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KATSAUS PUUTAVARAN KONEELLISEEN KARSINTAAN 

A Review of the Mechanical Limbing of Tree 

Jaakko Salminen 

Tiivi telmä 

Puutavaran •koneellinen kar inta tapahtuu joko 
moottorisahalla tai var inai ella kar imakoneella. 

foottorisahakar inta on vähitellen vakiintuma a 
kirve karsinnan rinnalle iihen opivi a olo uhtei a. 

en ijaan •kar inta ar inaisia kar imakoneita käyt
täen on vielä enemmän tai vähemmän kokeiluluon
tei ta. 

arsma1 1a kar imakoneita jotka on rakennettu 
joko erilli ik i yk iköik i tai yhdistelmäkoneiden o a
koneik i on kehitelty ja käytetty lähinnä euvo to
liito a K anada a Yhdy vallo1 a ja Ruot i a ekä 
jo ain määrin myö uome a. l euvo toliittolai et 
kar imakoneet ovat pääa ia a ·kiinteitä n . alavara -
tolle ijoitettuja erilli iä yk iköitä. Kanada a ja 
Yhdy alloi a kar imakonee t on rakennettu lähinnä 
iirrettävien yhdi telmäkoneiden o akoneik i. Ruot
alai et ·kar imakoneet ovat jcko kiinteitä tai iir

rettäviä erilli yk iköitä. uome a tehdyt kar ima
koneet ovat kevytra·kentei ia iirrettäviä kokeilu
koneita . 

Koneellinen kar inta voi tapahtua joko kannolla 
pystypuu a tai kaadon jälkeen kaukokuljetu reitin 
varrella tahi akinai ella ke ku arastolla. Kar inta
paikan mukaan koneita joudutaan iirtämään joko 
puulta toi elle tai ara tolta toi elle tahi pitämään 

kiinteinä. Myös karsintapaikan mukaan puita jou
dutaan juontamaan ja kuljettamaan karsimattomina 
lyhyempiä tai pitempiä matkoja ja käsittelemään 
kar intajätettä eri tavoin. 

Ko ka puutavaran kar inta kirve tä käyttäen on 
hidasta ja raskasta oli i tämän vaiheen koneelli ta
mista tutkittava ja kokeiltava uomenkin oloi a. 

J ohdanto 
Parin viime vuo ikymmenen aikana on vähitellen 

koneellistettu pääo a puutavaran kaato- katkonta
ja kuorintatöi tä. Valrni tu työ tä on iten lähinnä 
vain kar inta vielä käytännölli e ti kat oen koko
naan koneelli tamaton en tapahtue a melkein yk in
omaan kirveellä. Kirveellä suoritettavan kar innan 
o uus kuorelli en havupuutavaran hajalleen valmis
tuk een kuluva ta aja ta on puun lajin ja koon 
mukaan 30 ... 60 o. 

iime vuo ina on kuitenkin pyritty kehittämään 
myö koneelli ta kar intaa. Kehity työ on tapahtu
nut kahdella linjalla joko moottori ahalla tai eri 
tyi ellä karsimakoneella tapahtuvana kar intana. 

Karsintaa moottori allalla 
Moottori ahalla suoritetaan yleire ti kaadon ja 

katkonnan ohella myö pak uhkojen ok ien karsin
taa. Kar innan suorittami ta kokonaan moottori 
ahalla on alettu meillä kokeilla va ta parin v11me 
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Kuva 1. Puutavaran karsintaa moottorisahalla. - Valok. Metsäteho. 
Flg. 1. Llmblng ol tlmber by power saw. - Photo Metsäteho. 

vuoden aikana. Tämän ovat tehneet mahdolliseksi 
tarkoituk een entistä käyttökelpoisempien moottori
ahojen tulo markkinoille ekä karsintaan soveltuvan 

työs'kentelytekniikan ·kehittyminen. Tälle karsinta
tekniikalle on oleellista sujuva, tarkoin harkittu, voi
mia säästävä työtapa. ahaa iirretään pit·kin run
koa tukien itä ·koko ajan joko runkoon tai kar ijan 
reiteen, ja ahau uoritetaan tilanteen mukaan joko 
ketjun vetävällä tai työntävällä puolella ja terän 
tyvi- tai kärkipäällä. Oi'kean kar intatekniikan oppi
minen vaatii mieheltä taitoa ja harjoittelua. Tulok
sena on kar intatyön huomattava nopeutuminen ja 
siitä aiheutuva ·kokonaistuotok en ja kokonaisansian 

Kuva 2. Neuvostoliittolaisen SevNIIp-karslmakoneen reikäroottori
tyyppinen karslntalalte. - Valok. Lesnaja Promylslennost. 

Flg. 2. The rlng type llmblng devlce ol the Russlan SevNIIp llmblng 
machlne. - Photo Lesnaja Promylslennost. 
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suurentuminen. Varjopuolina ovat paitSI moottori
sahasta johtuvien koneku tannu ten kasvaminen, joka 
kuitenkin peittyy ansion nou ulla, sekä työn yksi
toikkoi uuden ja ennen kaikkea tärinästä, melu ta ja 
pakokaa ui ta syntyvien fysioloai ten 'haittojen li-
ääntyminen. K oska saatavat edut ilmei esti ovat 

haittoja uuremmat, moottori ahakarsinta meillä 
kuten mui akin mai sa vähitellen ylei tyy. iinpä 
mm. K anada a ja Ruot i a moottorisahan käyttö 
kar intaan on verraten ylei tä ja sekä tuotok en että 
ansion arvioidaan nous een tästä syystä keskimäärin 
nom 20 % . 

Karsintaa val'Sinai ella karsimakoneella 

Moottori ahalla uoritettava kar inta tapahtuu 
verraten hitaasti, ja en takia ihmistyön osuus tässä 
työs ä on vielä ratkai e a. en sijaan varsinaista 
karsimakonetta käyttämällä voidaan huomattava ti 
nopeuttaa ja keventää t ötä sekä no taa ihmistyön 
tuottavuutta. amalla käy päin ä yhdistää puuta
varan valmi tu työn eri o avaiheita toi iin a saman
aikai e ti tapahtuvik i. äin on mahdolli ta vähi
tellen automati oida myö met ätöitä. 

Var inai ia kar ima'koneita on rakenneltu jo tois
takymmentä vuotta. y'k i in kä tettä ät tai kokeil
tavina olevat konety pit ovat joko kiinteitä tai iir
rettavJa. iimek i mainitut aattavat olla joko 
puulta puulle tai vara tolta toi elle siirrettäviä. Kar
simakoneita, jotka on rakennettu joko erilli ik i yk i
köik i tai yhdi telmäkoneiden o akoneik i on kehi
telty ainakin eu o toliito a, Kanada a, ): hdy vai
loi a ja Ruot i a ekä jo ain määrin myös uo
messa. 

Neuvostoliittolaisia karsimakoneita 

euvo toliito a met ätyömaiden n . ylävara tolla 
on kar imattomina juonnettujen runkojen ·kar intaan 
käytetty kevyitä, ihrni voimin iirrettä iä ähkömoot
torikäyttöi iä ja pyöröteräi iä kar inta ahoja. Työn 
tehokkaampaa koneelli tami ta ilmällä pitäen run
got on kuitenkin p ritty karsimaan va ta n . ala
vara tolla. Täällä tule\ at k myk een vain kiinteät 
ähkömoottorikä ttöi et var inai et kar ima'koneet. 
a1ta on eu o toliito a kehitetty u eita erilai ia 

konetyyppejä jotka O\'at kar intaperiaatteeltaan joko 
reikäroottori- tai taattorit rppi iä. R eikäroottori
kar imakonei a on p örivä renga roottori johon 
karsimaterät on kiinnitetty ja jonka läpi puut yö
tetään. taattorit ppi e ä konees a en ijaan kar-
imaterät joko py ·ät paikallaan liikkumatta tai 

pyörivät oman ak elin a ympäri. R eikäroottorityyp
pi iä konemalleja ovat mm. e\· IIP R -4 ja D-5 
T TIIME taattorityyppi iä mm. P -1 ja P -2 

L-1 KF-1 P L-1 ja AL~I-1. 

evNIIP~koneen var inai ena kar intalaitteena on 
kuu i leveään -l-50 ... 600 r/ min pyöri ään rootto
riin kiinnitettyä ja kahteen riviin ijoitettua kumi
renga jou ikuormitettua kar intaterää. Jokai e a te
rä ä on kolmihampainen kärkio a ja terän auto
maatti e ti a aa a ohjau vipu. öttölaitteena o at 
roottorin molemmin puolin ala- ja yläpuoli et jou i
kuormitetut piikkitelat. Puut ötetään tyvipäät 
edellä jolloin ok at etu öttölaitteen puri tuk e a 



taipuvat ja osaksi jo murtuvat ennen var inaisten 
karsiotaterien työskentelyä. Syöttönopeus on 27 m/ 
min. Puut siirretään syöttölaitteelle iltano tureilla. 

Kone soveltuu 8 . . 60 cm pak ujen ja alle 8 o 
lenkojen puiden ja korkeintaan 13 cm pak ujen ok
ien karsintaan. 

SRS-4 -konee a on vii i 300 . .. 400 r fmin pyöri 
vään roottoriin kiinnitettyä kak io ai ta karsintate
raa. yöttölaitteena ovat jousikuormitetut telat. 
Syöttönopeu on 20 .. . 60 m/min. Puiden siirtely 
koneelle tapahtuu no timilla. 

Kone soveltuu 10 .. . 70 cm paksujen ja alle 10 % 
len·kojen puiden ja korkeintaan 15 cm paksujen ok
sien karsin taan. 

APS-1 -koneen karsintalaitteena on kaksi hydrau
li esti avattavaa ja puuta vas ten puristettavaa kier
teistä veistä. Syöttölaitteena ovat etävät tela·ketjut 
ja näiden yläpuolella puuta puristavat telat sekä 
hydraulisesti puuta puri tava ja iirtävä tarttuma
elin. Syöttönopeus on 90 m f min. Puut siirretään 
karsimakoneelle vin tturilla. 

Kone soveltuu 8 . . . 80 cm paksujen puiden kar
sintaan. 

SL-1 -koneen karsi ntaeliminä ovat veit et, jotka 
ovat kahdessa ryhmässä, ensin karkea- ja sitten 
hienokarsintaa varten. Syöttölaitleena on puuta pu
ristavalla tarttuimella varustettu ketjukuljetin. Syöt
tönopeus on 45 .. . 90 m f min . Puiden iirto koneelle 
tapahtuu hydraulisella kahmainno turilla. 

Kone soveltuu 10 .. . 60 cm paksujen ja alle 12 % 
lenkojen puiden sekä korkeintaan 12 cm pak ujen 
oksien karsintaan. 

SKF -1 -koneen karsintaeliminä ovat jyrsimet. 
Syöttölaitleena ovat telat. yöttönopeu on 16 ... 34 
m/ min. Puiden siirto kar imakoneelle suoritetaan 
köy ikuormaajalla. 

Kone soveltuu 8 . .. 70 cm pak ujen ja alle 12 o 
lenkojen puiden ekä korkeintaan 20 cm pak ujen 
oksien kar intaan. 

P L-1 -koneen karsintaeliminä o at en in veit et 
karkeakar intaa ja itten jyr imet hienokar intaa 
arten. yöttölaitteena on puuta puri tavalla tart-

tumalaitteella varu tettu ketjukuljetin. yöttönopeu 
on 72 mf min. Puut siirretään koneelle hydrauli ella 
nosturilla. 

K one soveltuu 4 ... 70 cm pak ujen ja alle 15 % 
lenkojen puiden ekä korkeintaan 20 cm paksujen 
ok ien ·kar intaan. 

Edellä mainittujen kar ima'koneiden kokonai paino 
yöttö- ja iirtolaitteineen vaihtelee 10: tä 27:ään 

tn:iin jo ta var inai en kar intalaitteen o uu on 
2 ... 4.5 tn. ähkötehon kokonai tarve on 80 .. . 120 
hv. K oneiden olle a kiinteinä a la ara tokoneina 
työntekijöitä tarvitaan 2 tai 3, ja tuoto on 160 ... 
214 k-m3 työvuoro a runkojrn ke kikoon olle a 
0.35 k-'IT13 • Kar intajätteet putoa at ala jätekuljet
timelle ja iirtyvät edelleen lähinnä polttoaineena 
kä tettä ik i. 

Kar imakoneelle on eu o toliito a a etettu eh-
dottomak i aatimuk ek i h ä pinnanmyötäinen 
kar innan laatu puiden lenkoude ta, mutkai uude ta 
ja t ilaajentumi ta riippumatta. Puuta ja kuorta ei 
m ö kään aa kar innan aikana ahingoittaa. H -

Kuva 3. Neuvostoliittolainen kiinteä kars lma-asema, jossa on PSL-1-
karslmakone ja puiden sllrtelyyn tarkoitettu hydraulinen nosturl. 

- Valok. Lesnaja Promylslennost. 
Flg. 3. A. stallonary llmblng plant bullt ln Russla , equlpped wlth 
a PSL-1 llmblng machlne and a hydraullc crane for moving tlmber. 

- Photo Lesnaja Promylslennost. 

vän karsinnan laadun kannalta on todettu edulli 
simmaksi suorittaa karsinta staattorityyppisellä ko
neella ka·ksivaiheisesti, ts. ensin karkea- ja sitten 
hienokar intana. Sopivimmaksi ja mm. puuta vähi 
ten vahingoittavak i syöttölaitteeksi on osoittautunut 
erikoinen ketjuvetoinen, puuta hydraulisesti puris
tava ja sii rtävä tarttumaelin. Runkojen siirtely yksi
tellen karsimattomien runkojen kasasta karsimako
neen syöttölaitteille tapahtuu nopeimmin ja varmim
min eri'koistarttuimella varu tetulla hydrauli ella nos
turilla. ämä vaatimuk et täyttää edellä olevista 
konei ta parhaiten P L-1. 

Viime aikoina on Ieuvostoliitos a kehitetty myös 
met ässä lii·kkuvia kar imakoneita. 

Amerikkalaisia karslmakonelta 

A:ssa ja Kanadassa var inai ia kar imakoneita 
on ra·kennettu lähinnä iirrettävien yhdi telmäkonei
den o akoneik i. Kar intaperiaatteeltaan koneet ovat 
joko reikäroottori - tai staattorityyppi iä. Reikäraot
torityyppi iä ovat mm. L.R.A:n Full Tree Proces-
or staattorityyppi iä mm. Beloit Hibob Tree Har

ve ter ja Buschcombine -yhdistelmäkoneiden karsin 
taosat 

L.R.A:n Full Tree Proces or on telaketjualustai
nen kar innan kuorinnan ja katkonnan uorittava 
yhdistelmäkone. Kar intalaittee sa on kolme puuta 
va ten puristuvaa, roottoriin kiinnitettyä jyr interää. 

yöttölai tteena on koneen päälle a ennettu 10.5 m 
pitkä, tele kooppirakentei ella puomilla ja siihen 
kiinnitetyllä tarttuimella varu tettu hydraulinen no
turi, jolla kar imattomat rungot iirretään konee-
een tyvipäät edellä. yöttönopeus on 48 mfmin. 

Karsintaosan perä sä on kuorintao a jona on 
Cambio-kuorintalaite, ekä hydrauli esti touruva 
automaattinen katkontao a, jolla nykyi e ä malli a 
puut katkotaan 8' pölkyik i. 

Koko koneen moottorin teho on 180 h ja koko
nai paino 13.6 tn ekä iirtonopeu noin 2 km fh. 

Kone oveltuu alle 45 cm pak ujen puiden käsit-
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Kuva 4. Kanadalainen L.R.A:n Full Tree Processor. 
- Valok. P. Leiwo. 

Flg. 4. Canadlan L.R.A.'s Full Tree Processor. - Photo P. Lelwo. 

telyyn. Työryhmän muodo taa yksi mie . T uoto 
varastotyö ä on ollut ke kimäärin noin 100 'k-m3 

työvuoro a. 
Beloit Hibob Tree Harvester on telaketjualus tai 

nen kone, joka karsii rungon ja katkoo latvan puun 
ollessa py tyssä ekä sen jälkeen kaataa puun ja 
a ettaa sen juontotaakkaan. K arsintalaitleena ovat 
tele kooppirakenteista pystypalkkia pitkin hydrauli
se ti terä köyden avulla liikuteltavat, hydraulisesti 
puuta va ten puristettavat työntöterät. Tämä leik
kaavat ok at alta päin iskien. Syöttönopeus on 216 
m j min. Latvan katkonta, joka voi tapahtua kor
keintaan 18 m:n korkeudelta, suoritetaan karsinta
laitteen yläreuna a olevilla, 8 . .. 25 C'ITI:n paksuuk-
ille oveltuvilla hydraulisilla ak 1lla. Latvan ka t-

Kuva 5. Amerikkalainen Beloli Hlbob Tree Harvester pystypuun-
karslmakone. - Valok. Beloli Co. 

Flg. 5. Amerlcan Beloli Hlbob Tree Harvester for the llmblng ol 
stand lng trees. - Photo Beloli Co. 
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Kuva 6. Amerikkalainen Buschcomblne puuta karsimassa ja 
katkomassa. - Valok. Tlmberline Equlpment Co. 

Flg. 6. Amerlcan Buschcomblne ln llmblng and bucklng a stem. 
- Photo Tlmberline Equlpment Co. 

konnan jälkeen uori tetaan kaato 
tosak illa sekä no tetaan rungot 
taan kahdella tarttumalaitteella 

hydrauli illa kaa
yk itellen paikal
ja ka ataan ne 

juontotaa'koiksi. 
K oneen moottori tehon 

kokonaispaino 29 tn ja 
km f h. 

tarve on noin 
iirtymi nopeu 

135 hv, 
0.4 ... 3.2 

K one oveltuu 8 ... 65 cm pak ujen ja alle 18 m 
pitk ien ru nkojen ekä korkeintaan 8 cm pak ujen 
ok ien •karsintaan. Työryhmän muodo taa yk i rnie . 
T uoto juontotaakoik i ka auk ·een aakka on ollut 
avohakkuu a h ä ä maasto a ke kimäärin 56 run
koa teholli e a tunni a. 

Buschcombine on pyöräalu tainen yhdi telmäkone 
joka uori ttaa ·kar innan ohella m ö puun kaadon, 
katkonnan ja niputuk en ekä toi inaan kuormauk-
en ja lähikuljetuk enkin. Kar intalaitteena on 30 

cm leveä, jou ikuormitettu rungon myötäi e ti oh
jautuva, pienillä veit illä varu tettu p örivä nivel
hihna. yöttölaitteena ovat puut tyv-ipäät edellä 
automaatti e ti öttävät piikkitarttuimet. 

Ennen kar intaa uoritetaan puun kaato hydrau
li illa ak illa ja puun no to hydrauli illa no tovar-
illa hr inta- ja katkontapöydälle. H drauli illa 

saksilla tavalli e ti 5 ... 8 :n pitui iksi katkotut pöl
kyt idotaan kehiko a 3 ... -1- p-m3 :n juontonipuik i 
jotka juonnetaan joko an1alla tai eri ajoneu olla. 

Koneen tarvit ema moottoriteho on 70 hv koko
nai paino 8.4 tn ja iirt •mi nopeu maantiellä 32 
km/ h. 

Bu chcombine 0\eltuu alle 48 cm pak ujen pui
den ja alle 14 cm pak ujen ok ien karsintaan. Työ
ryhmä ä on k i tai kak i mie tä jolloin tuoto val
rniik i nipuik i tehtäe ä on noin 40 k-m3 työ-

Ruotsalaisia kars lmakonelta 

R uot i a on viime vuo ina kehitetty joko ur-
rettävinä tai kiinteinä käytettäviä eri ppi iä kar-
imakoneita. Tunnettuja ovat nykyi in und K i -

laren ja D nalog -kar imakoneet jotka ovat olleet 
jo vuoden, pari käytännön työ ä. I äi tä konei ta 

und ja K vi laren ovat taa ttori- D nalog reikä
roottorityyppi iä. 



Kuva 7. Amerikkalainen Buschcombine-koneen karslntalalte. 
- Valok. Tlmberllne Equlpment Co. 

Flg. 7. The llmblng devlce of Buschcomblne. - Photo Tlmberllne 
Equlpment Co. 

Sund-karsirna•koneen kar intaeliminä on kahdek-
an hydraulisesti kuormitettavaa, ylinterimäistä 

puun ympäri toimivaa jyrsinti:i, joi ta jokainen on 
muodostunut viide tä helpo ti teroitettava ta ja vaih
dettavasta osasta ja on oman 5 ... 10 hv:n sähkö
moottoriosa käyttämä. Syöttölai ttcena on vetävä 
piikkitela kar itun tavaran puolella. K ar intalait
teen etupuolella konees a ei sen _ijaan ole omia 
yöttölaitteita, vaan kar imattomat rungot no tetaan 

tyvet edellä 'karsimakoneelle ulkopuolisella no turilla. 
T ällai ena on nykyi in pyörätraktorialustainen hyd
raulise ti toimivilla -kahrnaimilla varustettu kaksi
puommen erikoisnosturi. Tavallinen s öttönopeus 
on 45 m f min. mutta vaikeasti kar ittavilla puilla 
vain 15 mfrnin. Kar intajätteet putoavat kuljetti
melle, joka iirtää ne etäämmälle ka aan. 

ar inaisen kar imakoneen paino on noin 5 tn. 
oimanlähteenä on erillinen, siirrettävä die elgene

raattori. 
Kone soveltuu korkeintaan 65 cm pak ujen pui

den ja alle 10 cm pak ujen ok ien kar intaan. 
Ohuita puita voidaan kar ia 3 tai 4 kpl yhtäaikaa 
ilman mainittavaa kar innan laadun huonontumi ta. 
Työryhmän suuruu var inai en kar imakoneen o alta 
on yk i mie , joka i tuu koneen ulkopuolella ole
va a ohjaamo a. Tuoto on ollut ke kimäärin noin 
100 runkoa tunni a eli noin 150 k-m3 t ö uoro a. 

Katkoota on tapahtunut omalla almi tu pöy-
dällä moottori ahoilla mutta myöhemmin on tarkoi
tu rakentaa automaatti et katkai ulaitteet. K uo
riota jota kar imakone ei pysty uorittamaan ta
pahtuu erilli illä kuorimakoneilla. Ta aran iirtely 
vara topinoihin ja kuormau edelleenkuljetuk een 
uori tetaan pyöräkuormaajalla. 

Kvi laren-kar imakoneen kar intaelirninä oli at 
alun perin kettingit joiden läpi puut edettiin. y
kyään kar intaelimenä on rungon myötäi e ti puuta 
va ten puri tettava leveä nivelhihna, jonka etureu
na a on ok ia leikkaavat terät. yöttölaitteena on 
ollut toi tai ek i noin 100 h :n moottorilla aru -
tettu intturi jonka terä köydellä puu vedetään kar-
iotalaitteen läpi. uunnitteilla on tela yöttö. yöt-

Kuva 8. Ruotsalainen Sund-karslmakone puuta karsimassa. 
- Valok. S C A. 

Flg. 8. Llmblng of a tree by the Swedlsh llmblng-machlne Sund. 
- Photo S C A. 

tönopeus on nykyään noin 120 rn/min. Runkojen 
siirtely kasaan karsimakoneen luo on suoritettu pyö
räkuormaajalla sekä kasasta karsimakoneeseen vii
meksi mainitun yhteyteen rakennetulla nosturilla. 

Karsinnan jälkeen rungot on pölkytetty moottori
ahoilla ~a pölkyt on nostettu omiin pinoihin a pyö

räkuormaajalla. 
Työryhmän suuruus on ollut 'kaikkiaan koko va

rastotyön osalta viisi mie tä, joista yk i on toimi
nut kar imakoneen hoitajana, yk i runkojen kiin
nittäjänä no turin terä köyteen ekä kak i miestä 
katkonnassa ja yksi pyöräkuormaajan ajajana. Tuo
tos on ollut ke kimäärin noin 40 runkoa työtun
nissa •korkeimman tuoto'ksen olles a 120 runkoa työ
tunni sa. Karsinnan laatu on ollut hyvä ja puut 
ovat tulleet puolek i •kuoriutuneik ikin. 

D ynalog-kar imakoneen peru tana on Cambio 54 
-kuorimakone, jonka kuoriotaterien tilalle on a en
nettu kar intaterät. yöttölaitteena o at Cambio
kuorimakoneen kolmio yöttötelat, joita on yk i arja 
kar intalaitteen ede ä ja kak i arjaa en takana. 

oimanlähteenä on 50 hv:n sähkömoottori. Konetta 
voidaan käyttää joko siirrettävänä tai kiinteänä. 

vanö AB:n karsinta-a emalla Dynal01!-karsima
kone on a ennettu kiinteäk i valmi tu linjaan mi ä 

Kuva 9. Runkofen syöttöä erllllsellä nosturllla Sund-karslma
koneeseen. - Valok. Metsäteho. 

Flg. 9. A separate crane Ieed ing stems Into the Sund llmblng 
machlne. - Photo Metsäteho 



Kuva 10. Ruotsala inen Kvlss laren-karslmakoneasema. Oikealla kar
slmakone, Jonka nostur111a karsimaliomat rungot nostetaan karslnta
laltteelle. Karsllut rungot kaikotaan teloJen päällä moollorlsahollla. 

- Valok. Metsäteho. 
Flg. 10. Llmbl ng pian! Kvlsslaren of Swedlsh make. Rlght, llmblng 
machJne wllh lls crane thal holsts !he unllmbed stems Into !he 
limblng devlce. Bucklng of !he limbed stems ls done on sklds by 

a power saw. - Photo Melsäteho. 

on myö automaattinen katkonta irkkeli ja kuorima
kone. Karsimattomat rungot, jotka on ajettu jopa 
40 km:n pää tä autolla, iirretään varastakasoista 
pyöräkuormaajalla kar imakoneen luo •kasaan, josta 
erillinen, kiinteäksi asennettu, hydrauli elia erikois
tarttuimella varustettu no turi syöttää puut karsin
talaittee een. Kar intajätteet putoavat hihnakuljet
timelle ja siirtyvät siitä edelleen hakkuriin. Karsin
nan jälkeen rungot katkataan ja kuoritaan tarpeen 

Kuva 11. Kvlsslaren·karslmakoneen karslntalallteena on puuta 
vasten purlstettava, leikkaavilla ter11lä varustettu nlvelhlhna. 

- Valok. Metsäteho. 
Fl g. 11. The limblng devlce of the Kvlsslaren limblng machJne ls 

a link bell wllh knlves whlch ls pressed over the stem. 
- Photo Metsäteho. 
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Kuva 12. Karsimaliomien runkojen slirtelyyn käytetään pyörä
kuormaaJaa. - Valok. Metsäteho. 

Flg. 12. A wheeled Ieader ls used for movlng unlimbed stems. 
- Pholo Metsäteho. 

mukaan ekä siirretään pyöräkuormaajalla vara to
pinoihin. K oko pari vuotta toiminna a olleen kar
sinta-aseman tuote on noin 100 k-m 3 työpäivä ä 
työryhmän olle a neljä miestä. 

Suomalaisia karslmakoneila 

Suome sa on tähän menne ä rakennettu vain 
kevytrakenteisia, siirrettäviä, lähinnä kokeiluun tar
koitettuja karsimakoneita. Tunnetuin on v. 1953 
ra·kennettu Oksa-Olli jota pidetään maailman en
simmäi enä var inaisena kar imakoneena ja jota ei 
ole enää nykyään valmistettu. Kokeilukäytä sä on 
sen ijaan nykyi in Työteho eura a rakennettu kar-
imakone. 

Oksa-Olli ..1kar imakoneen kar intaeliminä on neljä 
kaarevik i muotoiltua, jou ikuormitettua automaat
ti e ti puuta va ten puri tu aa ja avautu aa kar
sintaterää. yöttölaitteena o at kar intaterien taak e 
sijoitetut terävähampai et yöttötelat, joiden välistä 
puut tyvipäät edellä yötetään. yöttönopeu on 
90 mf min. Kone oveltuu vain 1y2 . .. 11 cm pa·k-
ujen puiden kar intaan. iirrettävän jalaksien 

päälle rakennetun koneen oimanlähteenä on 3 hv:n 
polttomoottori. K oneen paino ilman moottoria on 
80 kg ja moottoreineen ja rekineen 250 kg. Ok a
Olli oli tarkoitettu pal tatiellä hevo elia iirrettä
vänä ohutpuiden kar intaan ja o ittai een ai auk
seen. 

Työteho euran karsimakone on met äteknikko Pi
nomäen kek imä ja Rajamäen koea emalla raken-

Kuva 13. Ruotsalainen Oynalog·karslmakoneasema. Karsimaliomat 
rungot sllrrellUin pyöriikuormaaJalla karslmakoneen luo, Jossa hyd· 

raullnen nosturl nostaa ne karslmakoneen syöttöla lttellle. 
- Valok. Metsllteho. 

Flg. 13. Llmblng plant Oynalog of Swedlsh make. A Wheeled 
Ieader moves the unllmbed stems to the limblng machJne and a 
hydraullc crane holsts them onto !he Ieeding devlce ol the machlne. 

- Photo Metsllleho. 
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Kuva 14. Dynalog-karslmakone, jolle silrtelynosturln kuormalmella 
siirretään puuta. - Valok. Metsäteho. 

Flg. 14. Crane grab holstlng a stem onto the Dynalog llmblng 
machlne. - Photo Metsäteho. 

tama traktorilla käytettävä ja siirrettävä kokeilu
kone. K ar intalaitteena, jo'ka on kiinnitetty trakto
rin hydraulisesti sivusuuntaan käännettävän nosturi
puomin päähän, on kuu i jou ikuormitettua terää. 
Puiden syöttö tapahtuu traktorin etuvintturin teräs
köyden vetämänä. ykyi es ä muodo saan ·kone so
veltuu noin 30 cm paksujen puiden karsintaan suo
rittaen amalla myö puiden ai au ta. 

K arsimakonetta on kokeiltu yhdi tettynä juonto-, 
karsinta- ja kuormau koneena. itä varten kone on 
ajettu hakkuualueen reunaan. Juonto ja 'kuormaus 
tapahtuvat traktorin vintturilla uoraan traktorin 
perä ä olevaan ajoneu oon. 

Koneelli ten kar intamenetelmien vertailua 

Koneelli et kar intamenetelmät poik•keavat toisi -
taan oleellisimmin karsintapaikan mukaan joka voi 
olla joko kannolla tai kaukokuljetu reitin varrella 
tahi vakinai elia keskusvara tolla. Eri paikoilla ta
pahtuvia karsintoja •keskenään ertailtae a on otet
tava huomioon ekä var inainen kar inta että kar-
imattomien runkojen kuljetus ja kar intajätteen 

kä ittely. 

Kuva 15. Dynalog-karslmakoneen karslnlalalle. - Valok. Metsäteho. 
Flg. 15. The llmblng devlce ol the Dynalog llmblng machlne. 

- Photo Metsllteho. 

Kuva 16. Dynalog-karslmakoneesta tuleva karsintajäte !astutaan 
hakkurllla poliloon tms. käytettäväksi. - Valok. Metsäteho. 

Flg. 16. Llmblng waste of the Dynalog machlne ls chlpped for fuel 
or other purposes. - Photo Metsäteho. 

K arsin nan tapahtuessa kannolla joko pystypuussa 
tai kaadon jäl•keen kar imakonetta joudutaan siir
tämään jatkuva ti puulta toi elle. äin tapahtuu 
moottorisahakar innas a. Jatkuvaa siirtelyä silmällä 
pitäen on rakennettu myös var inaisia karsimako
neita ·kuten Beloit H ibob Tree H arvester- ja Busch
combine-yhdistelmä'koneet. Tällaiselta koneelta vaa
ditaan verrattain raskasta rakennetta, mutta kuiten
kin hyvää maastokykyä, jota on vaikea tavallista 
pahemmissa maastoissa saavuttaa. :Menetelmän etu
na ovat halvemmat kuljetusku tannuk et, koska 
puita ei jouduta lainkaan juontamaan karsimatto
mina. E tuna on myös se, että •karsintajätteet jäävät 
suoraan hakkuupaikalle metsämaan lannoitusaineeksi 
eivätkä ne aiheuta ylimääräistä kä ·ittelyä. 

K arsinnan tapahtuessa ensimmäi ellä välivarastolla 
kaukokuljetu reitin, tavallisimmin autotien, joskus 
rauta- tai uittotien varrella pyritään mahdollisim
man lyhyeen juontomatkaan. Täten karsimako
neelta, jota edustavat mm. ruotsalai et und ja 
K vi laren ekä ~anadalainen L.R.A:n Full Tree 
Proce sor, vaaditaan hyvää siirrettävyyttä huonoil
la'kin teillä ja varastoilla. Menetelmän etuina o at 
karsintatyön keskityk estä johtuva, edelli tä mene
telmää suurempi kar intatuotos ja pienemmä t kar-
intaku tannukset. Ko ka kar imattomien runkojen 

juontavastus runkopuukuutiota kohti Ia kettuna on 
uurempi kuin karsittujen, en in mainittujen juonto 

Kuva 17. Työtehoseuran rakentaman karsimakoneen kokellukappale. 
- Valok. M. Kantola. 

Fig. 17. Llmblng machlne constructed by Työtehoseura r.y. for 
experlmental use. - Photo M. Kantola. 
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joko vaatii uuremman vetovoiman tai niiden juon
totuotos on pienempi kuin 'karsittujen puiden. Täten 
kar imattomina juonnon kustannukset ovat suurem
mat kuin kar ittuina juonnon. K ustannu'ksia syntyy 
myö kar intajätteen käsittelystä. Kos-ka jätteiden 
palauttaminen hakkuupaikalle ei ole yleensä kannat
tavaa, tä tä aiheutuu metsämaalle ravintoainetap
pioita, joiden korvaaminen keinolannoitteilla vaatii 
ku tannuk ia. 0 a dk ista ja havuista jää metsään 
mm. latvaa 1:ietyltä rninimipa'ksuudelta katkaistaessa 
ja siitä syy tä, että oksia aina irtoaa juontovai
hee sa. Metsään jäävä o a saattaa edustaa jopa 
puolta ·kaike ta kars:intajättee tä. 

Kar innan tapahtues a vakinaisella kes'kusvaras
tolla kar imakone voidaan asentaa kiinteäksi ja pui
den siirtely sille suorittaa tehOkkailla käsittelyko
neilla. Tämän järje telyn ansiosta ja suurten puu
määrien vuoksi kar intakustannukset ovat pienim
millään. en ijaan syntyy 'huomattavia ·Ji äkus
tannuks:ia edellisiin menetelmiin verrattuna paitsi 
karsimattomien puiden juonnosta myös näiden kul
jetuksesta edelleen 'jO'ko traktorilla, autolla tai rauta
teit e. Kar intajätteestä, jota kiinteillä paikoilla syn
tyy huomattavia määriä aiheutuu käsittelykustan
nuksia, jatka ainakin osittain korvautuvat jätteen 
käytöllä palttoon, levynvalmistukseen tai muuhun 
sellaiseen. 

Koneellisen karsinnan kannattavuudes ta 

Koneellisen 'karsinnan kannattavuutta las·kettaessa 
on varsinaisten karsintakustannusten ohella otettava 
huomioon myös kuljetu·k en ja •karsintajätteen käsit
telyn ku tannuk et. 

Varsinaisen karsinnan kustannukset riippuvat run
kojen koosta, puulajista, koneiden vuotuisesta käyt
töaja ta, käytön •tehokkuudesta ym. tekijöistä. Mitä 
suurempia puut ovat, mitä pitempi on vuotuinen 
käyttöaika ja mitä tehokkaampi käyttö, sitä pie
nemmät ovat karsintaku tannukset. 

Tähänastisten kokemusten ja Ia kelmien mukaan 
ekä moottori alhalla että varsinaisella karsimako-

neella suoritetun •kar innan kannattavuus tavanomai
een kirveskar intaan verrattuna on nykyään ylei
e ti ottaen eri •karsintamenetelmille soveltuvissa olo
uhteissa likimain samaa luokkaa. Tulevaisuudessa 

la ketaan koneellisen karsinnan kuitenkin olevan 
tavanomaista karsintaa kannattavampaa mm. kohoa
vien palkkaku tannu ten vuok i. Myös kar intajät
tee tä saataneen hyötyä. Kannattavuutta voidaan 
parantaa myö yhdi tämällä kar intaan muita työ
vaiheita kuten •kuorintaa, katkontaa, kuormau ta 
rnittau ta, lajittelua, merkkau ta ym . am tapah
tuu yhdi telmäkoneita käyttöön ottamalla. 

Loppupäätelmiä 

Koneellinen kar inta moottorisahaa käyttäen on 
vakiintuma a kirve kar innan rinnalle siihen sovel
tuvi a olo uhtei a. Moottori aha•kar innalla aa
tava hakkuutuotok en nou u ja nettohyöty ovat kui
tenkin verrattain vähäi et. Va ta var inai elia kar-
imakoneella voidaan tuoto ta ja ihmi työn tuotta

vuutta oleelli emmin no taa nykyise tään ja alentaa 
ku tannuk ia tulevai uude a. 

Tähän a ti suunnitelluille varsinai ille •kar ima:ko
neille on oleelli ta, että ne kä i ttelcvät yk inomaan 

kokonaisia runkoja. Tä tä syy tä on palt 1 varsi
naisten karsimakoneiden myös runkojen •käsittely
ja kuljetu koneiden olta a verrattain ra kaita ja 
tehokkaita. iinpä juontoon on yle:i e ti käytetty 
tavalli ta ra kaampia, pyörä- tai tela•ketjualu tai ia 
erimalli ia met ätraktoreita ekä runkojen kä itte
lyyn erilaisia ka'hmaimilla aru tettuja nostureita ja 
kuormaajia. Kar imakoneet ja niiden apukoneet 
ovat vielä verrattain •kalliita, mutta arjavalmi tuk
seen siirryttäe ä ne ilmei esti halpenevat. 

Koneiden valinta ja kar intatyömaan järjestely 
riippuvat tietenkin olo uhtei ta. Tällä hetkellä tun
tui i Suomen olo uhtei iin opiv:immalta kar inta hel
posti liikuteltavalla ja kai·kille puutavaralajeille o
veltuvalla kar imakoneella äli ara tolla kaukokulje
tustien varrella lähellä hakkuualuetta. Tällöin kar
simattomien puiden juontamatka oli i lyhyt ja kar
si·ntajätteiden 'kä ittely verrattain helppoa. fuutkin 
sekä erilliset ·kar imakone- että hdistelmäkonetyy
pit saattavat tulla kysymyk een. 

Varsinaisella karsimakoneella uoritetun kar innan 
olle sa kaikkialla vielä jo ain määrin kokeiluluon
teista ei koneelli en •kar innan kannattavuudesta 
Suomen olosuhtei a voida anoa mitään varmaa 
eikä lopulli ta. Kannatta uuteen vaikuttavat rat
kai eva ti myös mahdolli uudet hdi tää muitakin 
työvaiheita kar intaan. 

Puutavaran kar inta kä ityövälj.~ein kirve tä •käyt
täen on :ihmi oimille verrattain ra ka ta ja hida ta 
työtä. ik i tätä työtä oli i edelleen 'kevennettävä 
ja nopeutetta a kar imakoneita käyttöön ottamalla. 

iistä uoritetut Ia kelmat o oittavat että ihrnistyön 
tuottavuu on moottori ahakar inna. a kak inkertai 
nen, mutta ar inai ia kar imakoneita käytettäe ä 
jopa monikymmenkertainen kirve kar intaan verrat
tuna. äin ollen meillä•kin oli i enti tä enemmän py
rittävä tutkimaan ja kokeilemaan erilai :ia kar ima
koneita ekä tavanomai ta pitemmälle koneellistet
tuja ja automati oituja puuta aran korjuumenetel
miä. 

A R evie' of the Mechanical Lim bing of T ree 
By Jaakko alminen 

Summar y 
Mechanical limbing of tree is done by power saw or by 

a limbing machine proper. Power saw limbing is gradually 
gaining ground with axe-limbing in condztions mitable for its 
use. Limbing with a limbing machine, however, is still more 
or less in the experimental stage. 

Limbing machines, whether separate zmils or components of 
other machines, have been developed and used mainly in the 
USSR, Canada, USA and Sweden, /ess in Finland. Soviet 
limbing machines are chiefly of stationary type, separate units 
placed at inlermediale storages. The limbing machines of 
Canada and the USA are usually component constructions for 
tlse with mobile multi-processing machine units. Swedish 
limbing machines are either stationary or mobile separate units. 
Limbing machines manufactured in Finland are mobile experi
mental machines of light constmction. 

Mechanical limbing may be done 0" the slump, 011 the 
standing tree, or after felling, a/ongnde the long-distance 
Iransport route, or at a permanent central storage. Depending 
on the limbing site, the machines have to be moved from tree 
to tree, or from storage lo storage, or are kept in a fixed 
position. Also according lo the limbing site, the timber has 
to be yarded and transported for shor/er or longer dislances 
and the limbing waste /reated in dilferent ways. 

As the limbing of timber by axe is slow and hard work, 
the mechanisation of this phase of work should be studied and 
experimented with in Finnish conditions as well. 
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