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Moottorisahauksen SM-kilpailu-
jen osanottajalista oli tähän men-
nessä näkemistäni lyhyin. Kato oli 
käynyt erityisesti kilpailijoiden 
vanhemmasta päästä. Nuorten 
sarjassa ei ollut ainuttakaan osal-
listujaa. Se panee väkisin ainakin 
järjestelytoimikunnan ja toivotta-
vasti myös kilpailijat tukijoineen 
miettimään kisojen tulevaisuutta.

Osallistujakadon syistä nousi en-
simmäisenä puheenaiheeksi osal-
listumismaksu, joka on ollut pit-
kään 252 euroa kilpailijalta. Sitä ja 
ansionmenetystä monet kilpailijat 
pitävät omalle rahapussille liian 
kalliina. Työsuhteisille metsureille 
työnantajat ovat perinteisesti kus-
tantaneet kilpailumaksun ja majoi-
tuksen ylläpitokorvauksineen. Jot- 
kut työsuhteiset ovat saaneet lisäksi 
ansionmenetyskorvausta kilpapäi-
viltä. Kun myös valtakunnan taita- 
vimmiksi todistetuista miehistä osa 
on joutunut etsimään leipänsä 
muualta kuin metsästä, osallistu-

miskuluja ovat astuneet paikkaa-
maan varsinaisten tukimaksujensa 
lisäksi eri sahamerkkien maahan-
tuojat. Kovimmin kulut kouraise-
vat tällä erää Oy Husqvarna Ab:tä, 
jonka ”talli” sahaa sekä Husqvar-
noilla että Jonseredeilla. Ne olivat 
nytkin määräenemmistönä kisa-
sahoista. Muut merkit olivat Stihl 
ja Makita/Dolmar.

Yhteensä osallistumismaksut kat-
tavat  noin kolmanneksen SM-ki-
sojen järjestelykuluista. Loput ka-
tetaan metsää ja metsätyötä arvos-
tavien yritysten ja yhteisöjen va-
paaehtoisilla tukimaksuilla, joiden 
suuruus päätetään yhteisissä vuosi-
kokouksissa. Entisten aktiivikilpai-
lijoiden työpanos ennakkojärjeste-
lyissä ja tuomaroinnissa on merkit-
tävästi edesauttanut kulujen pitä-
mistä aisoissa.

MM-tasolla innostus mootto-
risahaukseen on selvässä kasvus-
sa. Suomi alkaa olla kisoissa alta-
vastaaja jopa eurooppalaisten jou-

kossa. Itäblokin maat tulevat ry-
minällä kohti kärkeä. Sitä taustaa 
vastaan SM-kilpailujen hiipumi-
nen ei lupaa hyvää. Toivottavasti 
kyseessä oli vain välivuosi ennen 
vuoden 2008 MM-kisoja. Tänä 
vuonna kilpaillaan kansainvälises-
ti vain pohjoismaiden mestaruu-
desta Ruotsissa.

 Nuoria kaivattaisiin valmen-
nukseen kipeästi. Vaatimusta met-
säalan työsuhteesta tai koulutuk-
sesta ei ole. Tärkeintä on, että saha 
pysyy tavallista paremmin käsissä 
ja halua omien taitojen edelleen 
kehittämiseen löytyy. Järjestely-
toimikunta tekee parhaansa val-
mennussuhteiden luomisessa.

Aikainen aamu 
ei pelastanut kaatoa
Tuulen vaikutuksesta kaatotulok-
siin olen kirjoittanut kärsimyk-
seen asti. Sille ei ihminen – eikä 
edes Batman – mitään, että toisi-
naan tuulee, toisinaan ei. Kilpai-

lijalle on katkerinta juuri se, että 
merkkikepin asettamisen jälkeen 
tapahtuu molemmat vaihtoehdot.

Järjestelytoimikunta teki tänä 
vuonna radikaalin ratkaisun tuu-
lihaittojen eliminoimiseksi. Kaato 
toteutettiin aikaisina aamutunteina 
ennen sään lämpenemistä keskipäi-
vää kohti. Tuulen heräämisen tun-
tevat jopa iskelmänikkarit: ”Kun 
herää tuuli ja mennyt on yö...”

Luonto teki jälleen tepposet. Tuu-
li ei edellisyönä mennytkään levol-
le. Pitkien kuusten latvat huojuivat 
seitsemältä aamulla. Lyhyitä sade-
kuurojakin saatiin, jopa rakeita jäl-
leen epäonnisen Jarmo Laatikai-
sen kaatotehtävän aikana. Aikainen 
ylösnousu ei sentään mennyt kil-
pailijoilta ihan hukkaan. Iltapäivällä 
Luston kenttätehtävien aikana pu-
hurit yltyivät ajoittain niin rajuiksi, 
että kaato Makkolan metsässä olisi 
pitänyt keskeyttää jo turvallisuus-
syistä. Lustossa teltat lentelivät ja 
äänentoistolaitteet kaatuilivat.

Moottorisahauksen SM-kisat Lustossa

Palkintokorokkeella
kahdet uudet kasvot
Jukka Perämäki otti 
kuin ottikin kolmannen 
peräkkäisen mestaruu-
tensa moottorisahauk-
sen SM-kisoissa, vaikka 
vaatimaton kaatotulos 
kantovirheineen olisi 
lannistanut heikkoher-
moisemman jo alussa. 
Määrätietoinen takaa-
ajo tehtävä tehtävältä 
puri jälleen.  Suoritus-
ten tasaisuus taas nosti 
hopealle ja pronssille 
pitkään kilpailleet, mut-
ta mitalisteina uudet 
nimet: Pasi Parviaisen ja 
Mauri Marjomaan.

   Jorma Voutilainen

Virolaiset vieraamme mukaan 
lukien kaatotehtävässä ylitti 600 
pisteen rajan (max. 660 p.) vain 9 
miestä eli noin puolet. Se jo ker-
too kelistä. Lajivoiton otti koke-
nut Alpo Lehikoinen. Hänen en-
simmäinen kaatopuunsa oli laho. 
Kilpailun ainut protesti osoittau-
tui kannattavaksi.

Kaato on kilpailun ensimmäinen 
ja merkittävin tehtävä. Tänä vuon-
na kokonaiskilpailun SM-mitali-
haaveet kaatopisteitten perusteella 
säilyivät teoriassa vain viidellä mie-
hellä. Kirkkaimmista nimimiehistä 
Esa Tumelius, Jukka Kylliäinen ja 
Jarmo Laatikainen kaatoivat nor-
maalista tasostaan  merkittävän pal- 
jon ohi kepin.

Jukka Perämäki osui hyvin, mut-
ta sai hänelle hyvin harvinaiset  vir-
hepisteet kannosta. Ensimmäinen 
pisto meni alaviistoon, eikä tilanne 
enää korjaantunut täydellisesti toi-
sella. Silti kaatoaikaa jäi tähteeksi 
17 sekuntia (maks. 3 min).

Suomalaisista sakkopisteitä yli-
ajasta saivat vain Jaakko Rikkola ja 
Jari Sirviö. Viron Marko Pohlakin 
suoritus meni 3 sekuntia pitkäksi.

Kaadon sahausaika on tavallaan 
lisääntynyt, kun kaatoraudan käyt- 
tö suuntauksen tarkistamiseen kiel- 
lettiin juuri ennen viime vuoden 
MM-kisoja. Raudan käsittelyyn ku- 
lui kaikilta oma aikansa. Tulosten 
kärkipäästä on pääteltävissä, ettei 
kielto vaikuta osumatarkkuu-
teen. Niin vakuutteli useampikin 

kilpailija asiasta haastateltuna. 
Suuntaus on nyt katsottava suo-
raan sahasta. 

Kovatasoinen tarkkuuskatkaisu
Myös tarkkuuskatkaisu, kansan-
omaisesti lankku, tehtiin maastos-
sa. Kärkipään taso oli mielestäni 
kauttaaltaan kova. Tietenkin mie-
het ovat vuosien harjoittelun myö-
tä koventuneet. Siitä täysi kunnia 
heille. Silti en voi tason nousussa 
ummistaa silmiäni uusilta teräle-
vymalleilta, jotka soveltuvat vii-
meistelyyn entisiä paremmin.

Toinen kilpailijoiden hyödyn-
tämä tekniikkaetu ovat mielestä-
ni pöllin päätä peittävät stopparit. 
Nykyinen malli mahdollistaa terän 
kurkkimisen pöllin pään sivuitse, 
jolloin tarkkuus ja sahausaika pa-
ranevat. Vanhojen ”laatikoitten” 
aikaan terälle näki vain yläkautta.

Harjoittelua varten stopparin 
mitat ja malli pitäisi mielestäni en-
si tilassa määrittää kansainvälisissä 
säännöissä. Tässä tehtävässä kat-
kaistaan ”kiven päälle kaatunutta 
runkoa”. Ei terän asemaa silloin voi 

tyven ohi käydä kurkkimassa.
Kovat pisteet ymmärtää myös 

siksi, että kaadossa täysin epäonnis-
tuneilla oli varaa pelata äärimmäi-
sellä riskillä, kun kokonaiskilpailu 
oli jo menetetty. Niin tapahtuikin 
Klaus Oinoselle. Toiseksi viimei-
nen sija kaadossa vaihtui tarkkuus-
katkaisun voitoksi. Samaan tun-
nelmaan sopi pronssille sahannut 
Jaakko Rikkola. Ehkä osittain myös 
Jarmo Laatikainen.

Jukka Perämäki ja Esa Tumelius 
olivat melkoisessa pakkoraossa toi- 
sesta syystä. Kovina ja kokeneina 
kilpailijoina he nielivät hetkessä 
kaadon pettymyksen ja päättivät 
katsoa pelin loppuun hurjalla takaa- 
ajolla. Jukka onnistui tarkkuudes-
sa hopean arvoisesti. Esan kohta-
loksi koitui lankkuun sahaus pie-
nimmällä mahdollisella hipaisul-
la. Sekin näytti tapahtuvan var-
sinaisen sahauksen jo päätyttyä. 
Miehen ponkaistessa pystyyn te-
rälevyn kärki raapaisi ohuen, mut-
ta selvän jäljen aluslevyyn. Monet 
varmaan kuvittelivat kenttälajeissa 
pelottavan kovaksi tunnetun Esan 

pudonneen kintereiltä. Kisan toi-
nen lankkuun sahannut oli Alpo 
Lehikoinen. Tehtävän pisin suori-
tusaika heilautti kaadon voittajan 
tarkkuuskatkaisun jumboksi.

Kaadossa menestyneet Vesa Kur-
ki, Pasi Parviainen ja Mauri Marjo-
maa eivät tyytyneet pelaamaan var- 
man päälle, vaan tiukka puristus 
jatkui.

Metsästä lähdettiin Luston ken-
tälle ja suuren yleisön eteen suoras-
taan kihelmöivän odotuksen tun-
nelmissa. Pystyisivätkö Pasi Par-
viainen, Mauri Marjomaa ja Jussi 
Isotalo uhkaamaan loppuun saak-
ka Vesa Kurkea ja kovaa nousua te-
kevää Jukka Perämäkeä?

Teräketjun vaihto 
tavallista vaisumpi
Jostain kumman syystä teräketjun 
vaihto jäi tuloksiltaan alle kilpaili-
joiden tavanomaisen tason. Pöy-
dässä en havainnut oleellista liuk-
kautta, eikä aurinko päässyt sokai-
semaan katetussa suorituspaikassa. 
Tehtävän spesialistit jäivät sekunti-
tolkulla parhaista ajoistaan.

Sitä suuremmalla syyllä Jukka 
Perämäen rutistus lajivoittoon 
12,81 sekunnissa (122 p.) nosti 
häntä kokonaiskilpailussa niin, 
että mitalia sittenkin ennusteltiin 
kokonaiskilpailussa. Hajuraon 
kapeneminen kärkeen ei voinut 
olla vaikuttamatta kanssakilpaili-
joiden sielunelämään. Takaa-ajo 
oli murhaavan määrätietoista.

Mestari Jukka Perämäki (kesk) sahasi Husqvarnalla, hopeamitalisti Pasi Parviainen (oik) Stihlillä ja 
pronssimitalisti Mauri Marjomaa Dolmarilla. Tämä kolmikko sahoineen lähtee edustamaan Suomea 
PM-kisoihin Ruotsiin.

Petri Pasinpoika Parviaisella 
(3 v) on jo aito kilpameininki 
päällä. Vielä ei haittaa, vaikka 
sahamerkki viirissä poikkeaa 
Isän sahasta.
Ennen Petrin varttumista tarvit-
taisiin kisoihin muita nuoria mie-
hiä sahan kahvoihin.

ã Mestaruuden ratkaissut kar-
sintapuu joutui kovimpaan mah-
dolliseen syyniin, kun sen tuoma- 
reina tarkastivat viimeisin maail- 
manmestarimme Tuomo Pirkka-
lainen (vas.) ja toinen aktiiviaika-
naan edustustason kilpasahaaja 
Erkki Julkunen. Jukka Perämäen 
karsintajälki oli virheetön.

ã
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Rotstop-SC –  uusi nestemäinen Rotstop

PL 47, 57101 Savonlinna, p. (015) 5550 402 www.uittokalusto.

Rotstop-SC
-  Ei pölyä pussia avattaessa
-  Ei sakkaa tankin pohjalle
-  Käsiteltäessä riittää suojakäsineet
-  Ei vesistörajoituksia
-  Biologinen ja turvallinen torjunta-aine
-  Entinen, edullinen hinta

Mikäli joku ihmettelee Jarmo 
Laatikaisen puhdasta nollaa tässä 
tehtävässä, se tuli takautuvasti alta/
päältä sahauksesta. Siinä tehtäväs-
sä irtosi toinen terämuttereista, jol-
loin sääntöjen mukaan teräketjun 
vaihto katsotaan vajavaisesti teh- 
dyksi ja se tehtävä mitätöidään.

 Muita rangaistavia asioita tässä 
tehtävässä olisivat verta vuotavat 
haavat käsissä, mutterin tai ketjun 
putoaminen pöydältä, kääntämä-
tön laippa, liian löysä ketju tai ket-
jun asentaminen takaperin. Vii-
meksi mainittukin on nähty kilpai-
luissa, joka tiedoksi nolostuneille 
harrastesahaajille kerrottakoon.

Tumelius väläytti 
alta/päältä sahauksessa
Alta/päältä sahauksessa Esa Tume-
lius täräytti kovan tuloksen ja sen 
myötä lajivoiton. Alkupään tehtä-
vien epäonnistumisista ei näkynyt 
jälkeäkään. Ihailtavaa psyykkausta.

Jukka Perämäen keskittynyt pä- 
räytys tuotti hopean. Pronssimita-
li pujotettiin Jaakko Rikkolan kau-
laan. Jukka Kylliäinenkin jäi vielä 
ennen karsintaa mitaliehdokkaiden 
joukkoon. Pasi Parviainen ja Mauri 
Marjamaa menettivät asemiaan.

Jarmo Laatikaisen heikot pisteet 
selittyvät sillä, että mutterin puto-
amisesta johtuen hän menetti te-
räketjun nollan lisäksi tämän teh-
tävän aikapisteet (25,51 s = 51 p). 
Rappuakin jäi 7,6 mm:ä.

Keino-oksien karsinta 
jännitysmomenttina
Parhaimmistomme on selvästi har-
joitellut sorvattuun runkoon istu-
tettujen keino-oksien karsintaa. 
Menetelmä otettiin käyttöön kan-
sainvälisten kisojen takia.

Karsintavauhti on tappeihin riit-
tänyt alusta saakka. Riesana ovat ol- 

leet karsintavirheet. Rungon ja tap-
pimateriaalin erilainen kovuus kes-
kenään on johtanut jälleen teräket-
jun poikkeavaan viilaukseen.

Ainakin aiemmat edustusurheili-
jamme näyttävät harjoitelleen tap-
pikarsintaa tunnollisesti. Virheet 
vähenevät.

Tässäkin kisassa karsinta ja sen 
virheet ratkaisivat SM-mitaleitten 
kohtalon. Keino-oksia enemmän 
virheisiin vaikutti varmaan enem-
män tilanteen tiukkuus karsinnan 
alkaessa. Kellään ei ollut varaa löy-
säillä, mutta joillakin oli pakko-
onnistumisen paine.

Altavastaaja Esa Tumeliuksen hui- 
kea pyyhkäisy virheittä lisäsi taatus-
ti paineita viimeisille karsintapareil-
le.  Aika kesti muitten rynnistyksen 
loppuun saakka ja tuotti lajivoiton.

Ennen kahta viimeistä paria nel-
jä miestä oli 6 pisteen päässä toisis-
taan. Se tarkoittaa karsintanopeu-
dessa 1,5 sekunnin eroa.  Jukka Pe-
rämäen ja Vesa Kurjen erotti vain 
1 piste. Jukan lailla kolmonen Pasi 
Parviainen ja nelonen Mauri Mar-
jomaa tiesivät, että Vesa Kurjen ta-
vanomainen vauhti puhtaalla suo-
rituksella määräisi mitalien värin. 
Kenelläkään ei ollut varaa varmis-
tella.

Pasi Parviainen piti Mauri Mar-
jomaan takanaan ja nopeammalla 
ajallaan kasvatti eroa, kun molem-

mat tekivät yh-
den virheen. Ai-
nakin Pasi oli jo 

mitaleilla ennen Jukka Perämäen ja 
Vesa Kurjen ratkaisuparia.

Viimeisen parin valmistautumi-
nen veti kummankin kannustus-
joukon hermot kireälle kuin viulun 
kielet. Kun lippu viimein heilahti, 
vauhti oli molemmilla hirmuinen ja 
tasatahtinen. Kumpikin alitti 21 se-
kunnin rajan. Jukka löi parinsa 7:llä 
sadasosalla. Kummankin runkoa 

tutki koko tuomaristo erityisen tark-
kaan.  Vesalta löytyi 2 virhettä, mut- 
ta Jukalta ei yhtään. Perämäen kol-
mas voitto oli lopulta reilu. Kesti het- 
ken ennen kuin tajuttiin, että mo-
lemmat edellisen parin kilpailijat 
nousivat palkinnoille ja Vesa Kurki 
putosi yhdellä pisteellä neljänneksi.

Tänä vuonna nähtiin todella vä-
rikäs kisa alusta loppuun asti. Sen 
annista olisi yleisöltä jäänyt paljon 
saamatta ilman legendaarista kuu-
luttajaamme, Raimo Kerästä.

Kuten taustan puista näkyy, 
Jukka Perämäki pääsi irrotta-
maan kaatopuunsa onnekkaasti 
lyhyen tyvenen aikana. Runko 
iskeytyi maahan 15,4 sentin 
päähän 15 metrin etäisyydelle 
pystytetystä kaatokepistä.

Osumatarkkuus ei yksin rat-
kaise kaadon suorituspisteitä. 
Kaatolovesta ja pitopuusta on 
tarkat säännöt. Kokenut tuomari 
Keijo Kähkönen mittasi työntö-
tulkilla Perämäen kannosta liian 
ison korkeuseron pitopuussa. 
Virhepisteet pudottivat tuloksen 
hälyyttävän alas kokonaiskilpai-
lua ajatellen. Kahden pistosa-
hauksen jäljet näkyvät tyvessä.

Sorvatut karsintarungot ja 
niihin poratut keino-oksat näyttä-
vät tulleen jäädäkseen kansain-
välisissä sahauskilpailuissa. Yli 
5 mm:n tynkien tai runkovaurioi-
den riski on luonnonoksia suu-
rempi. Tappeja on saman verran, 
mutta niiden asemointeja kolme 
eri vaihtoehtoa. Kilpailija tietää 
oman runkonsa vasta tehtävälle 
kutsuttuaan. Virheen mittaami-
nen on tuomareille  helppoa, kun 
oksankynnäitä ei ole. 

ã ã

ã

Tulosluettelo Pisteet tehtävittäin

Sijoitus Kilpailijan nimi Joukkue Kaato Karsinta Teräketju Alta/Päältä Tark.kat Yhteensä

1 Jukka Perämäki Husqvarna 605 438 122 188 243 1596

2 Pasi Parviainen StoraEnso 647 408 104 168 234 1561

3 Mauri Marjomaa Metsähallitus 643 404 112 168 229 1556

4 Vesa Kurki Tornator 637 398 114 170 236 1555

5 Jukka Kylliäinen Husqvarna 596 400 99 184 228 1507

6 Esa Tumelius UPM-Silvesta 609 440 106 192 150 1497

7 Klaus Oinonen Metsähallitus 532 414 97 182 245 1470

8 Antti Oksanen Metsäliitto 597 376 97 177 217 1464

9 Jussi Isotalo E-Pirkanm.Mhy 634 358 79 169 224 1464

10 Rauno Javarus Metsähallitus 565 394 104 179 219 1461

11 Jaakko Rikkola StoraEnso 565 378 86 188 238 1455

12 Aulis Janhunen StoraEnso 570 358 100 172 221 1421

13 Lauri Huhtala Metsähallitus 553 382 80 168 231 1414

14 Alpo Lehikoinen UPM-Silvesta 654 390 92 129 122 1387

15 Jarmo Laatikainen Metsähallitus 589 432 0 108 236 1365

16 Jari Sirviö Metsähallitus 492 320 86 162 213 1273

Marko Pohlak Viro 630 392 104 148 219 1493

Arto Laas Viro 576 402 95 185 224 1482

Tiit Reitel Viro 638 366 89 167 208 1468
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En yhtään ihmettele, ellei joku it-
se kokeilematta usko Stihl- kaup-
piaan myyntipuheita uudesta Stihl 
MS 192C:stä. En meinannut uskoa 
itsekään ilman digitaalivaakaa ja 
sahan testaamista monipuolisissa 
metsätöissä. Ilman käynnistystä 
on tuntu, kuin olisi tekemisissä 
leikkisahan kanssa. Vaikutelmaa li-
sää huvittavan kevytvetoinen Ergo 
Startti.

Kokeilu todisti, että tälle sahal-
le ei parane naureskella. Raivasin 
vesakkoa, kaadoin ja karsin nuo-
ren metsän kunnostuksessa polt-
torankoja sekä kuitupuita. Lisäksi 
pääsin motokokeilun ohessa  kar-
simaan muutaman kuusitukin. 
Varmemmaksi vakuudeksi olen 
katkonut klapeiksi pari kaatamaa-
ni pihakoivua, joiden tyvellä terä-
levy ei yltänyt yhdeltä puolen sa-
haten läpi. 

Harrastesahaajan asemasta kat-
sottuna kaikki työmuodot sujui-
vat häpeilemättä. Stihl MS 192C 
on parhaimmillaan rankametsäs-
sä ja rakennuksilla. 

Keveyden ansiosta oksien kar-
sinta sujuu keneltä tahansa il-
man alkeellisintakaan tekniikkaa. 
Pyyhkäisymenetelmä sujuu sen 
osaaville pihkapuissa noin 20 mil-
lin paksuisiin oksiin asti. Sitä pak-
summat on sahattava yksitellen 
”niskan puolelta”.

Alle 10 sentin rungot kaatuvat 
läpisahauksella ilman kaatokoloa. 
Katkonnassa pieni moottori ja al-
hainen ketjunopeus pudottavat 
luonnollisesti vauhtia sitä jyrkem-
min mitä paksumpi puu on ky-
seessä. 14 sentin koivussa MS 192 
hävisi kevyeksi ammattisahaksi 
luettavalle MS 200:lle viiden kie-
kon sarjassa suhteella 16/23 s:a. 

Prosentuaalisesti ero on suuri, 
mutta tarkoittaa alle 1,5 sekunnin 
hidastusta katkaisua kohti. Havu-
puissa ero on pienempi. Harrasta-
jalle vauhti ei ole ykkösasia. Pak-
sutkin puut katkeavat, kun pik-
kuruiselle antaa hieman lisäaikaa. 
Hyvin teroitetulla ketjulla sahaa 
ei pidä painattaa, vaan paksuissa 
puissa mieluummin keventää.

Vaakasylinteri on 
palannut jäädäkseen
Vaakasylinterinen MS 192C on ul-
konäöltään lähes yhtenevä kevyen 
ammattiluokan Stihl MS 200:n 
kanssa. Jälkimmäisen käyttökoke-
mukset poistavat epäilyksen häivän 
rakenteen toimivuudesta. Molem-
pien kantaäiteinä ovat niiden kokoa 
vastaavat yläkahvalliset puunhoito-
sahat. Ne ovat erikoismalleja (192T 
ja 200T), joita ei pidä sekoittaa ta-

kakahvallisiin sahoihin. Jälkim- 
mäiset ovat monikäyttöisempiä.

Moiseen keveyteen ei pääse me-
tallirungolla. Isoista Stihleistä poi-
keten tässä on muovirunko. Sylin-
teri ja pieni kampikammio muo-
dostavat keskenään paketin, joka 
ruuvataan muovirunkoon kiinni. 
Kun saha on kevyt, muovit voivat 
pienten massavoimien takia olla 
ohuita.

Irrotettuina käynnistin- ja pu-
rukoppa taipui käsin väännettäes-
sä. Käynnistinkoppaa jäykistää il-
manohjain sen sisällä. Ruuvit kiin-
nitettyinä koppa on tukeva.

Uusi Stihl MS 192C moottorisaha

Moottorisahojen 
keveysennätys parani 
ällistyttävälle tasolle
Vuoden verran ehti 
japanilainen Echo 
CS-350WES pitää 
moottorisahojen 
keveysennätystä 4,2 
kilollaan, kun Stihl pisti 
näyttävästi paremmaksi 
mallilla MS 192C. 
Ennätys normaalikah-
vaisten sarjassa on nyt 
tankit tyhjinä 3,8 kiloa 
terälaitteineen. Kaikki 
mökkisahalle asetetut 
toiveet toteutuivat 
kiitettävästi.

   Jorma Voutilainen

Purukoppaa tukee runkoon työn- 
tyvä, ketjusieppona samalla toimiva 
ohjuritappi, joka on samaa muovi-
valua kopan kanssa. Jos muovitap-
pi sattuisi katkeamaan, sen tilalle 
saa onneksi metallisen tapin, joka 
kiinnitetään runkoon siten, ettei 
koko koppaa tarvitse uusia. Ei liene 
kyllä kallis sekään.

Tärinän kahvavaimennuksessa 
etupää on tehty teräsjousilla, ta-
kapää kumeilla. Jouset ovat ohuet 
ja nielevät tärinää paremmin kuin 
MS 200:ssa. Silti MS 192C:n hal-
lintaa ei voi sanoa veteläksi. Mah-
dollisesti kiinni juuttunutta sahaa 
ei pidä repiä kahvoista. Silloin voi 
jousille käydä huonosti.

Keveyttä selittävät myös pienet 
säiliöt rungon etuosassa, ja Stihl 
Light (=kevyt)-terälevy. Normaali 
12"/1,3 mm/ 3/8-jakoinen terälevy 
painaa 420 grammaa. Light oli 110 
grammaa kevyempi siksi, että te-
rälevyn keskiö on ”lasikuitua”. Si-
tä ei huomaisi, ellei tietäisi. Reunat 
urakiskoineen ovat edelleen teräs-
tä. Lightin jäykkyys on hyvä. Tote-
sin sen tahallisesti vääntelemällä. 
Teräketju on sama kuin normaa-
lissa terävarustuksessa.

Kaikki säädöt ja mukavuudet
MS 192C:ssä Stihl on luopunut 
yhdestä tavaramerkistään, yksio-
tekatkaisimesta. Muuten katkaisin 
on sama, mutta rikastintoiminto 
on siirretty erilliseksi vivuksi kaa-
sutinkotelon sivulle. Muutosta ei 
voi sanoa tässä luokassa haitaksi, 
kunhan paikan vain muistaa en-
simmäisinä päivinä.

Samalla sivulla on myös kaasut-
timen esitäytön pumppu. Se on 
hyvä. Tankkauksen jälkeen saha 
käynnistyy heti.

Tankit ovat pienet, mutta niiden 
pikalukitteiset korkit ovat erinomai- 
set sekä sijainniltaan että kooltaan.

ErgoStartti on suorastaan ylel-
lisyyttä tässä kokoluokassa. Ehkä 
sillä toisaalta on oma osuutensa 
moottorin herkkään käynnisty-
vyyteen. Sisempi jousi potkaisee 
latauduttuaan vauhtipyörän liik-
keelle kipakalla vakionopeudella. 
Sytytyskipinä on tällöin taattu.

Kiihtyvyys on ärhäkkää kuin am-
mattisahoissa. Sen takaa kiihdytys-
pumppu läpän akselin takana. Kaa-

suttimessa on kaikki kolme säätö-
ruuvia. Seosruuvien säätövara on 
rajoitettu. Jos H-suuttimen (työ-
käynti) kiertää minimiin, moot-
tori pyörii 13 500 rpm. Paksuissa 
puissa noin 200 kierrosta vähem-
män antaa paremman leikkuuno-
peuden. Tärkeintä aloittelijalle on, 
että saha käy aina rajoitinten väli-
sellä säätöalueella. Virhesäätöjä ei 
tarvitse pelätä. Ei kannata hätään-
tyä myöskään mahdollisesta moot-
torin sammuilusta tyhjäkäynnillä. 
Tämäkin yksilö korjautui siltä osin 
vähitellen itsekseen, kun 2-renkai-
nen mäntä ja sylinteri hioutuivat 
keskenään noin 10 tankillisen ajan. 
Jos sammuilu hermostuttaa totu-
tuskäytössä, tyhjäkäyntiä voi lisä-
tä alussa hiukan LA-ruuvista. Ket-
ju ei silloinkaan saa lähteä liikkeelle 
itsekseen.

Normaalikahvaisten mootto-
risahojen keveysennätys on nyt 
3,8 kiloa terävarusteineen. 
Stihl MS 192C on mökkiläisen 
unelma.

On hassua, että  käynnis-
timen keventimet ovat tulleet 
nimenomaan pieniin sahoihin. 
Perinteinen palautusjousi nä-
kyy pesässään kopan pohjalla. 
Ylempi jousi turvaa mukavuu-
den lisäksi vauhtipyörälle riittä-
vät kierrokset vahvaan sytytys-
kipinään.

Kaasutintilan pikalukko näyt-
tää entistä luotettavammalta. 
Suodinkotelon nukkapinnan 
puhdistamisessa ensiavuksi 
riittää kopistelu. Pesun jälkeen 
kuivatusaika on tarpeen. Kom-
pensaattori tunnistelee suotimen 
läpäisykykyä ja pienentää ben-
san määrää suotimen kunnon 
heiketessä. Sahausteho laskee, 
mutta tyhjäkäynti säilyy.

Säiliöiden isot pikakorkit ja 
esitäyttöpumppu tekevät tank-
kaustapahtuman helpoksi. 
Kombikannu mahtuu aukkoihin, 
ja esitäyttö minimoi käynnistys-
vedot. Rikastinvipu näkyy 
käynnistyskahvan kupeessa.
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Moni on kysynyt, onko terälevyn 
kiinnitys yhdellä mutterilla hute-
rampi kuin kahdella. Vastaan, että 
ei. Stihlissä terälevy on kuin kah-
della pultilla tuettu, kun hahlon 
takaosaan työntyy rungon puolel-
ta kuusioruuvin kanta. Stihlin iso 
mutteri puree hyvin. Se on ketjua 
kiristettäessä (sivukiristys) kaksi-
mutterista helpompi. Pidäketappi 
on rungon puolella kuten ammat-
tisahoissa.

Kytkin tuntuu pitävän hyvin. 
Teräöljypumppu pumppaa vain 
ketjun pyöriessä.

Kaasutinkotelon yläkannen pi-
kalukko näyttää luotettavammalta 
kuin Stihlin vanha malli, joka väl-
jeni vanhemmiten ja saattoi avau-
tua itsestään.

Tekstiilipintainen ilmansuodin
Päivittäishuollon tarve on olema-
ton.

Tankkaustarpeen näkee säiliöi-
den seinämien läpi, ainakin uute-
na. Vanhemmiten se saattaa men-
nä arpomiseksi, kun muovi haa-
listuu.

Teräketjun kunnosta pitää ol-
la tarkkana, kun moottoriteho on 
vähäinen.

Ilmansuodin roskaantuu ja on 
puhdistettava vähintään joka toi-
nen työpäivä. Se työ kannattaa ajoit- 
taa iltapuhteeksi, jotta kotelomal-
lisen suotimen tekstiilipinta ehtii 
kuivua aamuksi. Jos suodin tuk-
keentuu kesken päivän, ensiapuna 
riittää suotimen irrotus ja irtoros-
kien kopautus pois yläpinnalta.

Erityismaininnan ansaitsee tur-
vajarru, jonka panta pysyy luotet-
tavasti suorassa, kun osa pannan 
kaaresta nojaa kevyesti laukaisu-
mekanismin suojakanteen. Täs-
mällisyys lisää taatusti toiminta-
varmuutta ja pannan ikää. Turva-
jarru on sahan tärkein varuste.

Iso juttu pienestä sahasta
Tarina venyi pitkäksi harraste-
luokan sahasta. Oli pakko selvittää, 

miten tällainen keveys ominaisuuk- 
sissa fuskaamatta on yleensä mah-
dollista.

Kaikista kehuista huolimatta 
Stihl MS 192C on harrastesaha. 
Moottorin koko on sama kuin hal-
vimmassa Stihl MS 170:ssä. Vaikka 
pirteys on aivan eri maata, uutuus 
ei yllä suorituskyvyltään ammat-
timaiseen metsätyöhön. Harras-
tajalle saha on täysosuma. Muka-
vuutta himmentää vain noin 400 
euron hinta. Se on liki tuplat hal-
vimman Stihlin hinnasta.

Yksi asia jäi askarruttamaan: 
Miksi tähän sahaan on istutettu 

1,3 mm:n terävarustus, kun Stih-
lillä on tuotannossa samanpitui-
nen, 1,1 millin terälevy ja ketju? 
Niillä varustettuna sahan paino 
jopa putoaisi Light:iin verrattuna 
20 grammaa, moottori jaksaisi 
paremmin ja leikkuujälki raken-
nustöissä olisi siistimpi.

StihlLight terälevyn sisus on 
tehty lujitemuovista. Normaaliin 
12-tuumaiseen verrattuna paino 
on noin 100 g pienempi. Teräket- 
ju on molemmissa sama (1,3 mm). 
Kapeampi ketju ja Stihl MS 170:n 
terälevy sopisivat ainakin raken-
tajille paremmin. Sen varustuk-
sen voi hankkia myöhemminkin.
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pienet tankit
harrasteluokkaan keski-
määräistä kalliimpi

uskomaton keveys
hyvä kiihtyvyys
kevyt ja varma 
käynnistys

 Stihl MS 192C moottorisahan teknisiä tietoja

Muovirunko
Kahvavaimennus
4-kanavainen vaakasylinteri
Moottorin iskutilavuus 30,1 cm³
Kiihdytyspumpulla varustettu 
kaasutin
Sallitut max kierrokset 
13 500 r/min
Ilmoitettu teho 1,3 kW  
Jousikevennetty käynnistin
3-käpäläinen kytkin
Eko-teräöljypumppu
Tankit 0,27 l/0,22 l pikalukitus-
korkeilla

Terävarustus 3/8 jako/12”/ 
1,3 mm (StihlLight)
6-hampainen, kiinteä vetoratas
Ketjunopeus max. kierroksilla 
25,7 m/s
Punnittu paino terineen tankit 
tyhjinä 3,8 kg

Hinta kauppiaasta riippuen 
noin 400 euroa
Maahantuoja Oy Elfving Ab
Myynti yksityiset Stihl kaup-
piaat

Lähes yhtenevästä ulkonäös-
tään huolimatta Stihl MS 192C 
(vas.) ja Stihl MS 200 (oik.) kuu-
luvat selvästi eri käyttöluokkiin. 
Painoissa on eroa 800 g ja 
tehoissa 0,4 kW:a.
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