
Oma konerakenne 
Koneen rakenne perustuu omiin ideoihin ketterästä koneesta, joka
pystyy kulkemaan märälläkin alustalla. Koneen osia on saatu 
käytetyistä koneista, jotka on konstruoitu uudelleen, esim. telamatot 
ovat peräisin Bandvagnen-koneesta. Pyöröleikkurissa on oma, 
vahva rakenne, joka katkaisee vesakkoa ja puuta, jopa 10-15 cm 
halkaisijaltaan.
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Käytäväraivaus
Kohoavat palkkakustannukset, puute metsureista sekä metsä-
talouden huonohko kannattavuus ovat lisänneet uusien teknisten 
ratkaisujen tarvetta. Varsinkin Ruotsissa, jossa nuorten metsien
hoitotuki puuttuu, täytyy tekniikkaa hyödyntää entistä 
tehokkaammin raivauksen ja harvennuksen yhteydessä. Eri 
konevalmistajat ovat alkaneet kehittää laitteistoja, joita voidaan 
käyttää ns. käytäväraivauksessa tai –harvennuksessa.

Kone kulkee 
ketterästi 
telamatoilla 
portaattoman 
hydrostaattisen 
voimansiirron 
avulla.

Vesweed Oy
Haapaveteläinen yritys Vesweed on muutaman vuoden ajan 
kehittänyt, testannut ja edelleen kehittänyt käytäväharvennukseen 
soveltuvaa laitteistoa. Koneita on valmistettu kahta eri kokoa, ja ne 
ovat työleveydeltään 2,3 ja 1,7 m soveltuen lähinnä erityyppiseen, 
järkiperäiseen raivaukseen, 
kuten:
• riveihin istutettuun tai riveittäin

kylvettyyn nuoreen metsään
• voimalinjakäytäviin
• rantapenkereiden ja rantapeltojen

vesakkoihin

Takana olevan, 
hydraulisesti 
säädettävän 
tasausrullan 
avulla saavu-
tetaan parempi 
vakaus epäta-
saisessa
maastossa. 

Yrittäjä Arto Hankonen on kehittänyt 
ja rakentanut käytäväraivaukseen 
toimivan laitteiston.



Tehokas raivauksessa
Vesweedin käytäviä raivaava kone on osoittautunut toiminta-
varmaksi. Yrityksessä kehitettyjä kahta konetta on testiajettu parin 
vuoden ajan, ja niillä on takanaan 1700 ja 1900 ajotuntia. Kun 
kapasiteettia on seurattu käytäväkorjuussa, raivattaessa vesakkoja  
voimalinjojen alta, on se alle 3 m korkuisessa vesakossa  ollut 2-2,5 
tuntia/ha ja tiheässä, 3-6 m korkuisessa vesakossa 6-7 tuntia/ha.

Käytäväkorjuu
Arto Hankonen suunnittelemiin koneisiin on lisävarusteena 
karhenkuljetinlaite energiapuun korjuussa. Kuljetin asennetaan 
eteen kiinni leikkurin runkoon ja se siirtää leikatun energiapuun 
korjuussa sivulle. Kun raivataan esim. voimalinjoja, saadaan 
energiapuuta kolmelta leikkuuleveydeltä samaan karheen (pitkään 
kasaan), mikä edistää energiapuun hakettamista tai paalaamista. 

Erityisrakenteisessa roottorileikkurissa on 
kolme  voimakasta, pyörivää metallilevyä. 
Terät ovat erikoisteräksestä, jotta kivet eivät 
niitä rikkoisi. Leikattaessa kanto repeytyy 
tämä vähentää kannon sivuversojen 
kasvamista, kannon kuivuessa nopeammin.  

Vesakon korjaaminen 
käy helposti, ja kone 
pystyy käsittelemään 
myös helposti energia-
puuta, jossa kannon 
halkaisija on 10-15 cm . 
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