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Mekanisoitu nuorten metsien raivaus
Nuorten metsien raivauksen mekanisointia on Ruotsissa ajoittain kehitelty 
viimeisten 30 vuoden aikana. Raivauskustannusten osuus  koko metsän-
hoitokustannuksista kasvaa nopeasti, ja sesonkityöntekijöiden rekrytointi 
raivaustyöhön  tuottaa ongelmia. Raivaustoimenpiteiden rationalisoinnin tarve 
siten suurempi kuin koskaan ennen. Uumajassa SLU ja Vimek AB ovat 
yhdessä viimeisen kolmen vuoden aikana kehittäneet nuorten metsien 
mekaaniseen raivaukseen prototyyppiä, ja sitä on nyt testattu useissa tutki-
muksissa. Siitä on pyritty kehittämään mahdollisimman edullinen sekä ketterä 
työskentelemään taimirivien välissä siten, ettei se vaurioittaisi päärunkoja 
kuten aiemmat laitteistokonseptit (Kuvio 1). Tutkimustulokset osoittavat, että 
kone pystyy kilpailemaan perinteisen raivaussahan kanssa työn laadussa.

Kuvio 1. Vimek AB:n kehittämä peruskoneisto.

Mekaanisen prototyypin käyttö vaatii kuitenkin enemmän aikaa, ja siten myös 
toimenpiteen kustannukset ovat korkeammat. Vaikka prototyypin kehittämi-
sessä ja sen toiminnassa on jatkokehitysmahdollisuuksia, on tällä hetkellä 
vaikea uskoa, että se pystyisi kilpailemaan raivaussahan kanssa useimmissa 
metsätyypeissä. Prototyyppi pystyy työskentelemään nuorissa metsissä 
aiheuttamatta sen enempää vahinkoja jäljelle jääville päärungoille kuin 
perinteinen raivaussahakaan, ja peruskoneen kustannukset ovat vain noin 
1/3 tavallisen, pienen yhdenotteen harvesterin hinnasta. Siten prototyypin 
konsepti on todella kehityskelpoinen. Nykykustannukset ja aikarajoitukset 
huomioon ottaen on kuitenkin vaikea voittaa valikoivaan, yhden rungon käsit-
telyyn viimeisen 30 vuoden aikana kehitettyjä raivaussahoja (Kuvio 2).
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Toimenpiteiden kustannusten laskemiseen on kaksi eri tietä valittavana. 
Ensimmäisessä otetaan raivausten yhteydessä talteen myös energiapuuta, 
jonka tuloilla katetaan osa lisäkustannuksista. Toisena vaihtoehtona on jättää 
30 vuotta noudatettu tapa valikoida raivattavat rungot ja sen sijaan harventaa 
kaavamaisia, geometrisia alueita. Houkuttelevin vaihtoehto on ehkä näiden 
molempien yhdistelmä. 

Kuvio 2. Maksimi ajankäyttö/ha laskettuna kolmella eri tuntikustannuksella - 200 SEK 
(raivaussahalla), 400 SEK (Vimekin prototyyppi) ja  600 SEK (tavallinen pieni harvesteri)  
- suhteessa Ruotsin nykyiseen, keskimääräiseen raivauskustannukseen (2300 SEK/ha) 

Projekti - INFO 48

Ajankäyttö (h / ha)

K
us

ta
nn

us
 (S

E
K

 / 
ha

)

200 SEK / h

400 SEK / h

600 SEK / h

BIOENERGIAA METSÄSTÄ
2003-2007

EUROOPAN UNIONIN osaksi rahoittama Interreg-projekti


