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Raivaussahat
Raivaussaha tuli Ruotsissa käyttöön 1950-luvun puolivälissä moottori-
manuaalisena menetelmänä. Vähäisin muokkauksin se on edelleen yli-
voimaisesti tavallisimmin käytetty työkalu nuorten metsien raivauksissa. 
Koska tekniikat ja työskentelymenetelmät eivät ole kehittyneet, seurauksena 
on raivauskustannusten osuuden kasvaminen metsänhoitokustannuksista 
vuosi vuodelta. (Kuvio 1). Tutkittaessa uusia raivausmenetelmiä on  
latvojenkatkaisun avulla on saatu lupaavia biologisia tuloksia. 
Latvojenkatkaisusta pitäisi olla hyötyä myös tekniikoiden kehittämis-
näkökulmasta, koska katkaisukohtaa nostetaan esim. kivien, kantojen ja 
ruohikon aiheuttamien esteiden yläpuolelle. Siksi SLU:ssa Uumajassa on 
tutkittu kolmea latvojenkatkaisuun perustuvan oksasahan prototyyppiä. 
Kuvio 2a-d). 

Kuvio 1. Suhteelliset raivauskustannukset 1981-2001 
uudistamisen ja puunkorjuun yhteydessä.

Kuvio 2. Testatut raivaussahat: a) Oksasaha raivaussahan kahvalla b) 
Oksasaha lyhyellä kahvalla c) Pensasleikkuri d) Ketjuja voiteleva terä, jota 
käytettiin oksasahoissa.

Kokeellisesti muodostetuissa nuorissa metsiköissä tehtyjen tutkimusten 
tulokset osoittivat, että on olemassa oksasahan prototyyppejä, jotka voivat 
kilpailla sekä ajallisesti että laadullisesti perinteisen raivaussahan kanssa. 
Parhaiten toimi  oksasaha suoralla kahvalla (Kuvio. 2b), joka toimi jopa 
hieman raivaussahaa paremmin korkeissa ja tiheissä metsiköissä, ja 
samalla se vahingoitti hieman harvempia jäljelle jääviä runkoja. Tärkeää on 
myös se, että näiden prototyyppien moottoreissa oli vain 38% raivaus-
sahan moottorin voimasta. Lisäksi oksasahan prototyyppejä on kehitetty 
vasta noin vuoden ajan. Niiden valmistuskustannukset arvioidaan raivaus-
sahan kustannuksia alhaisemmiksi, koska prototyyppeissä käytettyjä osia 
tuotetaan määrällisesti huomattavasti enemmän kuin raivaussahoja.
Siten raivaussahalle on olemassa kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, joissa on 
hyvät jatkokehittelymahdollisuudet, ja jotka soveltuvat hyvin latvojenkatkai-
suun. Latvojenkatkaisusta voi seurata useita biologisia etuja, kuten esim.
päärunkojen laadun paraneminen, riistarehun tuottaminen sekä bioener-
gian tuottaminen latvoistaan katkaistuista raivausrungoista. 
Rungot korjataan myöhemmin yhdistäen aikaisen raivauksen 
ja viivästyneen taimikonhoidon.
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