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Y K S I N K E R T A I S I A P U U N K A R S I N T A L A I T T E I T A 

Karsinnan koneellistamisessa ovat moottorisahan ohella viime vuosina tulleet 
es11n välivarastolla tai palstalla toimivat karsimakoneet . Tällaiset koneet 
ovat tavallisesti varsin kalliita ratkaisuja. Näiden koneiden rinnalle on ke
hitetty myös yksinkertaisia ja halpoja ja tietyissä olosuhteissa melko käyttö
kelpoisiakin karsintalaitteita. Nämä perustuvat puun tai puiden vetoon trakto
rilla tai erillisvintturilla karsintalaitteen läpi. Osa näistä laitteista on 
tarkoitettu yksittäisten puiden karsint~, toiset taas karsivat useita puita 
samanaikaisesti. 

YKSITTÄISTEN PUIDEN KARSINTAAN SOVELTUVAT LAITTEET 

Noin viisi vuotta sitten suunnittelivat metsänhoitaja V. Niku ja metsäteknik
ko J. Nykänen laitteen, joka käsittää kaksi jousen avulla puun runkoa vasten 
puristuvaa kaarevaa karsintaterää (kuva 1). Laite ankkuroidaan vaijerilla kan-

Kuva 1. Nikun ja Nykä
sen kehittämä karsinta
laite. Laitetta asenne
taan parhaillaan kar
si ttavan rungon ympä
rille.-Valok. Metsätebo 
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Kuva 2. "Jouppi"-karsintalaite. 
Talttamatto kiristyy tiukasti puun 
ympärille traktorin vetäessä puu
ta laitteen lävitse. - Valok. Amer
ican Pulpwood Association, Techni-

cal Release 

toon ja asetetaan karsittavan puun rungon 
ympärille. Tämän jälkeen runko vedetään 
traktorin vintturilla tyvi edellä karsin
talai tteen lävitse, jolloin oksat karsiu
tuvat. 

Vastaavalla tavalla toimiva on "Jouppi'.!... 
karsintalaite, jonka on suunnitellut Eino 
Jouppi Minnesotassa USA:ssa (kuva 2). Kar
sintaelimenä on siinä rungon ympärille 
asetettava talttamatto, joka taittopyöri
en kautta johdetun vaijerin avulla kiris
tyy rungon ympärille puun läpimitan pie
netessä latvaa kohden. Laitteella voidaan 
karsia tyviläpimitaltaan enintään 16" ja 
latvaläpimitaltaan vähintään 3" paksuja 
runkoja. 

Yksin puin karsivia laitteita voidaan 
kytkeä samaan vetoköyteen myös kaksi tai 
suotuisissa olosuhteissa useampiakin, jol
loin samalla vedolla saadaan vastaavasti 
karsituksi useampia puita. 

USEITA PUITA SAMANAIKAISESTI KARSIVAT LAITTEET 

Norjassa on äskettäin kehitetty karsintalaite, joka tunnetaan nimellä raspe
kvistemaskin (kuva 3). Se on tarkoitettu viiden rungon samanaikaiseen karsin
taan. Karsintaelimenä on veitsimatto jokaista runkoa varten erikseen. Tämäkin 
kone ankkuroidaan paikalleen ja rungot vedetään sen lävitse traktorilla. Juon
nettuaan rungot varastolle traktori siivoaa karsintapaikan puskulevyllään. Nor
jassa katsotaan tämäntyyppisillä karsintalaitteilla olevan tulevaisuutta. 

Neuvostoliitossa on pitkään käytetty yksinkertaisia ratkaisuja karsinnan ko
neellistamisessa. Siellähän metsäpäässä tapahtuvan karsinnan laatuun on suhtau
duttu melko väljästi, koska rungot on tavallisesti karsittu uudelleen alavaras
tolla. Erityisesti talvella pakkasilla on 
ty laajasti ns. vaijerikarsintaa (kuva 4). 

Permin ja Arkangelin alueilla käytet
Tällöin juontotraktorin kuorma vede-

Kuva 3. Raspekvistemaskin-prototyyppi. Iai.tteelJa voi
daan karsia viisi runkoa samanaikaisesti. - Valok. Skogen 
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tään kahden 4 ••• 5 m:n 
päässä toisistaan si
jaitsevan kannon vä
liin asetetun aluspuun 
päälle. Kantoihin 
kiinnitetään kaksi vai.
jeria, jotka on yhdis
tetty toisiinsa liuku
silmukoilla varuste
tuin välivaijerein. 
Vaijerit pajotet:aan kar
sittavien puiden tyvi
en ympäri siten, että 
kukin puu joutuu omaan 
"karsinaansa" • Tämän 
jälkeen puut kytketään 
jälleen juontosilmu
koistaan traktorin tai 
erillisvintturin veto
va1Jer11n ja vedetään 
vaijeriri stikon läpi, 
jolloin oksat karsiu-



tuvat. Nippukuorman karsintaan on il
moitettu kuluvan aikaa 2 ••. 3 min. 

Vaijerikarsintalaitetta pitemmälle 
kehitetty on samalla periaatteella toi
miva uusi karsintalaite L0-25 (kuva 5). 
Se käsittää metallikehyksen, jonka leve
ys on 4.33 m, ja kehyksen mittaisen yl
häältä päin puristavan, veitsimäisillä 
terillä varustetun karsintapalkin. Lait
teen kokonaispaino on 2 100 fg· Sillä 
pystytään karsimaan 4 ••. 6 m :n kuormia. 
Karsi ttavien runkojen maksimiläpimi tta 
on 80 cm. 

Juont.otraktari vetää kuormansa laitteen 
kehykseen, minkä jälkeen karsintalait
teen hoitaja kaataa pystyssä olleen kar
sintapalkin runkojen päälle ja kääntää 
karsintaveitset oikeaan asentoon. Kar
sintapalkki kytketään vaijeriin, jota 
kehyksessä olevasta ohjauspyörästä kiris
tämällä palkki saadaan jatkuvasti puris
tumaan karsi ttavia puita vastaan. Tämän 
jälkeen tapahtuu karsinta vetämällä puut 
traktorin vintturilla karsintalaitteen 
lävitse. Juonnettuaan rungot varastolle 
traktori palaa karsintalaitteelle, jol
loin palkki nostetaan sen avulla yläasen
toon uutta kuormaa varten. Traktori työn
tää myös paikalle pudonneet oksat syrjään 
puskulevy!lään. Nipun karsintaan ja ok
sien poistamiseen laitteesta on todett u 
kuluvan aikaa 2 .•. 4 min. Laitteen asen
taminen uuteen paikkaan vie aikaa 30 ••• 
45 min. 

Kuva 4. Neuvostoliittolainen vai
jerikarsintalaite. 1 aluspuu, 2 
tukikannot, 3 yläpuolen karsinta
vaij eri , 4 väli vaijeri t , 5 alapuo
len karsintavaijeri, 6 juontosil
mukat, 7 vetovaij eri. - Kuva Teh
nologija Jesozagotovok i transport 

lesa 

Karsinnan laadusta L0-25:llä suoritetussa tutkimuksessa todettiin, että kuu
sella oksien lukumäärästä oli 4 cm:n tai sitä lyhyempiä tynkiä talvella 88 % ja 
kesällä 65 % ja vastaavasti yli 4 cm:n tynkiä talvella 12 % ja kesällä 35 %. 
Murtuneita oksia oli talvella 6 % ja kesällä 20 %. Parhaat karsintatulokset 
saavutettiin havumetsissä. Järeäpuustoisissa ja vanhoissa metsissä karsinnan 
laatu oli parempi kuin nuorissa metsissä, joissa puut olivat pieniä. 

Kuva 5. L0-25-kar
sintalaitteen t yö
maakaavio. 1 runko
varasto, 2 juonto
traktori, 3 karsin
talaite L0-25, 4 ja 
5 juontoteitä. -Ku
va Lesnaja Promys-

lennost 

• 
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Yksinkertaisia karsintalaitteita on toistaiseksi käytetty laajahkossa mitassa 
ainoastaan Neuvostoliitossa, jossa olosuhteet ovat olleet t ällaisten laitteiden 
käytölle suotuisimmat. Länsimaissa taas päähuomio on kiintynyt ns. raskaaseen 
karsintakonelinjaan. Yksinkertaisten laitteiden on kyllä todett u teknisesti so
veltuvan karsintaan, mutta tuotokset eivät aina ole olleet tyydyttäviä. Lait
teiden ankkuroiminen ja asettelu karsinta-asentoon on usein vienyt l iiaksi aikaa 
ja erilaisia teknisistä syistä aiheutuneita keskeytyksiä on myös esii ntynyt run
saasti. Kuitenkin sellaisissa olosuhteissa, joissa kalliiden karsi ntakoneiden 
käytölle ei ole taloudellisia edellytyksiä, saattavat yksinkertaiset karsinta
laitteet tarjota sopivan ratkaisun karsinnan koneellistamiseksi. Kun lisäksi mo
nessa tapauksessa on siirrytty tai ollaan parhaillaan siirtymässä vajaakarsin
taan, eivät karsinnan laatuvaatimuksetkaan enää juuri ole esteenä tällaisten Jaitr 
teiden käytölle. Tätä varten olisi niiden kehittelyä edelleen jatkettava lait
teiden toimintavarmuuden parantamiseksi ja niiden soveltamiseksi entistä vaivat
tomampaan ja tehokkaampaan käyttöön. 

Raimo Savolainen 

Metsäteho Review 6/1970 

SIMPLE LIMBERS 

Presentation of some simple and low cost type of limbers which may offer a 
suitable solution for mechanizing the limbing job in conditions where i t i s un
economic to use high-priced limbing machines. 
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