
Entiseen Lännen FP160- istuttajaan on nyt lisätty mätästystoimin-
to. Mätästys on paksukunttaisilla kosteikoilla ylivoimainen metsänvil-
jelykeino. Tunnollinen kuljettaja löytää aina puomiston ulottuvuudelta 
yhden muokkausyksikön laitteella taimille otollisimman kasvupaikat. 
Urakoitsija Harri Kesti Porista nostaa hakkuualueilta myös kantoja, 
mistä syystä alustakone oli mätästykseen turhankin järeä, 21 tonni-
nen CAT 318. Kummankin laitteen pikakiinnitys puomiin mahdollistaa 
töiden vuorottelun.

Vaakatasoon hydraulisesti käännetyn muokkauslevyn takapinnan-
nassa oleva tiivistyslaatta painaa laitteen ja puomiston yhteisvaiku-
tuksella mättään tiiviiksi ennen varsinaista istutustapahtumaa. Istu-
tusputki on ohjattava kuormaimella mättään keskelle. Putki sijaitsee 
likimain taimikasetin terävimmän kulman kohdalla.

Uutuutena mätästyslevy 

Koneellisen pottiputken tekniikalla ja 160 taimen 
syöttörummulla varustettu Lännen FP 160-is-
tuttaja pystyy nyt tekemään myös mättäät turve-
maiden istutuskohteisiin. Proton on tehnyt ko-
neen tuleva valmistaja, Risutekniikka Ky:n Jussi 
Aikala Nakkilasta. Laitteen pikakiinnitys kaivu-
koneen puomiin ja halpa hinta tuonevat yksityis-
metsänomistajien pienetkin metsänviljelykuviot 
koneurakoinnin piiriin. Pikakiinnityksen myö-
tä mahdollistuvat myös kaivutyöt palstalla kerta-
käynnillä.

   Jorma Voutilainen

Edellisen kerran näin Lännen 
FP 160-istutuskoneen tökkivän 
taimia maahan Ässä (nyk.ProSil-
va) 810 harvesterin eteen liitetyn 
äkeen jäljille. Harvesteri äesti ja is-
tutti samanaikaisesti (KV 8/06). 
Sillä käynnillä havaitsin, että en-
tisestä Ilves-istuttajasta oli riisut-

tu sen pieni laikkuhara pois. Sitä 
olisi paikoitellen tarvittu runsai-
den hakkuutähteiden siirtelyyn 
istutuskohdan tieltä. Nyt laikku-
hara on korvattu mätästyslevyllä. 
Varsinainen istutuskone pottiput-
kineen ja taimitamppareineen on 
ennallaan.

Mätästyslevy runkoineen ja kiinnityksineen tuplaa entisen istutta-
jan painon. Proton painoksi arvioitiin materiaalien perusteella 850–
900 kg. Lisäpaino ei tässä työssä haittaa, kun järkevä taimetusetäi-
syys rajoittuu koneesta korkeintaan 5–6 metrin säteelle.  Kauemmak-
si ei mättään laatua tai taimettamisen onnistumista yksinkertaisesti 
kannokossa näe. Mättään laatua ilmeisesti parantaisi sen täysleve-
ys liki alas asti. Yläpään kaarevuutta kannattaisi myös kokeilla ennen 
sarjavalmistusta.

Mätästysosa 
tuplaa painon
Istutuskone painaa noin 400 ki-
loa. Vankka mätästyslevy pika-
kiinnitysrunkoineen ja sylinte-
reineen nostaa painon 850–900 
kiloon. Siitä on mielestäni yhdis-
telmälle pelkkää etua. Kevytkään 
alustakone ei siitä painosta keiku, 
kun realistinen työskentelysäde 
samalta seisomalta on istutuksen 
laadun (= näkemisen) kannalta 
5–6 metriä. Massiivisuus vähen-
tää taimikasetin äkillisiä liikkeitä 
mätästä tehtäessä. Rajut pomput 
voisivat rikkoa paakkutaimia ka-
setissa varsinkin siksi, että taitto-
puomin asennosta riippuen taimi-
kasetti kääntyy kallelleen puomis-
ton suuntaisesti varsinkin lähietäi-
syydellä. Märässä korpimaastossa 
pinnan alta löytyy joskus kivikko, 
ja kuokan kärki kolajaa.

 Istusosan lujittamisesta Aikala 
on päässyt vähällä. Hän antoi reh-

din tunnustuksen sen kehittäjil-
le ja sanoi suorastaan hämmästy-
neensä kevyeltä näyttävien raken-
teiden järkevyyttä.  Lujitukset joh-
tuvat lähinnä suurempien alusta-
koneiden ja niiden suurempien 
puomistojen käytöstä. Alkujaan 
istutuskone oli tarkoitettu lähin-
nä maataloustraktorikäyttöiseksi, 
ja istutusta tehtiin pääasiassa äes-
tettyyn maahan.

Muokkaus muistuttaa 
kaivurimätästystä
Mättään teko tällä laitteella muis-
tuttaa lähinnä kaivurimätästys-
tä. Mätästyslevy ei automaattises-
ti kaada kuntan ja kivennäismaan 
kerrostumia ylösalaisin. Jotta niin 
tapahtuisi, levyä on nykäistävä 
puomistolla vähintään puolisen 
metriä eteenpäin samalla hiukan 
levyä nostaen. Kuvaannollisesti 
kuntan lieve nousee ensin pystyyn 
ja tulee vetäistyksi nurin. Syvem-

mällä käynyt levyn kärki tuo tul-
lessaan kivennäismaan, joka veto-
/nostovaiheessa vyöryy mättään 
päälle. Kovin syvälle mätästyslevyä 

ei sovi tunkea, kun sen takana on 
istutusputki, jota ei ole tarkoitettu 
kivien tai kantojen  kankeamiseen. 
Käytännössä vahingon mahdolli-
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FP160 on jalostumassa 
mätästäjä–istuttajaksi
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Kallion Konepaja Oy
täyttää 90 vuotta!

Piensahauksen uudistaja vuodesta 1918
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Uudistusalalta oli kerätty hakkuutähteet pois ja urakoitsija Juha 
Mäntylän harvesteri raivasi risukkopohjaa Risutec:llä mätästäjä/is-
tuttajan edellä. Viljelyjälki oli kutakuinkin tyydyttävää, mutta paranee 
varmaan entisestään, kun kun valmistaja lupasi oitis muuttaa  muok-
kauslevyn profiilia ainakin alapäätä leventämällä. Protossa kapea 
kärki repi käännettävän kunttalevyn turhan usein hajalle.

suus on lähes olematon, ellei pu-
dota levyä aivan kiven tai kannon 
etupuolelle.

Todellisempi ongelma oli muok-
kauslevyn kapea ja suhteettoman 
korkea kärkiosa. Ymmärrän kyllä, 
että ”piikillä” on helppo kopeloida 
kivetöntä kaapaisukohtaa levylle 
ja sen löytyessä kärki tunkeutuu 
kivennäiseen asti hyvin. Problee-
ma oli, että mätästarpeita kaadet-
taessa kärki useasti repäisi kuntta-
palkeen kahtia, jolloin reunat rep-
sahtivat takaisin alas ja mättäästä 
tuli matala. Valmistaja lupasi oitis 
muutoksen jopa protoon heti seu-
raavalla varikkokäynnillä. Muu-
toin levyn mitat täyttävät mättään 
koolle asetettavat vaatimukset.

Tiivistys ja istutus 
eri työvaiheita
Ennen taimettamista mätäs on tii-
vistettävä. Tällä koneella se tapah-
tuu siten, että muokkauslevy kään-
netään hydraulisesti vaakatasoon 
istutusputkesta poispäin. Silloin 
levyn takapinnan suora tamppa-
uslaatta on maanpinnan suuntai-
nen. Laitteen laskeminen mättään 
päälle tekee tehtävänsä. Tiivistyk-
sessäkin on tiedostettava, että istu-

tusputki on takana, tässä vaiheessa 
vielä lähempänä maanpintaa kuin 
kuopaisussa.

Teoriassa seuraava vaihe on var-
sinainen istutus. Sitä varten istu-
tusputki on kohdistettava puomin 
päällä mättään harjalle. Kärki tun-
keutuu mättääseen, avautuu ja on-
kaloon tipahtaa paakkutaimi. Kär-
jen pompattua kuopasta ylös sivu-
tampparit tiivistät maan taimen 
kahdelta sivulta (kärjen avautu-
missuunnassa). Varsinainen istu-
tustapahtuma on automatisoitu.

Vaihe vaiheelta kuvattuna mä-
tästys/istutus saattaa tuntua tur-
han monimutkaiselta ja aikaa vie-
vältä isompiin ja kalliimpiin lait-
teisiin verrattuna. Jälkimmäisissä 
tiivistys ja istutus tapahtuvat puo-
mistoa välillä liikuttamatta. Istu-
tusputki istuttaa kääntyvän muok-
kaus-/tiivistyslevyn reiän läpi. Tot-
tuneen käyttäjän käsissä FP 160:n 
vauhti on hyvä, mutta vaatii kul-
jettajalta tavallista enemmän vi-
puherkkyyttä.

 Porilainen urakoitsija Harri 
Kesti urakoi päätyönään perinteis-
ten maanrakennustöiden lisäksi 
kannonnostoa. Sen vuoksi perus-
koneena oli 21-tonninen CAT 318. 

Mätästykseen/istutukseen riittäisi 
varmaan ainakin 13 tonnin koko-
luokka, mutta sillä eivät korpikan-
not nouse. Metsänviljelystä Kestil-
lä oli noin kuukauden kokemus.

 Työtekniikaksi näytti kehitty-
neen mielenkiintoinen tyyli. Kul-
takin koneen kaivupaikalta ura-
koitsija kauhoi ensin sektoreit-
tain vissin määrän tiivistämättö-
miä mättäitä ennen mätästysle-
vyn kaatamista vaaka-asentoon. 
Toinen vaihe käsitti tiivistämisen 
ja istutuksen. Kaksivaiheinen työ 
on ilmeisesti ajankäytöllisesti te-
hokkainta tällä koneella. Muok-
kauslevyn edestakainen kääntely 
mätäs mättäältä vie oman aikan-
sa. Työ tekijänsä neuvoo tässäkin 
tapauksessa.

Taimitäyttöineen 
kasetillinen tunnissa
Istutusnopeus vaihtelee niin pal-
jon riippuen maaperästä,  ennak-
koraivauksesta ja mahdollisesta 
hakkuutähteiden poistosta, että 
keskimääräistä mätäs-/taimilukua 
tuntia kohti on uskaliasta esittää. 
Pienen neuvottelun jälkeen ura-
koitsija Harri Kestin kanssa pää-
dyimme ilmaukseen, että tunnissa 

kasetillisen (160 kpl) kahta puo-
len. Vauhti osuu yksiin ProSilval-
la tehdyn äestyksen ja istutuksen 
kanssa. Tietenkään olosuhteet ja 
kaivukoneen/harvesterin + äkeen 
hinnat eivät ole keskenään tasa-ar-
voiset.

Mikäli nähty FP-yksikkö pystyy 
160 mättääseen ja taimeen tunnis-
sa, urakointi kausiluonteisenakin 
on mielestäni luokiteltava kan-
nattavaksi. Viime vuoden lopul-
la ilmestynyt Metsätilastollinen 
vuosikirja 2007 kertoo mätästyk-
sen ja istutuksen yhteenlasketun 
hehtaarihinnan yksityismetsissä 
vuonna 2006 olleen koko maassa 
keskimäärin 867 euroa. Istutusti-
heydellä 2000 kpl/ha se tarkoittaa 
0,43 e/kpl.

Mätästävän ja istuttavan FP 
160: n hinta-arvio tässä kehitys-
vaiheessa on n. 30 000 euroa +alv.  
Koko koneen valmistus siirtyy Ri-
sutec Ky:lle Nakkilaan. Myynnistä 
Suomessa vastaa BCC Oy:n Han-
nu Vahanen Säkylästä.

Ensimmäisen nollasarjan ko-
neen on määrä valmistua työnäy-
tökseen Metkoon.
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Jussi Aikala/Risutekniikka Ky (vas) tekee jatkossa koko FP 160- 
paketin. Protoa oli  käyttänyt kuukauden verran porilainen urakoitsija 
Harri Kesti (CAT:in puikoissa). Kannot lähtevät voimalla, mutta mät-
täät ja niiden taimetus syntyvät tarkkuutta vaativalla taidolla.
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Tänä vuonna moottorisahauksen 
SM-kisat Lustossa olivat ainakin 
yleisön kannalta poikkeukselliset 
sikäli, että puunkaato toteutet-
tiin ensimmäisen kerran tolppa-
kaatona avoimella kentällä. Yleisö 
pääsi katsomaan osumistarkkuut-
ta paljon lähempää kuin aiemmin 
metsässä aidoilla puilla tehtynä. 
Vakiopituisten, mutta noin puol-
ta lyhyempien, ennalta karsittujen 
tolppien kaatamisen turvarajaa 
pystyttiin pienentämään ratkaise-
vasti. Samalla tuulen vaikutus on-
nistumiseen vähenee ratkaisevasti. 
Menetelmän on määrä tasapuolis-
taa kunkin kilpailijan olosuhteet 
kaadon aikana säistä riippumat-
tomiksi.

 Monet kilpasahurit ovat kaa-
taneet tolppia vähemmän viral-
lisissa cup-kisoissa ympäri maa-
ta. Ne paalut ovat huomattavasti 
pienempiä kuin nyt kaadetut. SM-
tolpat vastasivat pituutta ja oksat-
tomuutta lukuun ottamatta viral-
listen sääntöjen mukaisia tukki-
kuusia.

Keinopuut ja -oksat ovat jälleen 
tulleet myös kansainvälisiin kil-
pailuihin. Molemmat ovat käy-
tössä MM-kilpailuissa Saksassa 1–
6.10.2008. Vanhimmat edustus-
miehemme muistavat niitä käyte-
tyn joskus kisahistorian alkupuo-
lella, vaikka sittemmin palattiin 
luonnonpuihin ja -oksiin.

Tolppakaato vaatii uudet säännöt
Yhteistyökumppanimme Lus-
ton suosiollisella asenteella saa-
tiin kentän reunaan upottaa kol-
me teräsholkkia, joihin kunkin 
tolpan tyvi kiilattiin puukiiloilla. 
Puut toimitti ja niiden vaihdon 
kilpailun edetessä teki Metsänkor-
juu Pulkkinen Oy Punkaharjulta. 
Järeä harvesteri tökki puut reikiin 
ja kuormatraktori keräsi kaadetut 
tolpat kentältä pois. Kuusi vuotta 
motoa ajanut Timo Karjalainen 
heitteli puilla napakymppejä rei-
kään varmemmin kuin me tum-
pelot osumme tikoilla edes tikka-
tauluun. Urakoitsija Seppo Pulk-
kisen käsimerkkejä tai fyysistä 
apua ei parivaljakko juuri tarvin-
nut. Kylmä hiki ehti tosin nousta 
otsalle, kun ensimmäinen satsi pi-
ti istuttaa kuormatraktorilla hak-
kuupään tilapäisen halvaantumi-
sen vuoksi. Näytti, että sillä teknii-
kalla kaatotehtävä venyy yöhön.  
Onneksi pari buuttausta mitta-
us-ja ohjausautomatiikalle herätti 
hakkuupään henkiin.

Jo ensimmäinen kaato paljasti, 
että tolppakaato tarvitsee sääntö-
jen muutoksen ainakin sekä kaa-
toalustan että merkkikepin suh-
teen. Kentän pitää olla pinnaltaan 
niin pehmyt, ettei karsittu runko 
pomppaa maahan iskeytyessään. 
Sivusunnassa on oltava niin ta-
saista, ettei puu lähde pyörimään. 
Kolmanneksi kilpailijan asennut-

taman tähtäyskepin on oltava niin 
niin hento ja löysässä, ettei täys-
kaato keppiin pysty poikkeutta-
maan latvaa.

Jaakko Rikkola ensimmäisenä 
kaatajana joutui nykysääntöjen 
uhriksi. Osuma tuli kepin päähän, 
mutta pari senttiä latvan keskivii-
van toispuoleisella kosketuksella. 
Paksu keppi ja sen alapäässä me-
tallinen upotuspiikki pitivät pu-
susssa niin hyvin pintansa, että 
keppi vain kallistui ja sysäsi puu-
ta sivulle. Oksaton runko lähti 
kaiken huipuksi pyörimään. Kun 

poikkeama lasketaan siitä, mihin 
runko pysähtyy, huonompi kaato 
kepin ohi olisi tuottanut parem-
mat pisteet.

Päinvastaisia onnenkantamoi-
siakin nähtiin. Joku kaatoi reip-
paasti ohi, mutta runko pomppi 
ja kieri kepin kupeeseen. Oksien 
puuttuminen tuo näköjään uudet 
ongelmat.Toivottavasti kansain-
välinen jury poistaa moiset vää-
ryydet sääntömuutoksella ennen 
MM-kisoja.  Samalla pitää mää-
rittää tolpan pituus ja läpitta, se-
kä merkkikepin etäisyys tyveltä. 

Ilomantsin Jarmo Laatikainen muisteli kilpail-
leensa moottorisahauksen mestaruudesta liki 20 
kertaa ennen kuin kaikki viisi tehtävää napsah-
tivat kohdalleen ehjänä sarjana mestaruuden ar-
voisesti. Ehjän sarjan on aiemmin rikkonut kom-
mellus tai huono tuuri jossakin osatehtävässä. 
Tunnollinen harjoittelu ja henkinen kasvu tuotti-
vat vihdoin tulosta kilpakenttien rehdille ilopille-
rille. Helpolla ei mestaruus irronnut nytkään.

   Jorma Voutilainen

Moottorisahauksen SM-kulta odotutti mestaria liki 20 vuotta

Sinnikkyys teki 
unelmasta totta

Jarmo Laatikainen sai liki 20 vuoden työllä sen, minkä oli tavoit-
teekseen asettanut. Riemuun oli kilpakumppaneidenkin yhtyminen, 
kun uusi mestari kaappasi Esa Tumeliuksen ja Jukka Perämäen kar-
humaiseen syleilyynsä. Kuten kuvasta näkyy, tappio kilpasahaajien 
ilopillerille ei hirveästi harmittanut. Kisa oli kova viimeiseen asti. Tämä 
kolmikko lähtee yksituumaisena joukkueena MM-kisoihin Saksaan.
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LEPAA 08 tarjoaa viherrakentamisen, 

koneurakoinnin, kiinteistö- ja ympäristönhoidon 

ja golfkenttien ammattilaisille täydellisen 

valikoiman alan johtavia koneita. Tule itse 

katsomaan, sillä laajempaa erikoiskoneiden 

esittelyä et löydä Suomesta mistään muualta.

Näyttely on avoinna 

torstaista lauantaihin 14.–16. elokuuta 2008.

Kun koneet 
kiinnostavat:

LEPAA 08 tarjoaa viherrakentamisen, 

koneurakoinnin, kiinteistö- ja ympäristönhoidon 

LEPAA 
LEPAA 08 tarjoaa viherrakentamisen, 

koneurakoinnin, kiinteistö- ja ympäristönhoidon 

08
14.–16.8.2008, Lepaa, Hattula

Tutustu tarkemmin: 
www.lepaa.fi 

Meillä käytettiin 10 metriä, mutta 
entistä poikkeamataulukkoa. Suh-
teellinen virhe entiseen 15 metriin 
nähden muuttuu.

Kaadon suhteellinen pisteta-
so nousi korkeaksi. Viron Martin 
Mutin sai täydet pinnat, kun osui 
keppiin niin keskelle, että se pylläh-
ti turvalleen kaatosuuntaan. Omis-
ta paras oli lähes pystymetsästä ki-
saan houkuteltu konkari Arvi Pel-
konen. Minkä nuorena jne...

Ketjun vaihdossa 
neljä yleisökohahdusta
Teräketjun vaihdossa yleistaso jäi 
korkeintaan keskinkertaiseksi tai 
jopa hiukan sen alle. Moni tavalli-
sesti vikkeläsorminen jäi huippu-
tasonsa alle, vaikka keli oli lämmin 
ja valoisa. Se on ymmärrettävää, 
että pitkän työuran tehneet metsu-
rit joutuvat jäykillä sormillaan an-
tamaan tasoitusta nuoremmilleen.

 Kiitettävä nopeita oli tällä ker-
taa vain neljä kilpailijaa. 110 pis-
teen ylittäjät yleisö palkitsi aploo-
dein. Kolme parasta sai lajimita-
lit. Kirkkaimman kuittasi lieväs-
tä kaadon epäonnistumisesta si-
suuntunut Jukka Perämäki, kol-
men peräkkäisen yleismestaruu-
den mies. 

Alta/päältä sahaus 
sekoitti ennusteita
Alta/päältä sahaus alkoi tehdä kil-
pailusta mielenkiintoisen. Ennak-
kosuosikeista Jarmo Laatikainen ja 
Pasi Parviainen sahasivat tarkasti 
ja nopeasti. Heidät pesi kuitenkin 
tässä lajissa vanha konkari, ”Han-
kasalmen harvesteri” Antti Oksa-
nen. Vaikka aikaa kului muita mi-
talisteja enemmän, sahausrappu 
oli ylivoimaisen vähäinen. Ajan ja 
laadun tasapisteissä voittaa se, jol-
la virhettä on vähemmän.

Hyvän kaatonsa ansiosta Esa 
Tumelius sinnitteli  kärkijoukois-
sa kuten Jukka Kylliäinenkin, 
mutta Jukka Perämäen ja Mauri 
Marjomaan asema alkoi näyttää 
tukalalta.

Raakaa rutistusta 
tarkkuuskatkaisussa
 Tarkkuuskatkaisu eli alan termil-
lä ”lankku” on tiukassa kokonais-
kisassa hermoja raastava laji. Pu-
run reunustama pölli pitäisi saada 
mahdollisimman nopeasti lähes 
poikki asti aluslevyä raapaisemat-
ta. Menestyneillä ei ole varaa mo-
nen millin varmisteluun. Takaa-
ajajat pelaavat joskus upporikasta 
tai rutiköyhää lähes kuoren sisä-
pintoja hipoen. Pienikin naarmu 
johtaa käytännössä kokonaiskil-
pailun laulukuoroon.

Täytyy ihailla parhaimmiston 
kilpailuhermoja. Kärjen taso oli 
kova. Lajin voittanut Esa Tumelius 
antoi myrskyvaroituksen muille 
ennen karsintaa. Hopeamitalis-
ti Klaus Oinonen oli menettänyt 
pelin teräketjun vaihdossa kuten 
pronssimitalisti Jari Temonenkin. 
Heillä riskeeraus tähtäsi lajimita-
liin. Kumpaakaan Jukkaa eikä Pa-
si Parviaista ollut vielä lannistettu. 
Suoritukset olivat kylmäpäistä  ru-
tistusta ennen ratkaisevaa loppu-
koitosta.

Hämmästyttävän paljon 
karsintavirheitä
Oman lisänsä ratkaisevaan karsin-
tatehtävään antoi varmaan se tieto, 
että tulevien MM-kisojen edustus-
joukkue koostuu SM-mitalisteista. 
Teoriassa viimeinen paikka oli tar-
jolla vielä jopa 7:lle miehelle. Rea-
listisimmalle jako näytti neljän kil-
pailijan kesken järjestyksessä Jar-

mo Laatikainen, Jukka Kylliäinen 
(-3 p), Esa Tumelius (-6 p) ja Pasi 
Parviainen (-14 p). Muut ehdok-
kaat olivat jäljessä jo 28 pistettä  
tai enemmän. Viime vuoden PM-
edustajistamme Mauri Marjomaa 
ja Jukka Perämäki joutuivat start-
taamaan karsintaan sijaluvuilta 9 
ja 8 ja Pasi ”ruudusta” 4. Karsinta 
tapahtuu neljän aikaisemman teh-
tävän  yhteispistemäärän mukaan 
käännetyssä järjestyksessä.

Lähes epätoivoisesta asemastaan 
Jukka Perämäki räjäytti sellaisen 
pommin, ettei se voinut olla vai-
kuttamatta viimeisten parien sie-
lunelämään. Vauhti oli suomalais-
ten ylivoimaisesti nopein, mutta 
suoritus silti virheetön. Sen pystyi 
lyömään vain Viron Anders Olesk, 
viime MM-kisojen hopeamitalisti.

Toiseksi viimeisessä parissa Pasi 
Parviainen meni lujaa, mutta vir-
heitä kertyi 4 kpl a´ 20 p, jolloin 
peli oli menetetty. Jukka Kylliäi-
nen eteni rauhallisemmin, mutta 
tuomarit löysivät yhden tyngän. 
Perämäki säilytti johtonsa.

Loppuhuipennuksessa oli säh-
köä ilmassa. Esa Tumelius veti ko-
vaa, Jarmo Laatikainen noin 2 se-
kuntia maltillisemmin. Jarmon 
taktiikka osui paremmaksi, kun 
Esalta löytyi yksi tynkä. Ilman si-
tä Jarmo ja Esa olisivat päätyneet 
tasapisteisiin ja Esa paremmalla 
kaadollaan mestariksi. Jossittelu ei 
kuulu näitten miesten sanavaras-
toon. Siitä todisteeksi loppurytä-
kässä mitaleilta pudonneen Jukka 
Kylliäisen kommentti: ”Itsepähän 
kahvoista pitelin”!

Kilpailun päätyttyä järjestelytoi-
mikunta ja sen tukiryhmä sopivat 
mitalistien kanssa yhdessä MM-
joukkueen valmentautumisohjel-
masta, joka on jo alkanut.

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy Punkaharjulta keräsi sympatiat huo-
lehtimalla kaadettavien tolppien vaihdosta ja koko ruljanssin puu-
huollosta. Kuuden vuoden moto-kokemuksella Timo Karjalainen pis-
teli "tikut" reikiinsä John Deere 1470 D-harvesterilla useimmiten ker-
talaakista. Yrittäjä Seppo Pulkkisen manuaalinen apu rajoittui lähinnä 
käsimerkkeihin. Urakoitsija ajoi kuormatraktoriaan itse, kun käytet-
tyjä puita kuskattiin pois ja tuotiin uusia tilalle. Puutkin olivat yrittäjä 
omasta metsästä.

Silmääkään räpäyttämättä uskallan nimetä Raimo Keräsen maa-
ilman parhaimmaksi moottorisahauskisojen kuuluttajaksi. Aivan us-
komaton laskupää ynnää monesta eri osiosta kertyvät tehtäväpisteet 
muutamassa sekunnissa. Viralliset pisteet ottavat aikansa, kun ne 
perustuvat kunkin kilpailijan tehtäväpaikalla allekirjoittamaan pöytä-
kirjaan. Se tuodaan kuriirilla tuloslaskentaan. Sillä välin eetteriin tulvii 
kuuluttajan teräviä kommentteja ja alan hurttia huumoria. Keräsen las-
kupää ja nyrkkituntuma suorituksen tasokkuudesta ovat mainio "kont-
rolleri" laskentaohjelman "syöttöhäiriöille". Yhteistyö pelaa pakettiau-
ton " maisemakonttorissa". Takapenkin laskentakeskuksessa on tain-
nut tapahtua sukupolvenvaihdos. Nyt tulikasteensa  saivat Minna Mä-
kelä ja Matti Niemeläinen tietokoneineen (StoraEnso/Metsä).

Jarmo Laatikaisella (vas) oli karsintaan lähtiessään vajaan sekun-
nin etu pariinsa Jukka Kylliäiseen nähden, jos molempien karsinta-
jälki olisi puhdas. Jukka Perämäen ja Esa Tumeliuksen kovat tulok-
set edellisissä pareissa eivät antaneet johtokaksikolle mahdollisuut-
ta varmisteluvauhtiin. Jarmo rynni oksanmitan Jukkaa edellä. Kellolla 
ero oli lopussa.0,4 s. Jarmon puhdas suoritus nosti hänet ensimmäi-
seen SM-kultaansa. Jukan yksi tynkä pudotti hänet varmaksi ennus-
tetulta mitalisijalta neljänneksi.

SM 2008 moottorisahauksen tulosluettelo 

Sija Nimi Joukkue Kaato Karsinta Teräketju Alta/päältä Tarkk.katk. Yhteensä

1 Jarmo Laatikainen Metsähallitus 645 432 114 196 231 1618
2 Esa Tumelius UPM Silvesta 652 418 102 180 246 1598
3 Jukka Perämäki Husqvarna 619 446 120 172 238 1595
4 Jukka Kylliäinen Husqvarna 649 410 118 179 237 1593
5 Heikki Lehtonen Metsähallitus 643 424 85 186 238 1576
6 Aulis Janhunen StoraEnso 632 414 110 179 237 1572
7 Jaakko Rikkola StoraEnso 631 398 97 189 233 1548
8 Mauri Marjomaa Metsähallitus 613 400 110 179 238 1540
9 Arvi Pelkonen Metsähallitus 655 412 94 173 202 1536
10 Klaus Oinonen Metsähallitus 631 430 44 184 244 1533
11 Pasi Parviainen StoraEnso 627 358 116 192 237 1530
12 Antti Oksanen Metsäliitto 640 374 94 196 212 1516
13 Jari Temonen Metsähallitus 645 324 88 161 240 1458
14 Jussi Isotalo Mhy E-Pirkanmaa 633 352 94 169 163 1411
15 Olli Kilpeläinen Kohmansalo 620 176 81 159 221 1257

 VIRON JOUKKUE
Andres Olesk 638 452 104 188 235 1617

 Anto Laas 645 420 100 183 244 1592
Martin Mutik 660 416 82 166 236 1560
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