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SM-kilpailujen pitopaikaksi on 
vakiintunut Punkaharjulla sijait-
sevan Metsämuseo Luston kenttä. 
Kentälle rakennettu kaadon tehtä-
väpaikka mahdollistaa lajin suo-
rittamisen pitkillä rungoilla, joi-
ta käytetään myös useasti MM-
kisoissa. Tänä vuonna kaatoteh-
tävän ennakoitiin olevan kovan 
tuulen vuoksi olevan yllätykselli-
nen, jota se tosissaan olikin – mut-
tei tuulesta johtuen.

Temonen otti lentävän lähdön
Kilpailut käynnistettiin laipan-
kääntö/teräketjun vaihto -teh-
tävällä. Peruspisteet 120 saa vir-
heettömällä 18,5 sekunnin ajalla, 
lisäpisteitä tulee ajan alittamises-
ta. Koleasta tuulesta huolimatta 
sormet olivat vireessä, etenkin Ja-

Kolean ilman ja puus-
kittaisen tuulen valli-
tessa ratkottiin Moot-
torisahauksen 
Suomenmes-
taruus. Kilpailu 
oli erittäin kovata-
soinen ja kärki oli 
laaja, kilpailun 
viimeisenä suo-
ritetussa karsin-
nassa oli harvi-
naisen kovat panokset.

   Tommi Hakala

Tiukka kisa
Moottorisahauksen sM-kilpailut, Lusto

ã Kaatotehtävän runkojen pys-
tytys hoideltiin tänä vuonna kai-
vukoneella, Konepalvelu R. Sep-
pänen Ky hoiti tehtävän rivakasti.

ã Kaatotehtävässä Esa Tume-
lius teki merkkikepistä ensim-
mäisenä säleitä. Kun kantokin oli 
onnistunut, tulos jäi vain pisteen 
maksimisuorituksesta.

ã Kilpailun hurjaa tasoa kuvaa 
Arto Karvosen 243 pisteen suori-
tus tarkkuuskatkonnassa. Toi-
seen pölkkyyn jäänyt 1,9 millin 
pitopuu pudotti kakkossijalle, 
sillä Pentti Paananen keräsi 
täyspotin, eli 250 pistettä.

ã Vaikka viimeisessä karsintaparissa etualan Jari Temonen 
 karsi yhden kilpailun nopeimmista ajoista, kolmen oksantyngän 
virhepisteet tuottivat pettymyksen sijoituksessa.

ã Tiukkojen tilanteiden jälkeen palkintopallilla oli vapautuneita 
 hymyjä tarjolla. Kilpailun taso oli todella kova. Lajeissa tehdyt täys-
pistesuoritukset lataavat odotuksia Sveitsin MM-kilpailuihin.

ri Temonen ja hallitseva mestari 
Jukka Perämäki tekivät kelpo tu-
lokset, 126 ja 118 pistettä. Jarmo 
Laatikainen oli myös aamuvirk-
ku, 118 pistettä antoi hyvän läh-
dön kilpailuun. Viron Sulev Too-
ming pisti himpun suomalaisia 
paremmaksi, peräti pisteillä 128 
tuli lajivoitto. Tasaisuudesta ker-
toi hyvin ajat, vielä 8 sijan Pentti 

Paanasen aika alitti 15 sekuntia. 
Kaadossa Temonen tempai-

si eroa Perämäkeen. Kun lajin 
maksimipisteet ovat 660, nap-

pasivat sekä Temonen, että Esa 
Tumelius molemmat 659 pistet-
tä. Molemmat osuivat merkki-
keppiin, vain sentin poikkeamal-
la. Myös konkari Vesa Kurki ot-
ti huimat 652 pistettä. Perämäel-
lä suuntaus ei mennyt aivan yhtä 
nappiin, ja 27 sentin poikkeamalla 
repesi kärkeen eroa lisää.

Katkonnoissa myös  
hurjia tuloksia
Katkonnoissa lajien huipputulok-
set menivät ristiin. Takamatkal-
ta Temosta jahdannut Perämä-
ki nappasi alta-päältäsahauksessa 
kovat pisteet, 202 pistettä oli ko-
va suoritus (maksimi 210). Temo-
sen saadessa 196 pistettä ero säilyi 
vielä varsin reiluna. Kaadossa on-
nistunut Tumelius kiilasi väliin sa-
moilla 196 pisteellä ja tiivisti kil-
pailun kärkeä.

Tarkkuuskatkonnassa kärkipai-
kat menivät täysin uusiksi. Paana-
nen teki nappisuorituksen, täy-
det 250 pistettä saldonaan. Hui-
ma suoritus, purun sisällä liikku-
va teräketju irrotti toisen kiekon 
irti, toiseen jäi vain 0,8 millin sui-

kale puuta, ja alusvaneri oli naar-
muton. Arto Karvonen otti kak-
kossijan 243 pisteellä. Kilpailua  
johtanut Temonen varmisteli hie-
man, 3,9 ja 3,8 millin suikaleet 
antoivat pisteiksi 234. Perämäki 
ei saanut kurottua eroa kiinni tu-
loksella 235, näin viimeiseen lajiin 
lähdettäessä olivat paineet kovat.

Karsinnassa karsittiin karusti
Viimeiseen lajiin käännetyssä pis-
tejärjestyksessä lähdettäessä oli 
kärkikamppailu kahdella rinta-
malla. Tasaisesti suorittanut Laa-
tikainen oli hivuttautunut toisek-
si viimeiseen pariin ja hänellä oli 
MM-kisoista tuttu Perämäki rin-
nallaan. Viimeisenä parina karsi-
neelle Temonen–Tumelius-kaksi-
kolle tuli tuliset terveiset Perämä-
eltä – kellojen pysähdyttyä virheet-
tömän suorituksen jälkeen 16,68 
sekuntiin ja sen antamiin 454 pis-

teeseen, olivat paineet viimeisellä 
parilla. Karsinnassa on aikaa suu-
rempi merkitys virheillä, yhdestä 
runkovauriosta tai oksantyngäs-
tä saa 20 miinuspistettä, joka vas-
taa 5 sekuntia ajassa. Tämä kaava 
koettiin karulla tavalla. Vaikka Te-
monen karsi 4 sekuntia Tumelius-
ta nopeammin, 3 virhettä rankai-
sivat julmasti, vasta sija 13 tässä la-
jissa. Kun yhteispisteitä laskettiin 
yhteen, virhepisteet tulivat vielä 
ankarammiksi. Temonen ja Laati-
kainen päätyivät samoihin loppu-
pisteisiin 1 597, mutta virhepisteet 
pudottivat Temosen neljänneksi.

Mestaruus matkasi jälleen ker-
ran Kuortaneen Mäyryn kylään, 
Perämäki näytti paineensietoky-
kynsä ja otti mestaruuden. Tu-
melius sai palkkion erittäin hyvis-
tä suorituksistaan ja hopeamita-
li matkasi Elimäelle. Laatikaiselle 
pronssia Ilomantsiin.

 Kovasta 
tasosta tämän vuo-
den kisassa ker-
too kaikkien lajien 
voittajien yhteispis-
teet eli 1 691. Kun pe-
rusajoilla tehty vir-
heetön suoritus 
antaa 1 640 pis-
tettä, ollaan 
todella kor-
kealla tasolla. 
Onkin mielenkiintoista nähdä 
joukkueen Perämäki–Tume-
lius–Laatikainen suoritus syys-
kuussa Sveitsin MM-kilpailussa. 

Täydelliset tulokset voi lukea  
osoitteesta: 
www.sumoki.fi.

Moninkertaisella Suomen mesta-
rilla Jukka Perämäellä oli tuuliset 
paikat tämän vuoden SM-kilpai-
luissa, eikä pelkästään Metsämu-
seo Luston kenttää pöllyttäneen 
rivakan tuulen ansiosta.

Lusto

ã       Jari Temonen oli hurjassa tahdissa kilpailun alun lajeissa. Lai-
pan käännössä/teräketjun vaihdossa virheetön 11,64 sekunnin aika 
oikeutti suomalaisten ykköseksi (vain Viron Tooming oli himpun no-
peampi). Myös kaadossa tuli jaettu ykkössija, lähes täysillä pisteillä.

ã
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Moottorisahauksen SM-kilpailujen  
2014 tulokset
1. Jukka Perämäki Husqvarna 1 638 pistettä

2. Esa Tumelius Jonsered 1 629 pistettä

3. Anto Laas Viro 1 614 pistettä

4. Jarmo Laatikainen Metsähallitus 1 597 pistettä

5. Jari Temonen Metsähallitus 1 597 pistettä

6. Arto Karvonen Metsähallitus 1 593 pistettä

7. Jukka Kylliäinen Husqvarna 1 587 pistettä

8. Sulev Tooming Viro 1 582 pistettä

9. Klaus Oinonen Metsähallitus 1 568 pistettä

10. Pentti Paananen Husqvarna 1 537 pistettä

Nimetön 1   1 4.8.2014   13:17:21


