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Jälleen kerran moottorisahauksen SM-kilpailujen viides ja viimeinen tehtävä, oksien karsinta, oli se-
kä kilpailijoiden että yleisön kannalta huippujännittävä aina viimeiseen karsintapariin asti. Huippu-
suoritukset kaukaa kärjen takana pakottivat kaikki ennakoidut mitaliehdokkaat virheettömään kar-
sintaan. Voittajaksi kruunattiin lopulta Jukka Perämäki. Hopealle sijoittui Esa Tumelius ja pronssisen 
mitalin nappasi Jukka Kylliäinen. 

   Jorma Voutilainen

Mitalit ratkaistiin 
hermopelillä karsinnassa

Moottorisahauksen SM-kisat Lustossa

kohuolta aiheutti myös yli kaksi 
vuotta vanhojen kaatopylväiden 
käyttö kaadossa.  Yli-ikäisten re-
servipuiden käyttöä järjestelytoi-
mikunta perusteli  organisaati-
on heikentyneellä taloustilanteel-
la.  Sopivien puiden valinta, osto, 
korjuu ja kuljetus erikoiskalustolla 
ovat iso menoerä.

Osallistujajoukossa ilahdutti 
erityisesti kolmen uuden  junio-
rin  osallistuminen ensimmäiseen 
kisaansa.  Kansainvälisten sääntö-
jen mukaan Joni Toivion juniori-
kausi on ohi ennen tulevia PM-ki-
soja. Osallistua saa juniorikisoihin 
sinä vuonna, jona täyttää enintään 
24 vuotta.  Toivion ura jatkuu nyt 
yleisessä sarjassa.

Tie huipulle on pitkä.  Hallitse-
va maailmanmestari, Viron An-
dres Olesk kertoi kilpailleensa 
16 vuotta, ennen kuin mestaruus 
napsahti viime vuonna.

Teräketjutehtävässä   
sähköinen ajanotto
Kilpailu aloitettiin aiemmista poi-
keten teräketjutehtävällä. Ennen 
kilpailua tehty sahatarkastus ta-
pahtui samassa yhteydessä tehtä-
vätuomareiden voimin.

Sähköistä ajanottoa on toteutet-
tu maailmalla jo aiemmin, mutta  
sen käynnistäminen viisariportil-
la on mahdollistanut  kikkailun.  
Jos pitkäraajainen kilpailija lau-
kaisee viisarin taaemmalla reidel-
lään, etummainen askel on tuonut 
kilpailijan lähelle tehtäväpöytää jo 
ennen ajanoton käynnistymistä.  

Nyt se mahdollisuus on poistettu, 
sillä kello käynnistyy valokennon 
ohituksesta. Merkkilipulla lähet-
tämiseen ja käsiajanottoon verrat-
tuna menetelmä on lahjomaton ja 
tarkka. Kellon pysäyttää kilpailija 
itse lyömällä tehtävän päätteeksi 
pöydälle itse asettamansa pysäy-

tysnapin alas. Uusi menetelmä se-
lostettiin kilpailijoille sääntöpala-
verissa juurta jaksaen, ja kerrattiin 
vielä henkilökohtaisesti ennen 
tehtävän aloitusta.

Sähköinen näyttötaulu houkut-
teli yleisöä naruaidan taakse vähin-
tään tuplasti entiseen verrattuna.

Nopeimmin tehtävästä suo-
riutuivat kilpailun ulkopuolel-
la vierailleet Viron Sulev Too-
ming (12,91 s) ja Andres Olesk 
(13,06 s).

SM-lajimitalit menivät parem-
muusjärjestyksessä Vesa Kurjelle 
(13,13 s), Jari Temoselle (13,75 s)  
ja Aulis Janhuselle (14,25 s).

Ainoa epäonninen mutterinpu-
dottaja oli tänä vuonna Pasi Par-
viainen. Se tiesi viime vuosina ta-
saista nousua esittäneelle Parviai-
selle 20 pisteen rangaistusta.  

Kovatasoinen alta/päältä sahaus
Suurin osa alle ennätyksistään te-
räketjutehtävässä jääneistä lata-
si itsensä jo seuraavaan tehtävään 
mennessä ja aloitti nousun koh-
ti kärkeä. Heihin voi hyvin lukea 
lajin mitalistit Jukka Perämäen, 
Pentti Paanasen ja Klaus Oino-
sen.  

Taso oli niin kova, että perä-
ti 12 suomalaista ylsi yli 185 pis-
tettä. Heihin kuului myös vähitel-
len karaistuva ex-juniorimme Jo-
ni Toivio. Kahdella ensikertalaisel-
la lipsahti sahausten kohtaaminen 
pöllin keskellä olevan maaliraidan 
ohi.  Se tuottaa rangaistusta 50 
pistettä. On sitä onneksi sattunut 
paremmissakin perheissä!  

Muutoinkin ensikertalaisten tu-
losten arvoa nostaa se, ettei kilpava-
rustus ollut vielä loppuun asti hiottu 
esimerkiksi terälevyjen osalta. ”Lis-
see harjotusta”, sanoi aikoinaan Nil-
siän autokoulun opettajatyttö, kun 
joku jääradalta hankeen tupsautti.

Palkinnot jaettiin tavallista juhlavam-
min, kun Luston Metsämuseolla  oli 
meneillään markkinat oheistapahtu-
mineen. Taustalla näkyvät veistokset 
eivät kuuluneet palkintoihin. Ne olivat 
syntyneet moottorisahataiteilijoiden  
omassa pikakisassa (1,5 h).

Ennen teräketjutehtävän ajanottoa kilpailija saa käydä asettamas-
sa sahansa ja muut tykötarpeet pöydälle haluamiinsa paikkoihin ja 
asentoihin.  Suoritus alkaa kuvan punaisen viivan takaa. Sillä linjal-
la valokenno käynnistää näytöllä juoksevan ajanoton. Kello pysähtyy, 
kun kilpailija  painaa pöydän reunalla näkyvän sinisen ”pöntön” ylä-
pinnassa sijaitsevaa nappia. 

Mittavälineet ovat hyvät ja niiden käyttäjät kokeneita konkareita. 
Tuomareista suuri osa on ex-kilpailijoita tai alan koulujen kokeneita 
opettajia. Tulos kirjataan paitsi mittauspöytäkirjaan, myös tukkiliidul-
la  kunkin kilpailijan tekeleeseen. Protestit ovat käyneet harvinaisiksi.

Jo ensimmäisissä kisoissaan juniori Markus Grönroos teki kovan 
luokan kaadon. Kaatopoikkeamaa tuli vain 35 milliä. Kannon vaati-
muksissa jäi vielä pientä korjaamisen tarvetta.

Jokaisella moottorisahauksen ar-
vokisalla on oma tunnelmansa, 
vaikka tehtävät ovat samat. Ki-
sat käydään kansainvälisillä sään-
nöillä, joissa näyttää olevan hie-
man tarkentamisen varaa. Kilpai-

lijoiden ja tuomariston yhteisessä 
sääntöpalaverissa edellisenä ilta-
na kuultiin, että esimerkiksi tark-
kuuskatkaisun ajanoton pysäyttä-
vän ” maalikiekon” asettelussa tul-
kinnat vaihtelevat. 

Nyt sovittiin, että paikan mää-
rää tehtävätuomari kaikille yh-
tenevästi. Kansainvälinen jury ei 
ole myöskään vielä saanut aikaan 
uutta pistelaskutaulukkoa puru-
koppaan putoamattomiksi laa-

keroiduille terämuttereille laipan 
käännössä.  Niistä on selvä etu kil-
pailijalle. Onneksi tässä kisassa ei 
yhdessäkään sahassa sellaisia vie-
lä ollut.

Sääntöpalaverissa pientä ennak-
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Tarkkuuskatkaisussa pari   
lankkusahuria
Viimeistään kolmannen tehtävän 
jälkeen jo monta SM-kisaa sahan-
neen Jari Temosen nimi alkoi hah-
mottua yleisön mieliin. Lajin toi-
seksi nopein sahausaika ja vain 
3,9-/2,4 millin sahaamattomat li-
sut purun sisässä pöllien alla toi-
vat tehtävän mestaruuden. Esa 
Tumelius huudatti Jonserediansa 
vajaat puoli sekuntia lyhemmän 
aikaa, mutta sahaamatonta puu-
ta jäi kahteen kiekkoon yhteensä 
0,8 milliä enemmän.  Niillä eväillä 
ero oli vain yhden pisteen. Hopea 
ei ole häpeä. Peli on äärimmäisen 
tarkkaa ja kovaa. Samalla erolla 
Tumeliukseen pronssin otti Dol-
mar-mies Mauri Marjomaa.

Piste-erot olivat kautta linjan 
pieniä. Alle 200 pisteen jääneillä 
toinen sahaus raapaisi lankkuun.

Pienimpään toleranssiin polkai-
si sahansa toisessa pöllissään Vesa 
Kurki. Tuomarit saivat mitattua 
lankun päältä 0,4 millin sahaa-
mattoman siivun. 

Tehtävistä jäljellä olivat enää 
suhteellisesti eniten pisteitä tuot-
tavat kaato ja karsinta. 

Pahimmalta vältyttiin   
kaatopuiden suhteen
Kaatopuina toimineet kuusirun-
got olivat seisseet jo pari vuot-
ta pressun alla karsittuina, mutta 
kuorimattomina. Rungot olivat 
kuivahtaneet ja hiukan pehmen-
neet pinnasta. Kuiva kaatosarana 
eli pitopuu murtuu nopeammin 
kuin  tuore. Siitä johtuen sivu-
tuulella on enemmän aikaa siirtää 
kaatumissuuntaa ennen rungon 
iskeytymistä maahan. Kun maa-

pohja oli edelleen sivukalteva ja 
poikkeama mitataan siitä, mihin 
runko pysähtyy, arvioitavaa suun-
tausennakoksi kertyi tuplasti. 

Onneksi sää suosi kisoja koh-
tuullisesti. Jotkut rungot katkesi-
vat latvastaan, mutta vasta merk-
kikepin takaa. Yhtään protestia ei 
tehty, vaikka joidenkin ilmeistä 
saattoi lukea terveisiä sieltä josta-
kin.

Suomalaisista parhaiten onnis-
tui Klaus Oinonen.  Hän nousi ta-
sapisteistä huolimatta lajikultaan 
ohi Pasi Parviaisen sillä perusteel-
la, että sääntöjen mukaan ensim-
mäinen kriteeri tasapisteissä pa-
remmuuteen on pienempi kaato-
poikkeama.  Oinosella sitä oli 10 
milliä Parviaisen 110:tä milliä vas-
taan. Kolmanneksi parhaan kaa-
don teki ”Hankasalmen harveste-
riksi” aikanaan nimittämäni ve-

teraani Antti Oksanen. Lempini-
mi tuli nuoruusvuosien huikeas-
ta karsintanopeudesta ja -tyylistä. 
Palkintokaappi täydentyi jälleen 
yhdellä pronssimitalilla.

Kohtuullisen varmaa työtä teki-
vät myös seuraavat 11 miestä, joi-
den joukkoon mahtui monta ko-
konaiskilpailun mitaliehdokas-
ta. Heihin ainakin itse luin vuosi 
vuodelta varmuuttaan kasvatta-
neen Jaakko Rikkolan. 

Jari Temosen hyvin alkanut sar-
ja koki kolahduksen, kun puu tuis-
kahti 41 cm kepin ohi.  Toinen var-
mana kaatajana tunnettu Heikki 
Lehtonen lipsautti pitopuun toi-
selta reunaltaan kohtuuttoman 
ohueksi. Silti kaatopoikkeama oli 
vain 51 mm. 

Viimeksi mainitut kuului-
vat joukon nopeimpiin kaatajiin. 
Lehtonen langetti puunsa 105 se-

kunnissa, Asko Ketola 111:ssä, 
Vesa Kurki 113:ssa, Jari Temonen 
114:ssä, Jukka Perämäki 125:ssä ja 
Esa Tumelius 126:ssa.  Ajan maksi-
mipisteet saa 180 sekunnista. Sen 
alittamisesta ei saa plussaa, mutta 
ylittämisestä putoaa yksi piste jo-
kaisesta sekunnista. Kannonihan-
nemitoista poikkeamisesta pistei-
tä karsitaan kohta kohdalta taulu-
koiden mukaan.

Yleisön palvelemiseksi   
tulostauluun välisumma
Kokonaiskilpailun viides ja ratkai-
seva tehtävä on aina karsinta. Se 
toteutetaan neljän edellisen teh-
tävän pistesaldon mukaan kään-
netyssä järjestyksessä. Nyt kun tu-
loslaskenta toimii tietokoneella, 
olisi yleisö hemmoteltavissa tulos-
taulun yhdellä lisärivillä, joka ker-
toisi neljän tehtävän välisumman 
paremmuusjärjestyksessä, ku-
ten tehtäväkohtaisissakin parem-
muuksissa. Me hidasälyiset emme 
muuten pysy reaaliajassa tilanteen 
mukana. 

Vaikka karsinta on jo sinällään 
eniten yleisöä kiehtova laji, uu-
si palvelumuoto taatusti nostaisi 
tehtävän suosiota. Nyt jännityksen 
nostattaminen jää ainoastaan le-
gendaarisen laskupään omistavan 
kuuluttaja Raimo Keräsen varaan. 
Yleisö näkee kyllä parien keskinäi-
sen nopeuseron ja jopa tuomarei-
den pelottavat rastimerkkaukset 
virhekohtiin.  Nopeuden ja virhei-
den lukumäärän suhteesta ne pis-
teet lasketaan.

Upporikasta tai rutiköyhää
Vaatimattomalla laskupäälläni eh-
din sen verran ynnäillä välisaldoja 

TULOKSET Pisteet tehtävittäin

Nimi Kotipaikka Joukkue Kaato Kars. Teräk. Alta-p. Tarkk. Yhteensä Saha

1 Jukka Perämäki Kuortane Husqvarna 637 450 112 203 235 1637 Husqvarna 576 XP

2 Esa Tumelius Elimäki UPM-Silvesta 626 446 99 191 241 1603 Jonsered 2071

3 Jukka Kylliäinen Kouvola Husqvarna 632 428 114 185 234 1593 Husqvarna 576 XP

4 Jaakko Rikkola Suur-Miehikkälä Stora E Metsä 636 448 94 185 227 1590 Jonsered 2071

5 Mauri Marjomaa Sodankylä Metsähallitus 627 426 104 186 240 1583 Dolmar 7900

6 Vesa Kurki Ilomantsi Jonsered 635 402 120 187 233 1577 Jonsered 2071

7 Jari Temonen Ivalo Metsähallitus 619 412 118 179 242 1570 Husqvarna 576 XP

8 Klaus Oinonen Hattuvaara Metsähallitus 649 402 93 197 225 1566 Husqvarna 371 XP

9 Aulis Janhunen Pihlajalahti Stora E Metsä 640 406 116 175 216 1553 Stihl 460

10 Pasi Parviainen Ruokolahti Stora E Metsä 649 412 74 182 232 1549 Stihl 460

11 Antti Oksanen Hankasalmi Metsäliitto 648 406 91 180 217 1542 Husqvarna 371 XP

12 Jarmo Laatikainen Ilomantsi Metsähallitus 638 352 116 196 238 1540 Husqvarna 576 XP

13 Heikki Lehtonen Juupajoki Metsähallitus 583 416 98 192 229 1518 Husqvarna 372 XP

14 Joni Toivio Ivalo Metsähallitus 600 384 114 185 235 1518 Husqvarna 372 XP

15 Pentti Paananen Viitasaari Husqvarna 640 348 114 199 171 1472 Husqvarna 372 XP

16 Jussi Isotalo Lempäälä Husqvarna 622 344 91 184 229 1470 Jonsered 2171

17 Asko Ketola Seinäjoki Stihl 642 380 77 176 158 1433 Stihl 460

18 Markus Grönroos (jr.) Keuruu Stihl 631 316 88 91 214 1340 Stihl 460

19 Tomi Klemetti Maalahti Stihl 570 338 77 141 207 1333 Stihl 460

20 Aapo Saarinen Multia Stihl 534 252 92 95 230 1203 Stihl 460

Vierailijat:

0 Andres Olesk Viro Jonsered 650 454 122 197 238 1661 Jonsered 2071

0 Sulev Tooming Viro Viro 650 438 122 181 242 1633 Stihl 460

0 Heikki Laas Viro Husqvarna 609 384 98 193 229 1513 Husqvarna 372 XP

Joni Toivion kaatopuu katke-
si, mutta onneksi merkkikepin ta-
kaa. Muutoin kaatopoikkeaman 
mittaamiseksi olisi pitänyt de-
monstroida keinotekoinen jatke 
alkupään suuntaisesti  mittaus-
pisteelle asti. Apupaalut tähtäys-
kepin sivuilla ovat siltä varalta, 
että merkkikeppi kaatuu täys-
osumasta. Tämä puu jysähti 32 
senttiä tuulen alapuolelle.

ennen karsinnan alkua, että mita-
leiden jako saattaisi muuttua yllät-
täväksikin. Vain Jukka Perämäellä 
oli normaalilla vauhdillaan varaa 
yhteen karsintavirheeseen, jos pa-
himmat takaa-ajajat pystyisivät 
puhtaaseen suoritukseen.

Esa Tumeliuksen huikea karsin-
ta lähes toivottoman tuntuiselta 
takamatkalta sotki hetkessä pakan 
katsojilta ja ehkä myös jäljellä ole-
vilta kilpailijoilta. Alkoi hermope-
li, jossa osa sortui pelaamaan up-
porikasta tai rutiköyhää.  Kova-
hermoisimmat korjasivat sadon.

Jukka Perämäki ei ryhtynyt tie-
toisesti hidastamaan karsinta-
vauhtiaan puhtaan suorituksen 
turvaamiseksi. Siinä on vaara, että 
rytmi menee sekaisin. Vauhti oli-
kin sitten suomalaisista kilpailun 
nopein. Kun virheitä ei tullut, laji-
voitto ja viides Suomen mestaruus 
olivat tosiasia.

Esa Tumeliuksen loppurutis-
tus kesti häntä paremmin lajiho-
pealle karsineen Jaakko Rikkolan 

hyökkäyksen. Tumelius palkittiin 
lajipronssilla ja kokonaiskilpailun 
hopealla. 

Jukka Kylliäisen tasavarma kar-
sinta oli lopulta kokonaiskilpailun 
pronssin arvoinen. Siinä häntä 
edesauttoivat kanssakilpailijoiden 
karsintavirheet, jotka tuottavat 20 
miinuspistettä kappaleelta.

Yhdellä virheellä selvisivät  
Jari Temonen, Pasi Parviainen, 
Aulis Janhunen ja Klaus Oinonen.  
Kahdella virheellä rangaistiin Vesa 
Kurkea, Joni Toiviota ja Asko Ke-
tolaa.  Kolmen virheen miehiä oli-
vat meikäläisistä Jarmo Laatikai-
nen, Jussi Isotalo ja juniori Mar-
kus Grönroos. Samaan kastiin 
putosi Viron kovasta joukkueesta 
Heikki Laas.  Neljän virheen mu-
kelointi sattui Pentti Paanaselle ja 
juniori Aapo Saariselle.

Eniten virheistään lopputulok-
sissa joutuivat kärsimään Jarmo 
Laatikainen, Vesa Kurki ja Jari Te-
monen. Ennen karsintaa mitali-
paikka oli vielä tyrkyllä.

Viron joukkue kovassa kunnossa
Hallitseva maailmanmestari An-
dres Olesk näytti, ettei titteli ole 
tullut sattumalla. Jo edellisis-
sä MM-kisoissa tuli hopea. Sym-
paattinen mestari teki Lustossakin 
näytöstyyliin ylivoimaisen piste-
määrän. Kovassa kunnossa on ko-
ko joukkue. Sulev Tooming oli-
si ollut kilpailun kolmas.  Heikki 
Laasin kaato ja varsinkin karsinta 
menivät alle kykyjen. Sija olisi ol-
lut 17:s.

Yhtään vierasjoukkuetta aliar-
vioimatta tai omia puolustamat-
ta totean, että hermopaine kilpai-
lun ulkopuolisella lienee pienem-
pi. Rajojaan on riskitöntä kokeil-
la. Kilpailuyhteistyö Viron ja Suo-
men kesken turvaa molemmille 
lisää täysmittaisia kilpailuja, jotka 
puolestaan pitävät yllä kilpailu-
tuntumaa kausiluonteisia arvoki-
soja varten.

Seuraava kansainvälinen kilpai-
lu on PM-kisat Norjassa 13.–14. 
elokuuta. 

Erityisellä ilolla tervehdittiin kisoissa ensiker-
talaisia junioreja, kuvan keskimmäisestä oikeal-
le lukien: Tomi Klemetti, Aapo Saarinen ja Markus 
Grönroos. Heidän ohjaamisessaan ovat tehneet 
arvokasta työtä Jukka Perämäki (vas.)  ja Tuomar-
niemen metsäoppilaitoksen Tapani Piippo.

Viron joukkue – Heikki Laas (vas.), hallit-
seva maailmanmestari Andres Olesk ja Su-
lenv Tooming – on kovassa iskussa. Mei-
dän onneksemme he olivat mukana vain-
pitämässä kilpailutuntumaa yllä. 

Marjo Perämäki on aktiivisesti muka-
na miehensä Jukan kilpaharrastukses-
sa. Hän mm. videoi kaikki suoritukset.

Se on siinä! Vielä saha maalilinjan yli ja muutama piinallinen mi-
nuutti  tuomareitten tarkan runkotarkastuksen odottelua, niin Jukka 
Perämäki (edessä) on viidennen Suomen mestaruutensa ansainnut. 
Jarmo Laatikaiselle (takana) iski musta hetki pahaan aikaan.
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