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ã Pitkäkin mies kumartuu syvään tiukassa paikassa. Jarmo Laati-
kainen oli tarkkana, vanerin päälle jäi alle 3 milliä ehjää puuta.

ã Järjestäjille oli sattunut pieni ajoitusongelma: pöytien maalaus oli 
jäänyt viime tippaan. Laipankäännössä tahmea pöytä esti alle 10 se-
kunnin suoritukset. Jukka Perämäen 11.6 sekuntia oli olosuhteissa 
hieno suoritus.

ã Karsinnassa näkyi tuomariston tarkka toiminta, Vesa Kurjenkin 
 ympärillä oli suorituksen aikana suorastaan ruuhkaa.

Suomen kokenut joukkue Jukka Perämäki (vas), tekninen johta-
ja Hannu Kilkki, Vesa Kurki, joukkueenjohtaja Ari Rautio ja Jarmo 
 Laatikainen ottivat lähes täyspotin Valko-Venäjän MM-kilpailuista.

Moottorisahauksen 
MM-kilpailut 2012
Henkilökohtainen kilpailu

sija nimi maa pist.

1 Aleksandr 
Sokolov

Venäjä 1645

2 Jukka 
Perämäki

Suomi 1645

3 Urs Amstutz Sveitsi 1639

12 Vesa Kurki Suomi 1595

21 Andres 
Olesk

Viro 1570

25 Jarmo 
Laatikainen

Suomi 1566

Juniorit alle 24 v

1 Sergej 
Shkudrov

Valko-
Venäjä

1625

2 Koort Helvis Viro 1559

3 Orlando 
Lerch

Sveitsi 1551

Maajoukkueiden kilpailu

1 Suomi

2 Venäjä

3 Valko-Venäjä

Relay Race

1 Venäjä

2 Valko-Venäjä

3 Italia

8 Viro

13 Suomi

Vuoden 2012 moottorisahauksen maailmanmes-
taruuskilpailut sujuivat sotilaallisella tarkkuudel-
la. Se tuntui sopivan suomalaisille konesahaajille: 
Tuomisina oli kirkasta malmia mitaleiksi jalos-
tettuna. Joukkueen kilpailijoiden vahva kokemus 
näkyi tasaisuutena, ja palkintona uurastuksesta 
tuli joukkuekultaa 21 vuoden tauon jälkeen.

   Teksti Tommi Hakala, kuvat Marjo Perämäki

Suomi palasi huipulle
Moottorisahauksen MM-kilpailut, Raubichi Valko-Venäjä

Relay Race meni sekoiluksi
Toisena kilpailupäivänä aloitet-
tiin Relay Race -joukkuekilpailul-
la, siinä Suomella oli puolustetta-
vana pronssimitali. Järjestäjät oli-
vat ottaneet sääntöihin uuden tul-
kinnan sahojen lämmityskäytöstä. 
Aiemmin saivat kaikki kilpailijat 
lämmittää sahan ennen kilpailun 
alkua, nyt vain radalle lähtevä kil-
pailija sai käynnistää sahan aiem-
min. Kun kaksi joukkueen osallis-
tujaa sai heti virhepisteitä, oli pe-
li tältä vuodelta pelattu. Kun vielä 
pölkyistä löytyi yksi maalinaarmu, 
lopputuloksena oli sijoitus 13. Ve-
näjän joukkue oli ykkönen ja isän-
tämaa kakkonen.

Perämäki teki ”Miedot”
Kilpailu huipentui viimeisenä päi-
vänä, karsintatehtävä kisattiin jän-
nityksen lisäämiseksi käännetys-
sä järjestyksessä. Kilpailun aikana 

MM-kilpailut järjestettiin Rau-
bichin hiihtokeskuksen alueel-
la, Valko-Venäjän pääkaupungin 
Minskin lähistöllä. Suomen jouk-
kueen matkatessa pikkubussilla 
oli joukkueenjohtaja Ari Raution 
perinteinen paperikarttakin tar-
peen, sillä Valko-Venäjän navigaat-
torikartat ovat hyvin suurpiirteisiä. 
Perille kuitenkin löydettiin, ja kol-
men tunnin tullimuodollisuuksi-
en jälkeen joukkue oli hyvissä ajoin 
paikalla kilpailua edeltävänä iltana.

Joukkueet jaettiin arpomalla 
kahteen ryhmään, Suomen ryh-
mä aloitti kenttätehtävillä ja toinen 
ryhmä kaatotehtävillä. 

Tahmeat pöydät estivät  
ennätystehtailun
Ketjunvaihtotehtävällä aloittaneet 
suomalaiset havaitsivat kisajärjes-
telyissä yllätyksiä. Nimittäin tehtä-

vän suorituspöytien maalaus edel-
lisiltana öljymaalilla teki pöydät 
tahmeiksi. Tästä syystä edelliski-
sojen tyylisiä huippuaikoja ei täl-
lä kertaa nähty. Paras aika jäi 10,10 
sekuntiin, sen saavutti Slovakian 
Jaroslav Kukuc. Edelliskisojen en-
nätystehtailijat Saksan Gerhard 
Priechle ja Norjan Ole Harald 
Kveseth jäivät sijoille 2. ja 4., ajoilla 
10,30 ja 10,50. Jukka Perämäki oli 
13. (11.60 s), Vesa Kurki 32. ja Jar-
mo Laatikainen 38.

Katkonnoissa pakka sekosi
Alta-päältäsahauksessa ja tark-
kuuskatkonnassa havaittiin tuo-
mariston tarkkuus. Ajoittain mit-
taus uusittiin useita kertoja, tosin 
joidenkin kilpailijoiden osalta en-
nen mittausta katkaisupintoja ”hi-
veltiin hellästi rukkasella”, eli mitta-
usta haittaavat tikut katosivat huo-
maamatta…

Alta-päältäsahauksessa ketjun-
vaihdon erikoismiehet jäivät kaik-
ki Perämäen taakse (sija 7.), myös 
Laatikainen otti hyvän sijoituksen 
18. Vesa Kurjella laji ”ei mennyt 
kuin Kroatiassa”, kakkossijan tilal-
le sija 32. Lajivoiton nappasi Saksan 
Marco Trabert (200 p.), perässään 
kolme järjestäjämaan kilpailijaa.

Tarkkuuskatkaisussa Laatikai-
nen innostui, jopa hiuksia nosta-
valla tavalla. Vain 2,9 ja 1,9 milliä 
erottivat teräketjun alusvaneris-
ta. Riskinotto palkittiin, pisteillä 
239 tuli sija 11. Perämäki oli 26:s, 
ja Kurki 32:s. Lajin voitti Kroatian 
Sinisa Varga, pisteillä 251.

Kaadon jälkeen täyskäsi  
Suomelle tarjolla
Ensimmäisen päivän viimeisenä 
lajina  Suomen ryhmällä oli kaa-
totehtävä ja tällöin kilpailun kär-
ki tiivistyi. Aiemmissa lajeissa hy-
vin sijoittuneet Venäjän Aleksandr 
Sokolov ja Perämäki tekivät män-
nikössä mainiot tulokset (1. ja 3.), 
heidän väliinsä kiilasi Ison Britan-
nian Thomas Matthew. Perämäen 
pisteet 650 nostivat hänet samalla 
kokonaiskilpailun kärkeen. Laati-
kainen ja Kurki säestivät sijoillaan 
6. ja 14. Suomen joukkuekilpailun-
kin ykköseksi!

Suomen joukkue sai heitä ennen 
kilpailleilta virolaisilta taustatukea 
– he olivat huomanneet runsaslu-
kuisen tuomariston olevan erittäin 
tarkkana askelvirheistä ja varasläh-
döistä.  Saksan Priechle, joka Kro-
atian MM-kisoissa todennäköi-
sesti  menetti mestaruuden ketjun 
putoamisella, oli tällä kertaa kar-
sinnassa todellinen sisupussi. Alle 
15 sekunnin virheetön suoritus oli 
huima ja toi ykkössijan. Suomalai-
sista Laatikaisen ripeän 18 sekun-
nin suorituksen pilasivat kolme 
virhettä (sija 49.), Kurki teki tasai-
sen varman suorituksen, sijalle 21.

Kovin panos oli kilpailun kärjel-
lä, Perämäellä ja Sokolovilla. Soko-
lov teki virheettömän 18,4 sekun-
nin suorituksen, Perämäki taasen 
selviytyi 19,7 sekunnissa. Koska 
ajat pyöristetään, Sokolovin aika-
pisteet olivat 18 ja Perämäen 20. 
Kokonaiskilpailun pisteidenlas-
kun jälkeen he olivat tasoissa pis-
teillä 1645. Sääntöjen mukaan täl-
laisessa tilanteessa kaadon sijoitus 
ratkaisee lopputuloksen. Koska So-
kolov voitti sen, tuli hänestä maa-
ilmanmestari 2012. Perämäki sai 
hopeaa, kuten aiemmin Saksasta 
2008. Jos Perämäen aika olisi ollut 
0,2 sekuntia nopeampi, hän olisi 
ollut mestari – Juha Miedon sadas-
osan häviö tulee mieleen. Pronssil-
le sijoittui Sveitsin Urs Amstutz.

Suomen joukkueen kärkisija pi-
ti myös viimeisen päivän ja pitkän 
tauon jälkeen joukkuekilpailun 
kiertopalkinto matkasi pikkubus-
sissa Suomeen. Edellisen kerran 
joukkue Pirkkalainen, Oksanen ja 
Kylliäinen tekivät saman tempun 
21 vuotta sitten.

2014 MM-kilpailut  
käkikellojen tahdittamana 
Suomen joukkue pääsee parin vuo-
den päästä puolustamaan kultami-
taliaan jylhiin maisemiin. Seuraavat 
MM-kilpailut nimittäin käydään 
Sveitsissä. Toivottavasti juniorit in-
nostuvat osallistumaan kotimaan 
kilpailuihin, uuden sukupolven 
esiin astuminen on pian tarpeen. 
Nyt junioreiden (alle 24 v) kil-
pailun voitti isäntä-
maan Sergej Shkud-
rov pisteillä 1625. Sil-
lä hän olisi sijoittunut 
”senioreiden kisassa” 
sijalle 7. – siinä on hyvä 
mittakeppi kotimaan 
junioreille. 

Raubichi

VALKO-VENÄJÄ

ã

Suomen 
 aikoinaan 
joukkuekilpai-
lun kiertopal-
kinnoksi lah-
joittama po-
kaali palasi 
taas kotiin.

ã Järjestelyiden perusteelli-
suutta kuvaa hyvin kaatoalueen 
taso. Ei näy oksia tai edes käpy-
jä. Kaatopuina olivat nyt harvi-
naisemmat männyt. Suomen 
joukkueen harjoitusleireillä oli 
panostettu juurikin niiden kaato-
tekniikkaan. Se toi tulosta.


