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Skogsarbeten

NOPEA, YKSINKERTAINEN JA
..
VARMA MENETELMA
Hyvän työskentelymenetelmän on räytettävä
kolme ehtoa:

e

sen on oltava turvallinen

e

sen on oltava helppo oppia ja soveltaa

•

sen on olta,·a nopea ja tehokas

Moouorisahalla karsittaessa on työskenneltävä mahdollisimman yksinkertaisin liikkein. Oikean työskentelytavan oppiminen
vaatii ennen kaikkea harjoittelua. Tässä oppaassa esitetään mainitut ehdot täyttävän
men erelmän pääperiaatteet. Huomiota kiinnitetään myös niihin työvaiheisiin , joiden
kokemuksesta tiedetään olevan erityisen
vaarallisia .
Opas perustuu kokeneista ja ammattitaitoisista metsäryöntekijöistä tehtyihin tutkimuksiin. Esitettävät menetelmät on erityiesti tutkiuu turvallisuusnäkökohtien kannalta.

OIKEA MENETELMÄ ON
TURVALLINEN
Hakkuutöiden tapaturmista sattuu paaosa
karsintavaiheessa . Tapaturmien määrä esim.
Ruotsissa lisääntyi huomattavasti vuosina
1966 ja 1967, mutta tämän jälkeen niiden
lukumäärä on ilahduttavasri vähentynyt.
Karsinnassa sattuvat tapaturmat ovat usein
vakavia; keskimäärin niistä on seurannut
22 päivän sairasloma.

Moottorisahan käytön lisääntyminen on lisännyt tapaturmia. Karsintatyö vie nykyisin
ke kimäärin noin puolet hakkuumiehen työpäi\ ästä. Useimmat tapaturmat nlisi voitu
välttää käyttämällä

e
e

asianmukaisia työ- ja suojavälineitä
oikeaa työskentelytapaa
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HENKILÖKOHTAISET
SUOJAIMET

Suojakleineet.
klden selklpuolella

MOOTTORISAHAN
SUOJAVARUSTEET

Moottorisahassa on oltava heittosuoja, jonka tarkoituksena on estää sahan takapotkun
aiheuttamat tapaturmat.

Karsinnan turvallisuusnäkökohdat asettavat
erityisiä vaatimuksia teräketjun rakenteelle.
Kuvan mallinen ketju vähentää takapotkuvaaraa. Tämäntyyppinen ketju on osoittautunut vuoden 1969 aikana tehdyissä tutkimuksissa huomattavasti vähemmän herkäksi
takapotkulle kuin tavallinen ketju.

Tärinävaurioiden vähentämiseksi sahassa
on oltava tärinää vaimentavat kädensijat.

Laipan pituuden on karsinnassa oltava alle
35 cm. Takapotkujen on todettu lisääntyvän
käytetläe sä pidempää laippaa .

.

________,.,

~30 - 35.J

cm

;
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KARSINTAMENETELMAN VALINTA
Oksien määrä ja laatu vaihtelevat suuresti puulajien, metsikön ja rungon osan mukaan. Karsintamenetelmä onkin
valittava oksien lukumäärän ja paksuuden mukaan .

Ohutoksaiset metsiköt
PYYHKÄISYMENETELMÄ

Paksuoksaiset metsiköt
VIPUAMISMENETELMÄ

Ohutoksaisissa metsiköissä teräketju katkaisee obat nopeasti ja helposti. seita ok ia
voidaan katkai ta amanaikai esti tai peräkkäin yhdellä sahan liikkeellä ja ni:in säästetään huomattavasti aikaa. Moottorisahaa
kuljetetaan noin metrin pituisina pyyhkäisyinä tukien laippaa runkoa vasten. Terän
kohdalla olevat oksat katkaistaan samanaikaisesti. P yyhkäisyjen lukumäärä sovitetaan rungon paksuuden ja oksien sijainnin
mukaan . Tätä karsintatapaa kutsumme
pyyhkäisymenetelmäksi.

Paksut oksat on yleensä katkaistava kukin
erik een. Jokaista oksaa rnrten tehdään
oma erityinen työliikkeensä. Tavoitteena
on menetelmä, jossa sahan siirtely tapahtuu
helpoiten ja lyhyintä tietä. Vipuamismenetelmä. joka e itetään sivulla 13, perustuu
tähän periaatteeseen.

Vaihteleva käyttö
Koska latvuksessa usein on sekä kuivia oksia, paksuja oksia että hienoja oksia, käytetään samassa puussa molempia karsintamenetelmiä.

Kuivat
olc8at

Paksut
okaat

Hienot
okaat

Vlpuamtarnenetelml

Pyyhkilsymenetelml

1
1 PyyhkAlsy1

6

menetelml

Oikea työskentelykorkeus

Viirin

Viirin

Paras kar ·intakorkeus on tavallisesti 50 ...
80 cm . Tämä työskentelykorkeus saadaan
usein ilman lisätyörä, jos puu kaadetaan
jonkinlaiselle alustalle, kuten aikaisemmin
kaadetut rungot, valmis puutavara, oksat,
kannot jne. Liian korkea tai liian matala
työskentelykorkeus tekee ka rsinnan vai keammaksi, ja samalla tapaturmavaara lisääntyy.

Oikein

..

PYYHKAISYMENETELMA
Pyyhkäisymenetelmällä karsittaessa saha n laippa asetetaan
runkoa vasten ja sa haa liikutellaan eteen - ta i taaksepäin noin
metrin pituisina pyyhkäisyinä . Tällöin karsiu tuvat terän kohdalla olevat oksat. Ru ngo n sivu ja ja ylä puolta karsittaessa
tehdää n tava.llisesti kolme pyy hkäisyä .
Asennossa 1 laippa viedään rungon vasenta
sivua myöten , asennossa 2 rungon yläpuolta
ja asennossa 3 oikeaa sivua myöten.

Oknklehkura

..,,,_...,,_ - - - - - --f"" ....

- ---rn.OAm

n.1 ..

Asento3

/..;:......-.r:

_______L

Asento4
(klintimlsen )Aikeen)
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Asento 1; rungon vasen sivu

Sahalla pyyhkäistään eteenpäi n
70 ... 100 cm.

1r nr

,.(

Pidä vartalosi tasapainossa
Liian pitkälle kurkotettaessa _'Tlenetetään tasapaino ja sahaa on vaikea hallita. Pi tkälle
kurkotettaessa käsivarret ja olkalihakset
myös rasittuvat tarpeettomasti .

Viirin

zoJ
t-cm•

1
8

3

2

1

Siirry pitkin runkoa
Voidaksesi pitää sahan tarpeeksi lähellä
vartaloasi on sinun siirryttävä pari askelta
eteenpäin. Ensin siirretään vasen jalka ja
sen jälkeen oikea. Tärkeätä on, että seisot
haara-asennossa, jotta säilytät hyvän tasapainon.

Pidä saha edessäsi
Karsittaessa rungon vasenta sivua on jalkaan sahaamisen vaara suurin, koska terä
on lähellä jalkaa. Välttääkseen tämän vaaran ei sahaajan koskaan auta viedä terää
taaksensa.

Erityisesti risukossa tai syvässä lumessa karsittaessa jalkatapaturmien vaara on suuri .
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Asento 2 ; y läpuoli
Rungon y läpuoli se t oksat ka rsitaan pyyhkä ise mäll ä takaisin tyvee n päin . Oikea työasento ed ellyttää. et tä oikeaa jalkaa s iirretään rungosta poispäin ja käännytään samal la runkoon päin .
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Työntävä ketju
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Jos runko on matalall a , käytetään työntävää
ketjua.

Oikein

Vetävä ketju
Jos runko on korkealla , on edulli ta käyttää
vetävää ketjua.

Oikein

Pyyhkäi yliike ei aa olla niin pirkä, eträ
jouduraan työ kentelemään kyyry sä ja/ tai
kurkortamaan.

Viirin

Viirin
lO

Asento 3; rungon oikea puoli '
Asennossa 3 tehdään samankaltainen pyyhkäisy kuin asennossa 1. Sahaa voidaan täilöin tukea runkoa vasten.
Kun pyyhkäisyliike asennossa 3 on lopetettu, sahaa tuetaan runkoon ja siirrytään kak si askelta eteenpäin. Siirrä vasen jalka ensin
ja sitten oikea ja seiso tukevassa haaraasennossa .

Oikein
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Karsi ohi katkaisukohdan
Tavaralajeiksi hakattaessa tulee ennen katkaisua karsia jonkin verran ohi suunnitellun katkaisukohdan . ,T ämä siksi, että terä
muutoin saattaa katkaisun jälkeen sattua
leikkauspintaan ja aiheuttaa takapotkun.

Oksakiehkura

YUrln

Asennossa 3 lopetetaan pyyhkäisyliike usein
oksakiehkuraan. Kun näin tapahtuu, sahaa
ei pidä nostaa a entoon 1, vaan karsitaan
ky einen oksakiehkura vipuamismenetelmällä, jolloin samalla tullaan asentoon 1.
Tämän jälkeen karsinta jatkuu asennosta 1.
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Pyyhkäisymenetelmän liikekaavio
P yyhk äisymenetelmän liikekaavio
kokonaisuudessaan siis tä ltä.

näyttää

Oksaklehkura

Asento 2

Asento 3
Asento 1

Riittävän karsintatarkkuuden saavuttamiek i on ahan a entoa tarpeen vaatiessa
muutettava oksien sijainnin mukaan .
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VIPUAMISMENETELMA
Paksut oksat on katkaistava kukin erikseen. Jokaista oksaa
varten tehdään oma työliikkeensä. Vipuamismenetelmä on
kehitetty tämäntyyppiseen karsintaan.
Vipuamismenetelmän periaatteet:
l . Sahaa siirretään lyhintä tietä oksasta
toiseen. Jokainen oksakiehkura karsitaan
ivuilta ja yläpuolelta valmiiksi, ennen
kui n saha viedään eteenpäi n seuraavaan
kiehkuraan.

2. Sahan painoa kevennetään mahdollisimman paljon tukemalla sahaa runkoa vasten.
vipuvarsiliikkeellä
3. Terää "syötetään"
painamalla takakahvaa alas . äin vähennetään myös vasemman käden rasitusta .

Helpouaak emme menetelmän kuvaami ta
ajauelemme rungon jaetuksi kuuteen osaan.
i ämä kä ittävät kaksi ok akiehkuraa
ja
muodostavat yhdes ä yhden työjakson.
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Osa 1
Osan 1 uba1 ka1kaio1aan normaalisti alta piii11 1,·0111iil'iillii ketjulla . Sahan moottoriusa nojaa runkoon .

Katkaise ensin oksat o an alao a ta. Kallista sahaa en jälkeen rungon päälle päin ja
katkaise arnanaikai e ti terän yläpuo lella
ole"at oksat.
Harkit e ai na. miltä uunnalta paksut tai
jännitteillä ob·at oksat on katkaistava. äin
,·ä hät sahan kiinni ju uttumisen.
Erityi e ti pitkälaippai ta sahaa on vältettävä
viemä tä liian kauak i rungon alle. Viemällä
saha liian ala on aiheutettu monia jalka,·a mmoja .

Osa 2
Tavallisesti oksat katkai taan ooa ta 2 t •ön·
tä,·ällä ketjulla . Saha ,·icdään rungon yli
rnsemma llc terä vii stossa rungon suuntaan.

VUrln
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Oikein

~-V'
11 /1

Jo runko on mat lalla. tä mä o a on "aikea
kar- ia .
opimaton työ kentelya ento ,·oi daan ,·älttää kääntämällä aha ja ka tkai e·
maila ok at ,·ctä,·ällä terällä.

Pidä peukalo koko ajan etukahvan alapuolella.

Osa 3
Tämän o an ok at katkaistaan ylhäältä päin
velä\'ällä ketjulla.

Koska terä nyt on samalla puolen runkoa
kuin sahaajakin, saattaa se helposti sattua
jalkaan. Vaara vähenee, jos työskentelyasento on tukeva ja tasapaino hyvä ja terän etäisyys jala ta tarpeeksi suuri. Seiso tämän
vuoksi haara-asennossa, vasen jalka etumaisena, jonkin verran irti rungosta. Oikeaa jalkaa voidaan tukea runkoon .

Terä etuviistossa alaspäin saha viedään
o aan 4 joko kantaan tai toiseen polveen tukien. Tässä tapauksessa 3. ja 4. osien välin
on oltava pienempi kuin n . 60 cm. Jos
\'äli on suurempi, viedään saha rungon yli
oikealle puolelle ja suoraan osaan 6. (Tällöin tehdäänkin iis vain puoli työjaksoa
ja aloitetaan uusi.)
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Osa 4
0 an 4 oksat . katkaistaan normaalisti alapuolelta työnt ävä llä ketjulla.

,,

1

,

!(

' ...-,.. ...'

a

Ensiksi otetaan alaosan (alemmat) oksat.
Tällöin sahaa voidaan tukea toiseen jalkaan.
Jos oksat ovat suuria, saha saattaa juuttua
kiinni. Tällöin karsitaan päinvastaisessa järjest kses ä ylhäältä ala päin .

Puuta kaadettaes a attuu usein, euä pensaita yms. jää jännityk een rungon alle.
Karsittae a nämä voivat yllättäen laueta .
Tällöin tapatu rman ,-aara on suuri.

Osa 5
Ennen kuin osan 5 oksat katkaistaan , siirretään käsi kahvalla vasemmalle. Saha lepää
rungolla ja työ kentely tapahtuu työntävällä
ketjulla.
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Osa 6
Saha oikai;taan ja terä viedään alas rungon
va takkaiselle puolelle, josta oksat katkaistaan vetävällä ketjulla. Saha nojaa runkoa
va tcn. Tämän jälkeen otetaan kaksi askelta .

-

Kun osan 6 oksat on katkai tu, saha viedään osaan 1. Tämän siirron aikana laipan
kärki ei näy. Siksi terä saattaa yllättäen
osua kantoon, pölliin tai vastaavaan , jolloin
'oi sattua taka potku.
Useimmat takapotkuonnettomuudet sattuvat
rungon oikeaa puolta karsittaessa ja työntävällä ketjulla työ kenneltäessä.

Älä unohda: Peukalo kädensijan alapuolella!

Vipuamis1nenetelmän liikekaavio
Työjak o vipuamismenetelmällä karsitLaessa
näyttää siis tällaiselta.
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KARSINTA RUNGON KÄÄNTÄMISEN JÄLKEEN
Rungon alaosa n karsinta vie keskimäärin
20 .. . 25 % koko kars inta-ajasta.
Koska työskente lykorkeus usein on matala ,
sa haa ei voida tukea runkoa vasten. Tämän
vuoks i vo i olla edullista , että esim. pienet

rungot, joita on helppo kääntää , katkotaan
vasta alapuolen karsimisen yhteydessä .
Alapuolen karsinta voi tapahtua joko työntävällä tai vetävällä ketjulla.

~.k.J~~.l.

Jos katkot rungon, huononnat työskentely
korkeutta.

Vetävä ketju
l\.ar-iHat» a ,·c1ä,·aii;1 ku 111 lla ull ,a haa ja n
ku ljellarn uk anomalla puulell,1 pitäe n a ·
han tcräii ,·a,1akka1 <'lla puolella . a haa
·"·ede1ään· - eteenpäin ja takapo tkun \'aara
on ilmeisen pil' n1. .\h-ö, ki n ki\ee n ahaa rni ,en \·aa ra pit•nencc .

Katkalsukohdat

\
\

\

---'4-A'----.
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Työntävä ketju
Karsittaessa ala puolta . työntävällä ketjulla
on monenlaisia tapaturman vaaroja.
Karsinta suoritetaan kuljettaessa rungon sivua pitkin, jolloin sahaaja voi helposti liukastua tai kompastua. Sitä paitsi sahaaja
työskentelee sahan yli kumartuneena laipan
suunnassa, johon saha juuri saattaa potkaista.
Jos runko on matalalla , sahaa on kannateltava. Välttääkseen kiveen sahaamisen sahaaja katkaisee oksat terän kärjellä, jolloin takapotkuvaara s·a malla lisääntyy.
Jos runko on katkottu, voi laipan kärki helposti osua pöllien katkaisupintoihin , jolloin
syntyy takapotku.

Käytä runkoa suojanasi
Vähentääkseen tapaturman vaaraa on karsijan työskenneltävä niin, että runko muodos taa suojan terän ja jalan väliin.
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VAJAAKARSINTA
(Suomenkieliseen painokseen tehty lisäys)

Tynkäkarsinta
Tynkäkarsinnan tarkoituksena on helpottaa
ja nopeuttaa karsintaa. Runko karsitaan siten, että siihen saa jäädä enintään 5 cm :n
pituisia oksantynkiä. Enintään 1 cm paksut
kuivat oksat saadaan jättää karsimatta.

Puolikarsinta
Puolikarsintaa voidaan käyttää hakattaessa
kokorunkoja runkojuontoa varten. Palstalla
karsicaan tynkäkarsintana vain runkojen
rläpuoli ja karsinta täydennetään varastolla
katkonnan yhteydessä tynkäkarsinnaksi .
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