Hekin 
tiesivät H-hetkensä jo aamulla. 
Mainittuun ryhmään ajautuivat 
kaatopuidensa hyväksyttyjen pro-
testien kautta myös Jarmo Laati-
kainen ja Vesa Kurki. Edellisen puu 
oli liian vino ja jälkimmäisen tyvi-
laho. Varapuille pääsi vasta sitten, 
kun kaikki muut olivat kaatonsa 
tehneet.

 Kilpailun sujuvuutta lisäsivät 
tuomariston erinomaiset mittavä-
lineet. Digitaalinen kulmamittari, 
absoluuttinen pöllin pään oikaisu-

laite, sähköinen ajanotto teräket-
jun vaihdossa ja tehtävien videoin-
ti suurelle näyttötaululle herättivät 
suorastaan kateutta. Vastaavat lait-
teet on meillekin pikimmiten han-
kittava.

Kenttälajit käytiin suomalaisit-
tain lääkelaukusta surullisen kuu-
luisaksi tulleella Tehvandin hiihtos-
tadionilla Otepään keskustan tun-
tumassa. Nyt suomalaiskilpailijat 
ja kannustusjoukot olivat sitä rotua, 
ettei huoltoasemille taatusti ilmes-
tynyt edes tyhjiä muovikasseja.

Paikallista yleisöä metsässä ja sta-
dionilla oli hämmästyttävän vähän. 
En tosin havainnut koko matkalla 
tai kisakylässä yhtään tapahtumasta 
kertovaa ulkomainostakaan.

Kilpailujen seuraaminen tur-
hautti fanitkin, kun tulospalvelu 
oli surkeaa. Monikielinen kenttä-
kuuluttaja yritti kyllä parhaansa, 

mutta kun hän ei saanut tuoma-
reilta tuoreeltaan suoritusaikoja ja 
mahdollisia virhepisteitä, kilpailu-
jännitys jäi kokematta. Ajat ja vir-
heet olisivat muuttuneet hetkessä 
pisteiksi ainakin suomalaisjoukolle, 
kun 14 hengen kannustusryhmäs-
sä oli mukana myös legendaarinen 
kuuluttajamme, Raimo Keränen, 
jolla on aivan uskomaton ”pienois-
tietokone” jo tutuksi tulleen ja pins-
seistä päätellen maailmaa nähneen 
huopahattunsa alla.

 Yritimme toki itse kellottaa tär-
keimpien mitalikandidaattien aiko-
ja ja kytätä esimerkiksi karsinnassa 
tuomareiden tussin käyttökertoja 
virheiden merkitsemisessä. Epätoi-
voista se katsomosta käsin oli.

 Sähköistä tulostaulua odotel-
lessa meidän kotimainen kalikka-
mallimme ripustuskoukkuineen on 
edelleen lyömätön maailmalla.

Suomalaisten kiri kentällä 
ei riittänyt kaadon jälkeen

Moottorisahauksen MM-kisat Viron Otepäässä

Jarmo Laatikainen (vas) ja Vesa Kurki (oik) hölmistyivät, kun heidän teräketjun vaihtotehtävänsä keskeytettiin, kun Vesan 
sähköinen ajanotto ei lähtenyt käyntiin.

Onneksi Vesa 
Kurjen ensim-
mäinen kaa-
topuu osoit-
tautui lahoksi. 
Seuraava yritys 
meni parem-
min, ja pisteitä 
tuli parisen-
k y m m e n t ä 
enemmän.

14 hengen kannustusryhmä ei ehtinyt näkemään Jukka Perämäen kaatoa, kun 
se tapahtui kilpailun alkupäässä. Muut suomalaiskaadot katsoimme tarkkaan, 
kun ne hyväksyttyjen protestien jälkeen tehtiin vasta illalla. Jukka tuli siviili-
vaatteissa joukkoon kannustamaan joukkuekavereitaan (lippujen välissä).

Valmistaja:
Junkkari Oy, 
62375  Ylihärmä 
Puh. (06) 483 5111
Fax. (06) 483 5295
E-mail: junkkari@msk.fi     
Internet: www.junkkari.fi

Kulkee, kestää, kuljettaa.

Isännälle tai 
urakoitsijalle. 
Sinulle räätälöity.
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tikainen (410 p) 27.. Karsinta nosti 
joukkueen yhteispisteissä viiden-
neksi. Nousu oli hyvä.

Huikeinta karsinta oli Viron yk-
kösjoukkueelle, joka kokonaisuu-
dessaan karsi kovaa. Anto Laas ja 
Andres Olesk karsivat lisäksi puh-
taasti hopealle ja pronssille. Jouk-
kue rynni mestariksi huolimatta 
Taavi Ehrpaisin yhdestä virheestä 
(14. sija). Katsomo ja toimitsijat he-
räsivät ansaittuun riemuun. Jouk-
kue kantaa nyt seuraaviin MM-ki-
soihin asti pääsponsorin, Husqvar-
na AB:n kultakypäriä kuten hen-
kilökohtainen mestarikin. Kuulin 
jälkikäteen, että kutsu paikallisen 
ministerin vieraaksi on jo käynyt.

Katkerinta loppuhuipentuma oli 
varmaan Hollannille. Karsintaan 
hupenivat henkilökohtaisen koko-
naiskilpailun- ja joukkuemitalit, 
vaikka Hollannilla oli selvä kak-

soisjohto henkilökohtaisesti ja selvä 
joukkuejohto ennen karsintaa. To-
della musta päivä heille. Romahdus 
johtui karsintavirheistä.

Kymmenen parasta
ja vanhoja tuttuja
Mestaruuden voitti nimenomaan 
tasaisella sarjallaan Italian Johann 
Raffl (1619 p.) Karsinnan päätyttyä 
näytti siltä, ettei hän toviin edes it-
se tajunnut voittaneensa kokonais-
kilpailua.

Huimalla harppauksella hopealle 
nousi usein Suomessakin kilpaillut 
ja harjoitellut Viron Andres Olesk 
(1608 p). Manuaalihakkuun lisäksi 
hän urakoi Virossa kahdella koneel-
lisella korjuuketjulla. Juuri hänen 
koneensa siirteli häiritseviä runkoja 
pois kaatotehtäväalueella.

Pronssille nousi neljänneltä ti-
lalta Saksan Wolfgang Heidemann 

Puuskatuulta
tyvenen lomassa
Koko Suomen joukkueelle kaato-
tehtävä oli tällä kertaa heikoin laji. 
Kaikki meikäläiset kaatoivat samal-
la pitkulaisella aukolla. Kun nume-
rot oli arvottu maittain, numeroi-
den 21–23 piti ajoittuman kilpailun 
alkupäähän. Esikatselussa edellise-
nä päivänä Jarmon puu osoittautui 
protestin verran liian vinoksi. Vuo-
ro siirtyi kaadon loppuun. Samal-
la oli vaihtunut pieni ja suojaises-
sa paikassa sijainnut puu pitkäksi 
kuuseksi lähes aukon keskelle. Al-
kuperäistä varapuuta ilmestyi kaa-
tamaan kilpailija, jolla on maansa 
edustaja kansainvälisessä juryssä.

Jarmon aloittaessa kaatoaan au-
kolla oli ollut täysin tyyntä ainakin 
kymmenen minuuttia. Ennen kuin 
tehtävä oli lopussa, tuuli puhalsi 
lähes 90 asteen kulmasta  sivulta. 
Kun suuntaus oli tyvenen mukai-
nen, poikkeama ja kantovirhe pu-
dottivat pistemäärän 568:aan, joka 
oikeutti 60. sijalle.

Jo ennen kannustusryhmän ehti-
mistä Otepäähän Jukka oli ehtinyt 
kaataa 605 pisteen arvoisesti. Sil-
lä kaadon sijaluvuksi tuli 43. Vie-
lä enemmän kepistä oli poikennut 
Vesa, mutta onneksi puu oli laho. 
Uudella puulla tulos parani noin 
20 pisteellä. 580 pisteellä sijaluku 
oli kaadon jälkeen 50.

 Yli 650 pisteen kaatajia oli kah-
deksan. Heistä paras, Saksan Gottf-
ried Shädlich, nappasi täydet 660 
pistettä. Hopeaan ja pronssiin tar-
vittiin 657 pistettä.

 Mielestäni meikäläisittäin oleel-
lista oli, että kaikki kaatoivat au-
kon suuntaisissa puhureissa samal-
ta puolelta ohi. Hirmuisen järeän 
kuusikon seassa kasvaneet kaato-
puut olivat painopisteeltään tuulen 
suunnasta poikkeavia. Koko jouk-
kue piti puun painopistettä tuulen 
suuntaa ja voimaa tärkeämpänä.

Ensimmäistä kertaa kansainvä-
lisissä kisoissa ei saanut käyttää 
kaatorautaa kaatoloven suuntauk-
seen. Myös pitopuun merkkaami-
nen kaarnapiikillä on kielletty. En 
usko, että kummallakaan asialla oli-
si ollut kuin korkeintaan henkinen 
vaikutus lopputulokseen. Toisaalta 
viimeistään nyt, kun kaatorauta on 
suuntauksessa kielletty, olisi mie-
lestäni helppo harkita kaatokiilan 
käyttöä. Sillä lähtee sääntöjen mu-
kainen kilpailupuu varmasti, vaik-
ka oksapaino ei olisikaan kaadon 
myötäinen. Kaatopuun vinoushan 
ei saa ylittää kahta astetta. Leka ja 
kiila ovat olleet monilla joukkueil-
la käytössä jo pitkään. Huomatkaa 
sanamuoto: Harkita! Sorsapoiku-
een uimaopettajaksi en aio pyr-
kiä. Molempia välineitä olen kyllä 
käyttänyt epätasapainoisia pihapui-
ta kaataessani.

Kolme miestä
alle 11 sekunnin
Teräketjun vaihdossa peräti kol-
me miestä alitti 11 sekunnin rajan. 
ME on nyt 10,47 sekuntia ja se on 
Saksan Gerhard Briechlen nimissä. 
Itävallan Balz Recher selviytyi 10,56 
s: ssa ja ja Venäjän Vadim Imankulov 

10,97 s:ssa. Väheksymättä mahdol-
lisen harjoittelun merkitystä otak-
sun, että sähköisellä ajanotolla on 
osuutensa tulosten parantumiseen 
monella miehellä.

Fiksuimmat osasivat ottaa lähtö-
askeleen ulommalla jalalla lyhyen 
porttiviisarin ohi. Vasta taaempi jal-
ka käynnisti ajanoton. Oletan, että 
seuraaviin kisoihin sääntö muuttuu 
tai viisari pitenee.

Suomalaisten ajat paremmuus-
järjestyksessä olivat: Jukka 14,36 s, 
Jarmo 14,50- ja Vesa 15,01. Kaikki 
ovat muistaakseni  alittaneet käsi-
ajanotolla nyt saavuttamansa tulok-
sen sekä kotimaassa että ulkomail-
la. Jarmon ja Vesan keskittymistä 
saattoi haitata se, että he parina 
kilpaillessaan joutuivat keskeyttä-
mään ensimmäisen yrityksen, kun 
Vesan puoleinen kello ei lähtenyt 
käyntiin. 

Nousu alkoi
kiekkojen sahaamisesta
Alta/ päältä sahauksessa suomalai-
sista paras oli Jarmo (187 p). Vesa 
hävisi hänelle vain pisteen, Jukka 
tasan kymmenen pistettä. Taso on 
jo niin kova, että Jarmon sijoitus oli 
10., Vesan 12. ja Jukan 33. Voittaja, 
Venäjän Ilya Shvetsov sahasi huike-
an 197 pisteen tuloksen. 190 pisteen 
ylittäjiä oli neljä.

Tarkkuuskatkaisussa ”lankulla” 
Jukka tempaisi kovat 238 pistettä. 
Kuvittelimme, että sillä irtoaa jokin 
lajimitali.  Haaveeksi jäi sekin. 240 
pisteen ylittäjiä löytyi viisi. Tans-
kan Ole Kjaer lajin voittajana saha-

si lähes uskomattomalta tuntuvat 
248 pistettä, Itävallan Hannes Her-
zog 246 ja Ruotsin Lars Strandell 
244.  Kaikki kolme muuten sahasi-
vat kaksi kiekkoa prikulleen samas-
sa ajassa; 152 sekunnissa. Hiuksia 
nostattavia suorituksia!

Jarmon ja Vesan pisteet ja si-
joitus tarkkuuskatkaisussa olivat 
226/42. ja 224/48.

Kisa ratkesi
karsintavirheisiin
Ennen pyöreillä karsintatapeilla to-
teutettua karsintaa suomalaisten la-
jimitalipussi oli tyhjä. Kokonais-
kilpailussa henkilökohtaiset mi-
talihaaveet oli jo haudattu. Myös 
joukkueena tilanne oli sama. Kan-
nustusjoukoissa pohdimme, millä 
taktiikalla joukkue lähtee viimei-
seen tehtävään? Edes yksi mitali 
olisi mukavampi esittää sponso-
reille kuin joukkuetulos tulosten 
keskivaiheilta. Antaako joukkueen 
johto (Juhani Pöllänen ja Hannu 
Kilkki) pojillemme vapaat kädet 
pelata upporikasta tai rutiköyhää?  
Sekä kilpailijat että johto vakuutti-
vat jälkikäteen, ettei ohjeistusta ol-
lut ollenkaan.

Hiukan ennakkoon pelkäämäm-
me karsinta meni joukkueelta hy-
vin. Kukin suomalainen neljän mie-
hen eristä oli ryhmänsä nopein. 
Kun Vesa Kurki  selvisi vielä vir-
heittä, hänet nähtiin palkintoko-
rokkeella kuudentena palkittujen 
joukossa (21,75 s/434 pistettä). Yh-
dellä tyngällä mieheen Jukka Perä-
mäki (416 p) oli 22. ja Jarmo Laa-

Talviurheilukeskuksena meillä paremmin tunnetun Tehvandi stadionin beto-
nipenkit ammottivat tyhjyyttään varsinkin ensimmäisenä kenttälajipäivänä, 
vaikka katsomoon olisi päässyt maksutta. Jatkuva helle pelasti järjestäjät 
lisätöiltä. Lankuista ladottu nurmikon suojakate olisi ollut häiritsevän liukas 
vesisateessa.

Sekä henkilökohtaisen että joukkuekisan mestarit kantavat kaksi vuotta 
pääsponsorin, Husqvarnan, lahjoittamaa kultakypärää.  Italiassa ja Virossa 
juhlat jatkunevat vieläkin. Mitalistit asettuivat italialaisen maailmanmestari 
Johan Raffl:in sivuille ”käännetyssä” järjestyksessä. Hopealle sijoittunut Vi-
ron Andres Olesk on oikealla, pronssimitalisti Wolfgang Heidemann Saksasta 
vasemmalla.

Karsinta oli isäntämaan riemujuhlaa. Se nosti joukkueen maailmanmestariksi. 
Suru lienee suurin Hollannissa. Hugo van Bijsterveldtin ja Jon van Kampenin 
kaksoisjohto kuihtui mitalittomaksi kuten joukkuetuloskin. Keskellä jättikokoi-
nen van Kampen on  jo pudonnut  vauhdista. Virheitä tuli silti.



Nro 12     8. 9. 2006

82

Jorma Voutilainen

Tein ennen kesäloman alkua 
jutun moottorisahauksen SM-
kilpailuista (KV 10/06). Siihen 

pakettiin kuului myös kokonainen 
tulosluettelo tehtävittäin. Se oli kui-

tenkin lehden valmistusprosessissa 
oli jäänyt uinumaan sähköisten tie-
dostojen uumeniin.

Pahoittelemme kömmähdystä. 
Kilpailujen yhtenä tukijana lehden 
linja säilyy jatkossakin. SM-tasolle 
yltäneet ammattilaiset ovat palsta-

tilansa ansainneet. Kisoissa jaetuis-
sa tuloksissa oli muistaakseni yksi 
tekninen laskentavirhe, jonka ehdin 
korjata jo juttua tehdessä. Lista on 
virallinen ja lopullinen. 

Julkaisemme tulosluettelon jäl-
kijunassa, kun tiedän, että alan pii-

reissä monella on leikekirja kisoista 
niiden alkuajoista lähtien. Puuttuva 
palanen lienee nyt liitettävissä jut-
tuun. Siispä terveisiä kilpailijoiden 
henkilökohtaisille valmentajille/sih-
teereille: Leikkaa, liimaa, askartele!Moottorisahauksen SM-kisat 2006 

Sija Nimi Joukkue Kaato Karsinta Teräketju Alta/päältä Tark.katk. YHT
01 Jukka Perämäki Husqvarna 642 428 108 199 228 1605 
02 Vesa Kurki Tornator 627 422 120 170 221 1560
03 Jarmo Laatikainen Metsähallitus 590 418 118 190 229 1545 
04 Klaus Oinonen Metsähallitus 659 380 104 168 219 1530
05 Alpo Lehikoinen UPM-Kymmene 641 404 97 184 202 1528 
06 Aulis Janhunen StoraEnso 635 432 102 150 209 1528
07 Jaakko Rikkola StoraEnso 624 418 100 174 211 1527 
08 Arvi Pelkonen Metsähallitus 655 410 90 170 196 1521
09 Jukka Kylliäinen Husqvarna 597 410 116 157 234 1514 
10 Esa Tumelius UPM-Kymmene 566 420 108 182 237 1513
11 Mauri Marjomaa Metsähallitus 603 406 104 155 228 1496
12 Hannu Niveri StoraEnso 539 442 104 194 211 1490
13 Lauri Huhtala Metsähallitus 608 396 96 169 219 1488 
14 Rauno Javarus Metsähallitus 600 386 98 181 212 1477
15 Antti Oksanen Metsäliitto 651 322 98 183 215 1469 
16 Heikki Lehtonen Metsähallitus 591 372 93 171 229 1456
17 Pasi Parviainen StoraEnso 590 348 110 158 244 1450 
18 Jussi Isotalo E-Pirkanm.mhy 528 416 70 171 201 1386
19 Martti Potkonen Tornator 506 382 94 148 218 1348 
20 Jari Sirviö Metsähallitus 524 344 104 136 219 1327
21 Raimo Pummila Metsäliitto 548 328 36 174 202 1288
22 Arto Karvonen Husqvarna 0 326 104 108 226 764

Puuttuva palanen 
tilastojen jatkoksi

Moottorisahauksen SM-tulokset jälkijunassa

(1608 p).
Seuraavat kuusi miestä ovat ko-

keneita kilpailijoita: 4) Ole Kjaer, 
Tanska 5) Massimiliano Biemmi, 
Italia 6) Hugo van Bijsterveldt, Hol-
lanti 7)Taavi Ehrpais, Viro 8) Lars 
Strandell, Ruotsi 9) John van Kam-
pen, Hollanti 10) Anto Laas, Viro

Suomalaisten sijat kerroin jo 
alussa. Näidenkin kuulumisia vä-
liin kysellään: 13) Vasile Babata, 
Romania 17) Balz Recher, Sveitsi 
32) Bengt Rask, Ruotsi 39) Ilia Sh-
vetsov, Venäjä 40) Karl Henggeler, 

Sveitsi.
Nuorten sarjan kolme parasta 

olivat: 1)Patrik Walser, Liechten-
stein 1501 p. 2) Mik Hansen, Vi-
ro 1496 p. 3) Michael Stein, Saksa 
1487 p.

Seuraavat MM-kisat järjestää 
Belgia kahden vuoden päästä.

”Maksa kaksi,
ota yksi”
 Pitkillä reissuilla syntyy usein ryh-
mäläisiä lentäviä lauseita. Tällä 
matkalla aiheen antoi joutoaamu-

na suurin paikallinen tavaratalo:
Ostin kahdet mustat kalsarit, 

halvemmat ja kalliimmat, ja mak-
soin ne asiallisesti vaateosaston 
kassalla keski-ikäiselle naismyyjäl-
le. Sain kuitin ja vaihtorahat asi-
allisesti. Myyjä pakkasi tiskin sii-
meksessä ostokset muovikassiin. 
Klampsin muutaman satametrisen 
suoraan hotellille. Yllätys oli mel-
koinen, kun avaamattomasta kas-
sista löytyi vain yhdet; ne halvem-
mat kalsarit. Kalliimmat olivat pak-
kausvaiheessa  ”unohtuneet” tiskin 

uumeniin. Näppärästi hoidettua 
palkanlisää! Pientä kotiinpäin ve-
toa kuulin yritetyn tehdä muillekin 
ryhmäläisille.

Suomessa joku vaatemerkkilii-
ke mainostaa alennusmyynnissään: 
”Maksa kaksi, ota kolme”! Otepääs-
sä sen virolaiskäännökseksi sorvat-
tiin: ”Maksa kaksi, ota yksi”! 

Tähän tositarinaan ei  valitetta-
vasti sisälly tippaakaan alkoholia 
eikä erotiikkaa. r


