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TIIVISTELMÄ 

Suomen biotalousklusterin (FIBIC) EffFibre tutkimusohjelman tavoitteena on 
kasvattaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta ja parantaa puuntuotan-
non kustannustehokkuutta sekä koko klusterin kilpailukykyä. Osana ohjel-
maa selvitetään tehostetun puuntuotannon vaatimia teknologisia ja logisti-
sia ratkaisuja puunkorjuussa ja metsänhoidossa. Yhtenä kehittämiskohteen 
oli koneellinen taimikonhoito, joka ottaa vielä ensiaskeleitaan. Tässä rapor-
tissa on esitetty yhteenveto sitä koskevista tuloksista. 
 
Suomessa tehdään taimikonhoitoa n. 150 000 ha vuodessa. Se tehdään val-
taosin raivaussahatyönä, koneellisen taimikonhoidon osuus on vasta muu-
tamia prosentteja. Eräillä metsäyhtiöillä konetyön osuus on kuitenkin kas-
vussa, sen osuus on parhaimmillaan noin 6 % varhaishoidon ja myöhempien 
taimikon harvennusten työmääristä. Koneellistamisella pyritään paranta-
maan puuntuotannon kannattavuutta, vähentämään työvoiman tarvetta, 
keventämään työntekijän työtä ja luomaan edellytyksiä työn tuottavuuden 
jatkuvaan parantamiseen myös pidemmällä aikavälillä. 
 
Tutkimusohjelman hankkeissa tarkasteltiin nykyisten menetelmien kustan-
nuskilpailukykyä ja vaikutusta työvoiman tarpeeseen, analysoitiin taimikon 
käsittelyperiaatteiden vaikutusta puuntuotannon kannattavuuteen sekä ko-
keiltiin uusia teknisiä konsepteja konetyön tuottavuuden ja kustannustehok-
kuuden parantamiseksi. 
 
Koko puuntuotantoketjua koskevat kannattavuustarkastelut osoittivat, että 
koneellinen taimikonhoito valikoivan harvennuksen menetelmillä ei aiheuta 
havupuutaimikoissa puuntuotannollisia tappiota tai hakkuutulojen mene-
tyksiä metsurityöhön verrattuna. Systemaattinen harvennuskin voi tulla ky-
symykseen, mikäli siihen soveltuvia teknologioita saadaan kehitetyksi. Huo-
noin vaihtoehto on joka tapauksessa jättää taimikonhoito tekemättä. 
 
Koneellinen kitkentä on kustannuksiltaan kilpailukykyinen ja työvoimaa 
säästävä menetelmä taimikon varhaishoitoon. Sen kilpailukyky perustuu tai-
mikon uudelleen vesoittumisen ehkäisyyn, mikä poistaa tai ainakin vähentää 
merkittävästi myöhemmän taimikonhoidon tarvetta (Kukkonen 2011, Hal-
longren & Rantala 2013). 
 
Varttuneen taimikon käsittelyssä koneellisten menetelmien kustannuskilpai-
lukyky on vielä yleisesti ottaen huono, mutta niillä voidaan vähentää työvoi-
mantarvetta. Alustakoneen kustannusrakenne vaikuttaa olennaisesti kone-
työn kilpailukykyyn, ja vaihtoehtoisia alustakoneratkaisuja on tarpeen kehit-
tää ja ottaa käyttöön. Tutkimuksessa kokeillulla kaivukonealustaisella taimi-
konhoitokoneella saavutettiin keskimäärin 23 % alhaisempi kustannustaso 
kuin hakkuukoneeseen perustuvalla ratkaisulla. Kameratekniikan ensikokei-
lut osoittivat, että raivauslaitteeseen asennetulla kameralla on mahdolli-
suuksia avustaa koneen kuljettajaa etenkin työn laadun hallinnassa.  
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ABSTRACT 

Improving the cost effectiveness of mechanized tending 
 
The cost competitiveness of current machines and devices and their man-
power requirements compared to motor-manual work was calculated as a 
starting point for the research.  
 
Cleaning with Naarva uprooting equipment was a more cost competitive 
method compared to the combined cost of cleaning and pre-commercial 
thinning using a clearing saw. It was assumed that uprooting eliminates the 
need for subsequent pre-commercial thinning. In the tending of young 
stands, as a whole, the manpower requirement of the Naarva uprooter was 
as much as 57–66% less than in manual tending. 
 
The cost competitiveness of mechanized methods in pre-commercial thin-
ning is, in general terms, weak. Still, manpower requirements of them are 
lower than that of manual work. Manpower requirements of the MenSe 
clearing head and the UW40 brushwood cutter were 16–37% and 1–26% 
lower than in manual work, respectively. 
 

The cost of the base machine has a great impact on the profitability of mech-
anized pre-commercial thinning. Therefore, it is important to search for new 
machine options to improve the cost competitiveness of mechanization. A 
study on the excavator-based Risumoto machine proved that it can reduce 
the cost of mechanized tending substantially compared to harvester-based 
machines.  The cost was, however, higher than that of motor-manual work 
using a clearing saw. Pilot tests of an operator-supporting camera system in 
a cleaning machine indicated that the system can help the operator improve 
the quality of his or her work. 
 
The comparison of various cleaning practices from the point of view of forest 
growth and profitability of wood production chain was also carried out. Re-
sults showed that mechanization, with selective methods, is reasonable 
compared to motor-manual tending. It does not reduce wood production or 
cutting incomes during the rotation. Even systematic thinning methods 
could be profitable in some conditions, if productive technology for the work 
can be developed. The worst alternative, however, would be to leave a 
young stand untouched, without pre-commercial thinning.  
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1 NYKYISTEN KONEIDEN KILPAILUKYKY 

1.1 Menetelmä ja aineisto 

Metsätehon ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyönä tarkasteltiin laskennal-
lisesti koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon tämänhetkistä kilpailukykyä 
metsurityöhön verrattuna (Strandström ym. 2011). Tarkastellut koneratkai-
sut olivat taimikon ensimmäiseen, ns. varhaisperkaukseen tarkoitettu 
Naarva-kitkentälaite (kitkevä Naarva-perkaaja) hakkuukoneessa sekä lä-
hinnä myöhempiin taimikon harvennuksiin tarkoitetut MenSe-raivauspää 
hakkuukoneessa ja Tehojätkä-pienmetsäkone varustettuna UW40-
risuraivaimella (kuvat liitteessä 1). Koneiden kustannuslaskelmat tehtiin 
Metsätehon kustannuslaskentamalleilla. Laskelmat tehtiin uusien perusko-
neiden ja metsänhoitolaitteiden hinnoin. Peruskoneena taimikonhoidossa 
oli keskiraskas hakkuukone lukuun ottamatta UW40-risuraivainta, jonka pe-
ruskoneena oli pienmetsäkone.  
 
Kone- ja miestyön tuottavuustiedot koottiin eri tutkimuksista ja käytännön 
seurannoista (lähteet ks. Strandström ym. 2011). Peruslaskelmat laadittiin 
keskimääräisiin taimikonhoito-olosuhteisiin. Ne kuvattiin aiempien tutki-
musaineistojen ja käytännön työmaa-aineistojen pohjalta. Peruslaskelman 
lisäksi tehtiin herkkyystarkasteluja työolosuhteiden ja kustannusperustei-
den vaikutuksesta. 
 
Taimikonhoitohoitokoneiden työkausi oletettiin 6 kuukaudeksi ja työ tehtä-
väksi kahdessa vuorossa. Muuna aikana peruskoneet olivat muissa töissä. 
Ympärivuotisesti työllistyvän metsurin palkkakustannus oli työehtosopimuk-
sen mukainen, ja se sisälsi raivaussahatöissä korvauksen työntekijän omista-
man sahan käytöstä.  
 

1.2 Tulokset 

Taimikon ensimmäisen käsittely, varhaisperkaus, voidaan tehdä nykyisin rai-
vaussahatyönä tai nostamalla haittaava lehtipuusto juurineen kitkemällä. 
Kitkevän Naarva-perkaajan kustannukset pelkästään varhaisperkauksessa 
olivat noin 2,1–2,5 -kertaiset suhteessa metsurityöhön.  
 
Kitkennän perusajatuksena on kuitenkin se, että se poistaa – tai ainakin rat-
kaisevasti vähentää - myöhempää taimikonharvennustarvetta raivaussa-
hatyönä tehtyyn varhaisperkaukseen verrattuna. Käytännön kokemukset ja 
tähänastiset tutkimustulokset puoltavat tätä käsitystä. Oletus kitkennän riit-
tävyydestä ainoaksi taimikonhoitokerraksi vaatii kuitenkin vielä lisäselvityk-
siä. 
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KUVA 1. Kitkevän Naarva-perkaajan suhteelliset kustannukset verrat-
tuna metsurin tekemän varhaisperkauksen ja taimikon harvennuksen yh-
teiskustannuksiin (suhteellinen kustannus 100). Koneellisessa ketjussa 
kitkemällä tehdyn varhaisperkauksen on oletettu poistavan taimikonhar-
vennuksen tarpeen. 

 
 
Kun oletettiin, että kitkennän jälkeen varsinaista taimikonharvennusta ei 
tarvita, oli Naarvalla tehty varhaisperkaus edullisempaa kuin raivaussa-
hatyönä tehtyjen varhaisperkauksen ja taimikonharvennuksen yhteiskustan-
nukset (kuva 1). Tällöin Naarva-perkaaja ylsi vähintään metsurityön kustan-
nuksista johdetun tuottavuuden minimivaatimuksen tasolle tai ylitti sen  
6–28 %:lla. 
 
Kitkemällä tehty koneellinen varhaisperkaus vaatii henkilöresursseja kor-
keintaan saman verran tai jonkin verran vähemmän (103–86 %) kuin metsu-
rin tekemä varhaisperkaus. Koko taimikonhoitoketju huomioon ottaen kit-
kennän resurssitarve on vain noin 34–43 % metsurityöhön perustuvan ver-
tailuketjun vaatimasta tasosta (kuva 2). 
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KUVA 2. Kitkevän Naarva-perkaajan suhteellinen ajanmenekki verrat-
tuna metsurin tekemään taimikonhoitoketjuun (suhteellinen ajanme-
nekki 100). Koneellisessa ketjussa kitkemällä tehdyn varhaisperkauksen 
on oletettu poistavan taimikonharvennuksen tarpeen. 

 
Hakkuukoneeseen asennetun MenSe-raivauspään ja Tehojätkä-pienmetsä-
koneeseen asennetun UW40-risuraivaimen kustannuskilpailukyky erosi toi-
sistaan huomattavasti taimikonharvennuksessa (kuvastaa erityisesti kustan-
nuksiltaan erilaisten peruskoneiden kilpailukykyä). 
 
UW40 oli kustannuksiltaan kilpailukykyinen metsurin kanssa, kun poistuman 
tiheys oli keskimääräinen (12 000 kpl/ha) ja kantoläpimitta oli vähintään 3 
cm (kuva 3). Tuottavuuden tulisi nousta noin 35 % eli 0,14 hehtaariin käyt-
tötunnissa, mikäli poistuman kantoläpimitta on vain 2 cm. 
 

 
KUVA 3. Koneellisen taimikonhoidon suhteelliset kustannukset verrat-
tuna metsurin tekemään taimikonharvennukseen, jonka suhteellinen 
kustannus=100.  
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Keskikokoiseen hakkuukoneeseen asennetun MenSen kustannukset olivat 
keskimääräisissä olosuhteissa 1,5–1,9 -kertaiset metsurityöhön verrattuna. 
Sellaisen koneyksikön käyttötuntituotoksen tulisi nousta noin 1,5–2,2 -ker-
taiseksi, jotta kustannuksissa päästäisiin metsurityön tasolle. Tämä tarkoit-
taa työvaikeustekijöistä riippuen vähintään 0,18–0,26 hehtaaria käyttötun-
nissa.  
 
Koneellistaminen vähensi työvoimantarvetta merkittävästi myös varttu-
neessa taimikossa. Hakkuukone/MenSe-koneyksikön resurssitarve taimi-
konharvennuksessa oli 16–37 % ja Tehojätkä/UW40-koneen 1–26 % pie-
nempi kuin metsurityössä (kuva 4). 
 

 
KUVA 4. Koneellisen taimikonhoidon suhteellinen ajanmenekki verrat-
tuna metsurin tekemään taimikonharvennukseen, jonka suhteellinen 
ajanmenekki=100.  
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2 TAIMIKONHOITOMENETELMÄN VAIKUTUS 
KUUSIKON JA MÄNNIKÖN PUUNTUOTOKSEEN JA 
METSÄNKASVATUKSEN KANNATTAVUUTEEN 

2.1 Menetelmä ja aineisto 

Taimikonhoidon koneellistamisen vaikutuksia eteläsuomalaisen istutuskuu-
sikon ja kylvömännikön puuntuotokseen sekä metsänkasvatuksen kannatta-
vuuteen tarkasteltiin mallipohjaisen simulointitutkimuksen avulla, joka to-
teutettiin Metlan MOTTI-metsänkasvatusohjelmistolla. Laskelmat tehtiin 
tyypillisimpiä kasvupaikkoja edustaville metsikkötyypeille, tuoreen kankaan 
kuusikolle ja kuivahkon kankaan männikölle. Istutuskuusikon maanmuok-
kausmenetelmänä oli laikkumätästys, ja männiköllä vastaavasti äestys.  
 
Vertailtavat taimikonhoidon päävaihtoehdot olivat valikoiva ja systemaatti-
nen taimikonhoito sekä hoitamattomuus. Valikoiva harvennus tehdään met-
surityönä ja taimikonhoitokoneilla siten, että kasvatettaviksi valittujen par-
haiden tainten ympäriltä poistetaan huonompilaatuiset tai muuten liiat 
puut. Valikoivassa koneellisessa taimikonhoidossa syntyy työskentelyuria, 
joiden leveys ja etäisyys toisistaan määräytyvät koneiden työulottuvuuden 
ja koneen leveyden mukaan. 
 
Systemaattisessa taimikonhoidossa kasvatettaviksi jätettäviä puita ei valita. 
Systemaattisessa käytäväharvennuksessa puusto poistetaan alustakoneen 
työskentelyurien lisäksi myös raivausurilta. Kasvatettava puusto muodostuu 
siten työskentely- ja raivausurien välisistä kokonaan harventamattomista 
alueista. 
 
Esimerkkilaskelmissa kumpikin metsikkö perustettiin ja kasvatettiin metsän-
hoitosuositusten mukaiseen varsinaisen taimikonhoidon ajankohtaan 
saakka ilman varhaisperkausta. Kuusikossa taimikonhoidon ajankohdaksi 
tuli 11 vuotta ja männikössä 15 vuotta, jolloin muodostettiin taimikon käsit-
telyvaihtoehdot. Valikoivissa koneellisissa harvennuksissa työskentelyurien 
peittämän pinta-alan osuus oli simuloinnissa 13 %, 20 % tai 27 %. Systemaat-
tisissa harvennuksissa työskentely- ja raivausurien osuus oli simuloinnissa  
30 %, 60 % tai 80 %. Ensiharvennus tehtiin kuusikossa 15 metrin ja männi-
kössä 13 metrin valtapituudessa, mikäli kuusikossa 40 m3/ha ja männikössä 
30 m3/ha minimipoistuma saavutettiin. Muussa tapauksessa puuston kasva-
tusta jatkettiin siihen saakka, kunnes minimipoistuma oli korjattavissa. Myö-
hemmät hakkuut toteutettiin metsänhoitosuositusten mukaisesti.  Sekä sys-
temaattista että valikoivaa koneellista taimikonhoitoa kuvaavissa laskel-
missa oletettiin, että 7,5 % tasaisesti kaikista puista vaurioituu taimikonhoi-
tovaiheessa ja, että puolet eli 3,75 % vaurioitettujen runkojen tukkipuusta 
siirtyy kuitupuuksi.   
 



 
 

Metsätehon raportti 228 18.12.2013  10 

Kannattavuusvertailu tehtiin nettonykyarvomenetelmällä. Laskentahetkenä 
oli taimikon harvennukselle simuloitu ajankohta ja laskentakorkokantana 
(diskonttauskorkona) 3 %. Taimikon harvennuksen kustannusta ei otettu las-
kennassa huomioon, vaan eri käsittelyvaihtoehtojen taloudellisuutta vertail-
tiin taimikonhoitoajankohdasta päätehakkuuseen. Hakkuista kertyvät netto-
tulot diskontattiin toteutumisvuodesta laskentahetkeen laskentakorkokan-
nalla.  
 
Metsikön tuottama nettotulo oli hakkuussa kertyvän puutavaran tienvarsi-
hinta vähennettynä hakkuun ja metsäkuljetuksen kustannuksilla. Puutavara-
lajien tienvarsihinnat esitetään taulukossa 1. Hakkuun ja metsäkuljetuksen 
käyttöajanmenekit määritettiin puutavaralajikertymätietojen perusteella 
Motti-ohjelmisto ajanmenekkimalleilla. Kustannuslaskelmissa hakkuuko-
neen käyttötuntikustannus oli 90 € ja kuormatraktorin 70 €. Kunkin kasva-
tusvaihtoehdon nettonykyarvo saatiin laskemalla yhteen hakkuiden diskon-
tatut nettotulot.  
  
Taulukko 1. Puutavaran tienvarsihinnat (helmikuu 2012). 
 

 Mänty Kuusi Lehtipuu 

Tukkipuu, €/m3 56 54 46 

Kuitupuu, €/m3 29 29 29 

Hukkapuu, €/m3 0 0 0 

 

 
 
2.2 Tulokset 

Kuusi  

Taimikon harvennuksen ajankohdaksi saatiin simuloinnissa 11 vuotta (tau-
lukko 2). Ensiharvennukset tapahtuivat pääosin noin 40 vuoden iässä. Kun 
taimikon harvennus tehtiin 80 % käytäväharvennuksena, siirtyi ensiharven-
nusajankohta lähes 10 vuodella, ja tällöin toinen harvennushakkuu jäi koko-
naan pois kasvatusohjelmasta. Päätehakkuuikä vaihteli eri vaihtoehdoissa 
64 ja 74 vuoden välillä. Pisin kiertoaika oli taimikonhoitoa vaille jääneessä 
metsikössä ja lyhin systemaattisella 80 %:n taimikonharvennuksella käsitel-
lyssä metsikössä. 
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Taulukko 2. Kuusen kasvatusohjelmat eri käsittelyvaihtoehdoissa. 
 

  

Met-
suri-työ 

Valikoiva koneel-
linen taimikon-

hoito 

Systemaattinen 
koneellinen taimi-

konhoito 

Ei taimikon-
hoitoa 

Runkoluku taimikon-
harvennuksen jälkeen, 
r/ha 1800 1560 1440 1320 8400 4800 2291  

Urien osuus pinta-
alasta 

0 % 13 % 20 % 27 % 30 % 60 % 80 % 0 % 

Taimikonharvennus, 
vuosi 

11 11 11 11 11 11 11  

Ensiharvennus, vuosi 38 38 38 41 41 41 49 41 
Toinen harvennus, 
vuosi 

53 52 51 50 63 59  67 

Päätehakkuu, vuosi 68 67 66 66 72 70 64 74 

 
 
Kuusikon paras ainespuun tuotos 6,06 m3/ha/v, josta 3,94 m3/ha/v tukki-
puuta, saatiin metsurityövaihtoehdossa (kuva 5). Valikoivalla koneellisella 
taimikon harvennuksella ainespuun ja tukkipuun tuotos oli vain 2 - 3 % met-
surityövaihtoehtoa pienempi. Koko kiertoajan ainespuuntuotos vaihteli vali-
koivan taimikonhoidon vaihtoehdoissa 390 - 412 m3/ha kiertoajan ollessa 66 
- 68 vuotta. 
 
Systemaattinen taimikonharvennus laski ainespuun (tukki- ja kuitupuu yh-
teensä) tuotosta 0,32–1,02 /ha m3/v metsurityövaihtoehtoon verrattuna. 
Tukkipuun tuotos laski vastaavasti 0,54–0,78 m3/ha/v eli 14–20 % (kuva 5). 
Ainespuuntuotos oli em. tapauksissa 80– 87 % metsurityövaihtoehtoon ver-
rattuna. Taimikonhoidon tekemättä jättäminen vähensi ainespuun tuotosta 
14 % ja tukkipuun tuotosta 20 % verrattuna metsurityövaihtoehtoon. Koko 
kiertoajan ainespuuntuotos vaihteli systemaattisen taimikonhoidon vaihto-
ehdoissa 323–402 m3/ha kiertoajan ollessa 64–72 vuotta. Hoitamattomassa 
ja käytäväharvennetuissa metsiköissä ainespuuntuotos muodostui osittain 
lehtipuusta. Hoitamattomassa metsikössä ainespuuntuotoksesta oli lehti-
puuta 16 %, josta 13 % tukkipuuta. Systemaattisen harvennuksen vaihtoeh-
doissa lehtipuun osuus ainespuuntuotoksesta oli 8–13 %, josta 0–11 % tuk-
kipuuta. 
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Kuva 5. Kuusikon kiertoajan puuntuotos eri käsittelyvaihtoehdoissa.  
Prosenttiluku kuvaa urien osuutta hoidetun taimikon pinta-alasta. 

 
Taimikonharvennushetkeen diskontattujen hakkuiden nettotulojen yhteis-
summa eli nettonykyarvo oli valikoivan taimikonharvennuksen vaihtoeh-
doissa tasolla 2900 - 3000 €/ha ja systemaattisen taimikonharvennuksen 
vaihtoehdoissa 2100 – 2500 €/ha (kuva 6). Valikoivan koneellisen taimikon-
harvennuksen vaihtoehdoissa nettonykyarvo ylitti metsurityövaihtoehdon 
lievästi. Sen sijaan 30 % systemaattisen käytäväharvennuksen ja hoitamat-
tomuuden nettonykyarvo oli vain noin 70 % metsurityövaihtoehtoon verrat-
tuna. Voimakkaammilla systemaattisilla harvennuksilla nettonykyarvo oli 
noin 85 % metsurityövaihtoehdosta. Toisen harvennushakkuun puuttumisen 
80 %:n vaihtoehdossa kompensoi kannattava ensiharvennus (kuva 6). 
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Kuva 6. Taimikonhoitohetkeen (11 vuotta) diskontatut kuusikon eri käsitte-
lyvaihtoehtojen hehtaarikohtaiset kassavirrat hakkuittain. Prosenttiluku  
kuvaa urien osuutta hoidetun taimikon pinta-alasta.  

 

 

Mänty 

Männikön taimikonharvennuksen ajankohta oli annetuilla viljelytiedoilla 15 
vuotta ja ensiharvennuksen ajankohta kaikissa käsittelyvaihtoehdoissa noin 
45 vuotta. Valikoivan taimikonhoidon vaihtoehdoissa toinen harvennus teh-
tiin noin 61 - 63 vuoden iässä, kun se sokein käytäväharvennuksin hoide-
tuissa taimikoissa tapahtui 66 - 80 vuoden iässä. Taimikonhoitoa vaille jää-
neen metsikön toinen harvennus tehtiin noin 80 vuoden iässä. Päätehakkuu 
tapahtui eri kasvatusvaihtoehdoissa 85 – 95 vuoden iässä. Lyhin 85 vuoden 
kiertoaika oli 80 %:n systemaattisella harvennuksella käsitellyssä metsi-
kössä. 
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Taulukko 3. Männyn kasvatusohjelmat eri käsittelyvaihtoehdoissa. 
 

  

Metsu-
rityö 

Valikoiva koneel-
linen taimikon-

hoito 

Systemaattinen 
koneellinen taimi-

konhoito 

Ei taimikon-
hoitoa 

Runkoluku taimikon-
harvennuksen jäl-
keen, r/ha 2000 1733 1600 1467 7980 4558 2250  

Urien osuus pinta-
alasta 

0 % 13 % 20 % 27 % 30 % 60 % 80 % 0 % 

Taimikonharvennus, 
vuosi 

15 15 15 15 15 15 15  

Ensiharvennus, vuosi 43 43 48 48 47 45 44 45 
Toinen harvennus, 
vuosi 

63 61 61 63 80 75 66 79 

Päätehakkuu, vuosi 93 91 91 88 95 95 85 95 

 

 

Kuva 7. Männikön kiertoajan puuntuotos eri käsittelyvaihtoehdoissa. 
Prosenttiluku kuvaa urien osuutta hoidetun taimikon pinta-alasta. 

 
Männikön ainespuun tuotos oli metsurityövaihtoehdossa paras 3,62 
m3/ha/v ja koneellisissa valikoivan taimikonharvennuksen vaihtoehdoissa li-
kimain sama, noin 3,54 - 3,61 m3/ha/v (kuva 7),  josta noin 1,89 - 1,97 
m3/ha/v tukkipuuta. Lievemmillä 30 % ja 60 % systemaattisilla taimikonhar-
vennuksilla ainespuun tuotos oli edellisiin verrattuna noin 10 % ja tukkipuun 
20 - 30 % pienempi. Voimakkaalla 80 %:n systemaattisella taimikonhoidolla 
sekä ainespuun että tukkipuun tuotos oli metsurityövaihtoehtoa hieman 
suurempi. Taimikon hoitamattomuus vähensi ainespuun tuotosta 20 %, 
mutta tukkipuun tuotosta peräti 40 % metsurityövaihtoehtoon verrattuna. 
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Hoitamattomassa ja käytäväharvennetuissa metsiköissä ainespuuntuotos 
muodostui osittain lehtipuusta. Hoitamattomassa taimikossa lehtipuun 
osuus ainespuun tuotannosta oli 20 %, josta 14 % tukkipuuta. Valikoivan har-
vennuksen menetelmissä lehtipuun osuus ainespuun tuotoksesta oli 8 - 13 
%, josta 0 - 61 % tukkipuuta. 
 

 

Kuva 8. Taimikonhoitohetkeen (15 vuotta) diskontatut männikön eri käsit-

telyvaihtoehtojen hehtaarikohtaiset kassavirrat hakkuittain. Prosenttiluku 

kuvaa urien osuutta hoidetun taimikon pinta-alasta. 

Valikoivan koneellisen taimikonhoidon käsittelyvaihtoehtojen nettonykyar-
vot olivat 2 – 10 % metsurityövaihtoehdon nettonykyarvoa 1 240 €/ha suu-
rempia (kuva 8). Myös taimikon voimakas 80 %:n käytäväharvennus tuotti  
8 % metsurityövaihtoehtoa paremman nettonykyarvon. Lievempien sokei-
den käytäväharvennusten nettonykyarvot olivat 66 - 75 % metsurityövaihto-
ehdon nettonykyarvosta. Hoitamattoman taimikon nettonykyarvo oli 55 % 
metsurityövaihtoehdosta. On huomattava, että ilman taimikonhoitoa jää-
neessä sekä sokeiden systemaattisten taimikonharvennusten vaihtoeh-
doissa ensiharvennuksen tuottama kassavirta oli lähellä nollaa.  
 

2.3 Päätelmiä kannattavuuslaskelmista 

Taimikonhoidon koneellistaminen valikoivan harvennuksen menetelmillä ei 
aiheuta puuntuotannollisia tai taloudellisia menetyksiä kummallakaan puu-
lajilla. Taloudellinen tulos oli harvemmissa valikoivan harvennuksen metsi-
köissä parempi, vaikka niissä ajateltiin taimikonhoitovaurioiden vaikuttavan 
puutavaralajikertymiin.  
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Systemaattisella käytäväharvennuksella jäätiin selvästi valikoivan harven-
nuksen vaihtoehtojen puuntuotannollisesta ja taloudellisesta tuloksesta lu-
kuun ottamatta 80 %:n käsittelyä männikössä. Laskelmissa ei kuitenkaan ole 
otettu huomioon 80 %:n systemaattisen taimikonharvennuksen tuottaman 
harvan kasvatusasennon vaikutuksia männyn puuaineen laatuun, eikä näin 
voimakkaan taimikonharvennuksen aiheuttamaa lisääntynyttä luonnontuho 
riskiä (lumituhot yms.). Systemaattisella harvennuksella toteutettu taimi-
konhoito tuotti kuitenkin aina hoitamattomuutta paremman nettonykyar-
von. On kuitenkin huomattava, että esitetyissä nettonykyarvoissa ei ole 
otettu huomioon taimikonhoidon kustannusta. 
 
Metsurityönä hoidetun metsikön hehtaarikohtainen nettonykyarvo 3 % ko-
rolla oli kuusikossa 874 ja männikössä 553 euroa parempi kuin hoitamatto-
man metsikön. Laskennalliset taimikonhoitokustannukset metsurityönä 30 
euron tuntikustannuksella ovat kuusikolle 440 ja männikölle 649 euroa heh-
taarille. Kummallakin puulajilla valikoivalla harvennuksella tehty taimikon-
hoito saa maksaa hieman metsurityötä enemmän (taulukko 4). Systemaatti-
nen taimikonharvennus kuusikossa ei vaikuta kovin lupaavalta, sillä ainoas-
taan voimakkaammat systemaattiset harvennukset voisivat tulla kyseeseen, 
mutta niidenkin kustannus saisi olla vain muutamia prosentteja metsurityön 
kustannuksesta (taulukko 4). Männikössä systemaattinen taimikonharven-
nus on selvästi lupaavampi. Systemaattisella 60 %:n harvennuksella päästäi-
siin metsurityöketjun kanssa samaan nettonykyarvoon, jos harvennuksen 
kustannus olisi noin puolet metsurityön kustannuksista. 
 
Taulukko 4. Koneellisen taimikonhoidon suhteellinen enimmäiskustannus 
metsurityöhön verrattuna puulajeittain ja menetelmittäin. Prosenttiluku 
kuvaa urien osuutta hoidetun taimikon pinta-alasta.  
 

  

Met-
suri-
työ 

Valikoiva koneellinen 
taimikonhoito 

Systemaattinen koneel-
linen taimikonhoito 

Puulaji 0 % 13 % 20 % 27 % 30 % 60 % 80 % 

Kuusi 100 105 107 132 -65 2 10 
Mänty 100 105 113 120 36 51 116 

 
 
Laskelmissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon systemaattisen käytävähar-
vennuksen mahdollistamaa energiapuun talteenottoa, mutta ei myöskään 
todennäköisesti valikoivaa harvennusta suurempia taimikonhoitovaurioiden 
syntymistä. Laskelmissa ei myöskään otettu huomioon mahdollista energia-
puukasvatuksen mahdollisuutta työskentelyurilla. Systemaattinen käytä-
väharvennus voi kuitenkin tulevaisuudessa olla hoitamattomuuden vaihto-
ehto, mikäli menetelmän työn tuottavuutta saadaan kehitettyä. Yksi mah-
dollisuus siihen saattaisi olla käsittelyn lykkääminen suositusten mukaista 
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taimikonharvennusta myöhemmäksi. Silloin tuottavuusero metsuriin verrat-
tuna kasvaisi, ja samalla energiapuun korjuumahdollisuus paranisi.  
 
Laskelmissa käytetyt ennustemallit perustuvat mittausaineistoihin, jotka on 
pääosin kerätty nykykäytäntöjen mukaisesti hoidetuista metsistä. Sen vuoksi 
hyvin voimakkaiden käsittelyjen vaikutusten ennusteisiin sisältyy suurta 
epävarmuutta, ja tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. Nyt lasketuista 
vaihtoehdoista suurin epävarmuus sisältyy 80 %:n systemaattisen harven-
nuksen tuloksiin. Näin voimakkaista taimikonkäsittelystä ei ole saatavilla luo-
tettavaa mittaustietoa, joita olisi voitu käyttää mallien laadinnassa tai tes-
tauksessa. On todennäköistä, että käytetyt ennustemallit antavat käsittelyn 
jälkeisestä kehityksestä liian optimistisen ennusteen.  
 
 

3 UUSIEN TEKNISTEN RATKAISUJEN KOKEILU 

3.1 Risumoto-alustakoneen kilpailukyky 

3.1.1 Menetelmä ja aineisto 

Risumoto on Puuppolan Konepalvelu Oy:n kehittämä koneratkaisu, jossa 8 
tonnin JCB-telakaivukoneeseen on rakennettu tavanomaista maastokelpoi-
sempi – maavaraltaan korkeampi ja joustavammin liikkuva - alusta (kuva 9). 
Koneen kokoisleveys on 238 cm ja maavara 60 cm. Ajatuksena on, että tä-
män kokoluokan kaivukoneita voitaisiin näin varustettuna käyttää maanra-
kennuksen ohella metsänhoitotöihin ja energiapuun korjuuseen.  
 

 
 

Kuva 9. Risumoto varustettuna Marttiini-liukupuomilla ja Mense Rp40-
raivauslaitteella. 

 

Koneen kaivupuomin tilalle/jatkeeksi asennettiin Marttiini-liukupuomi ja 
MenSe RP40 -raivauspää. Metsäteho teki siitä aika- ja seurantatutkimukset 
kolmella Metsä Groupin työmaalla syksyllä 2012 sekä yhdellä yksityisen met-
sänomistajan työmaalla 2013. Koetyömaat olivat 2 - 4 metrin mittaisia havu-
puutaimikoita, joissa poistettavia puita oli 9 000 - 22 000 kpl/ha (taulukko 5).  
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Taulukko 5. Risumoton koetyömaat 
 

Työ-
maa 

Koko,  
ha 

Taimikon 
pääpuu-
laji 

Taimikon 
pituus, m 

Pois-
tuma 
kpl/ha 

Poistuman 
kanto- 
läpimitta, mm 

1 1,3 Mä 4,3 16 400 24 

2 6,3 Mä/ku 3,7 22 100 24 

3 4,4 Ku 2,1    8 900 24 

4 12,0 Ku 3,0 12 600 16 
 

 

3.1.2 Tulokset 

Alustakone toimi teknisesti hyvin ja soveltui taimikonhoitotyöhön. Räätä-
löidyllä alustalla varustettu kaivukone osoittautui varsin maastokelpoiseksi. 
Koneen vakaus riitti parhaimmillaan 10 m:n maksimiulottuman käyttöön. 
Näkyvyys ja maasto-olosuhteet kuitenkin rajoittivat työleveyttä. Työkaistan 
leveys mitattiin yhdellä työmaalla ja se oli keskimäärin 17,1 metriä.  
 
Koneen etenemisnopeus ja työskentelymukavuus eivät kuitenkaan vastaa 
pyöräkoneita. Kone heiluu pyöräkoneita enemmän ja rinteissä ja suurten ki-
vien ylityksissä etenemistä joudutaan auttamaan puomilla tavanomaisen 
kaivukonetyöskentelyn tapaan. Se ei kuitenkaan ollut työn tuttavuuden kan-
nalta ratkaisevaa, koska työpisteiden välisen siirtymisen osuus työajasta oli 
pieni, noin 10 %. Koneen alkuperäiset kumitelat eivät soveltuneet metsä-
maastoon vaan ne vaihdettiin ensimmäisen työmaan aikana terästeloihin. 
 
Koneen ympäripyörivä ohjaamo oli ilmeinen etu taimikonhoidossa, samoin 
kuin puomirakenteen mahdollistama hyvä näkyvyys ohjaamosta eri suuntiin. 
Vaurioita syntyi hyvin vähän. Ajourien leveys vaihteli työmaittain 2,8–3,8. 
metriin. Levein ura syntyi siellä, missä istutuspuuston tilajärjestys suhteessa 
järkevään ajosuuntaan oli sellainen, että kulkusunnassa jouduttiin poista-
maan aina yksi istutusrivi ajouran kohdalta. 
   
MenSe RP40 oli hyvin toimiva raivauslaite tähänkin alustakoneeseen asen-
nettuna. Laitteen uudemmasta versiosta, joka on keveämpi ja tehontarpeel-
taan pienempi, olisi todennäköisesti etua tämän kokoluokan koneessa. 
 

Seurantatutkimuksella mitattu käyttöajanmenekki oli keskimäärin 9,0 h/ha 
eli tuottavuutena 0,11 ha/käyttötunnissa. Tuottavuus oli samaa tasoa kuin 
mitä aiemmin on saavutettu hakkuukoneen ja vastaavan MenSe-laitteen yh-
distelmällä. Työajanmenekki – joka kuvaa samalla ihmistyön tarvetta - oli 
noin kolmanneksen pienempi kuin metsurityössä (kuva 10).  
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Kuva 10. Risumoto/Mense-koneen käyttöajanmenekki poistuman tihey-
den mukaan metsurityöhön ja hakkuukone/Mense-yhdistelmään verrat-
tuna. Metsurin ja hakkuukoneyhdistelmän ajanmenekit aiemmista tutki-
muksista (Strandström ym. 2011).  

 
Risumoto/Mense-koneella tehdyn taimikonhoidon laskennalliset kustan-
nukset olivat tavanomaisissa olosuhteissa keskimäärin 23 % pienemmät kuin 
hakkuukoneeseen perustuvalla koneyksiköllä (kuva 11). Ne olivat kuitenkin 
vielä n. 35 % suuremmat kuin miestyönä tehtävässä taimikonhoidossa. Ko-
neen suhteellinen kilpailukyky riippuu luonnollisesti sekä kone- että mies-
työn tuntikustannustasosta, joiden merkitystä on tarkasteltu taulukossa 6. 
 

 
Kuva 11. Taimikonhoitokustannus varttuneen taimikon harvennuksessa 
poistuman tiheyden mukaan. Kustannusoletukset: hakkuukone 76 
€/käyttötunti, Risumoto 58 €/käyttötunti metsuri 28 €/tunti.  
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Taulukko 6. Risumoto/Mense-koneen suhteelliset taimikonhoitokustannuk-
set metsurityöhön verrattuna eri tuntikustannustasoilla. Peruslaskelmassa 
kone 58 €/h ja metsuri 28 €/h, jolloin konetyö 37 % kalliimpaa. 
 

 
 
Risumotoon perustuvan taimikonhoitokoneen parempi kustannuskilpailu-
kyky hakkuukoneyhdistelmään verrattuna perustuu alhaisempaan tuntikus-
tannukseen – koska työn tuottavuustaso oli sama.  Kuvassa 12 on tarkasteltu 
erityyppisten koneratkaisujen kustannusrakenteita. Mukaan on otettu myös 
Tehojätkä/UW40-yhdistelmä, joka edustaa tällä erää keveintä käytössä ole-
vaa alustakonevaihtoehtoa.  
 
Työvoimakustannusten osuus on kaikilla konetyypeillä olennainen, 39 – 66 
% käyttötuntikustannuksista. Seuraaviksi suurimpia ovat pääomakustannuk-
set sekä korjaus-, huolto- ja polttoainekustannukset. Koska työvoimakustan-
nukset ja koneiden tuottavuus taimikonhoidossa ovat samaa suuruusluok-
kaa, koneiden pääomakustannukset, polttoaineen kulutus sekä huolto- ja 
korjauskulut ratkaisevat eri konetyyppien kilpailukyvyn. Tähänastisten tutki-
musten ja kokemusten perusteella taimikonhoitotyö ei välttämättä vaadi 
alustakoneilta vastaavia teknisiä rakenteita, suorituskykyä tai maastoliikku-
vuutta kuin hakkuu ja metsäkuljetus. Tämä antaa edellytyksiä myös puun-
korjuukoneita keveämpien ja halvempien alustakoneratkaisujen hyödyntä-
miseen taimikonhoidon koneellistamisessa. 
 
 

Kone, Metsuri, €/h

€/h 28 30 35

50 118 110 94

55 130 121 104

58 137 128 109

60 141 132 113

65 153 143 123

70 165 154 132

75 177 165 141

80 189 176 151
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Kuva 12. Esimerkkilaskelma taimikonhoitokoneiden kustannusraken-
teesta. 

 
 

3.2 Monosen raivauslaitteen testaus 

3.2.1 Laitteen kuvaus ja testausmenetelmä 

Tekno-Tuote S. Mononen ideoi ja rakensi Metsäteho Oy:n rahoitustuella uu-
den raivauslaitteen prototyypin. Tavoitteena oli tehostaa puiden katkaisu-
vaihetta sekä jätettävien puiden ympärillä että laitteen siirtovaiheessa nii-
den välissä. Laitteen toimintaperiaatetta ja teknistä toimivuutta testattiin 
pienimuotoisesti EffFibre-tutkimusohjelman osana. 
 
Prototyyppilaitteessa on kaksi raivausvartta, joihin kummassakin on kolme 
pyöreää raivausterää puiden katkaisua varten (kuva 13). Raivausvarsien ty-
veen on sijoitettu voimanlähteeksi hydraulimoottorit, joista voima siirretään 
terille kiilahihnoilla.  
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Kuva 13. Kuvassa Tekno-Tuote S. Monosen raivauslaitteen prototyyppi ja 
laitteen keksijä ja rakentaja Sakari Mononen. 

 
Laitteen perusideana on se, että laite viedään taimikon harvennuksessa pys-
tyyn jätettävän puun tyvelle, ja sen ympäriltä kaadetaan poistettavat puut 
molempien raivausvarsien yhtäaikaisella kääntöliikkeellä. Laite asennettiin 
ensitestausta varten 3 tonnin painoiseen Volvo-kaivukoneeseen. Laitetta ko-
keiltiin Kontiolahdella kahdessa taimikossa, joiden tunnukset olivat: 
 

Kohde Keskipituus, m Poistuma, 
kpl/ha 

Poistuman kan-
toläpimitta, mm 

1 Männikkö 4,1 11 500 26 

2 Koivikko 3,2  19 300 15 

 
Kohteille perustettiin yhteensä 22 koealaa, joilla koneen toimintaa testat-
tiin. Koealan muodosti jätettävä puu ja laitteen kaatosädettä vastaava pois-
tettava puusto sen ympärillä. 
 
3.2.2 Tulokset 

Laitteen tavoiteltu hyöty perustuu kahden leikkausvarren yhtäaikaiseen, 
mahdollisesti automatisoitavissa olevaan käyttöön ja kasvatettavien taimien 
varomisen vähenemiseen. Prototyyppilaite toimi kokeilussa siinä määrin, 
että toimintaperiaatteen mahdollisuuksista ja rajoitteista saatiin käsitys.  
 
Raivauslaitteen leikkausteho ei ollut riittävä, jotta perusidean mukaisia no-
peita sahausliikkeitä olisi voitu soveltaa. Laitteen soveltaminen taimikoissa 
osoittautui muutoinkin ongelmalliseksi.  Keskeiseksi ongelmaksi osoittautui 
laitteen vienti kasvatettavan puun tyvelle. Laitteen rakenteesta, mm. leik-
kausvarsien tyvelle sijoitetuista moottoreista ja kasvatettavan puun suojauk-
seen tarvittavista rakenteista, aiheutui runsaasti ”ei-leikkaavaa” pintaa, jolla 
edessä olevia poistettavia puita ei saatu katkaistuksi. Kasvatettavien puiden 
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välialueella laitetta voitiin siirtää toinen leikkaava sivu edellä, joten siinä vai-
heessa vastaavaa hankaluutta ei ollut.  
 
Kahden leikkausvarren yhtäaikainen ohjailu ja käyttö niin kasvatettavien pui-
den välialueella kuin puiden ympärilläkin osoittautuivat haastavaksi. Poistet-
tavat puut sijaitsevat satunnaisin välein, usein tiiviinä tuppaina ja joukossa 
voi olla hyvinkin järeitä yksilöitä. Jommankumman leikkausvarren ei-leik-
kaava kärkiosa juuttui helposti sopivasti sijaitsevaan puuhun, kantoon tai 
muuhun esteeseen. Todettiin myös, että laitteen toimintaperiaate edellyt-
täisi hyvin suurta leikkaustehoa ja -nopeutta, jotta sitä voitaisiin täysimää-
räisesti hyödyntää. 
 
Monosen laiteen tarkoituksenmukaisin vertailukohta on MenSe RP-
raivauslaite, joka on osoittautunut hyvin toimivaksi. Se perustuu yhteen, 
noin metrin mittaiseen, ”pensasleikkuriperiaatteella” toimivaan kaksipuoli-
seen terään, joka on työn aikana vapaasti käänneltävissä ja mahdollistaa si-
ten esim. puiden sahauksen kasvatettavan taimen eri puolilta. 
 

Kokeilun perusteella on arvioitavissa, ettei kehitetyn prototyypin mukaisella 
laiteratkaisulla ole saavutettavissa olennaista tuottavuuden paranemista 
MenSe-laitteeseen verrattuna.  Laitetta jouduttaisiin käyttämään suurin osa 
työajasta MenSe-laitteen tapaan, jolloin kahdesta leikkuuvarresta saatava 
tuottavuushyöty jäisi vähäiseksi. Lisäksi kahdesta leikkausvarresta aiheutuva 
leveämpi rakenne ja runsaammat kaadettujen puiden kasautumis- ja juuttu-
mispinnat saattaisivat käytännössä hidastaa työtä MenSeen verrattuna. Li-
säksi laitteen teknistä toteutusta ja leikkuutehoa olisi olennaisesti parannet-
tava, jotta se toimisi tarkoitetulla tavalla. 
 

3.3 Kameratekniikka kuljettajan apuna 

Kameratekniikkaa kokeiltiin kuljettajan apuna niin Monosen laitteen kuin 
MenSe-raivauslaitteenkin kanssa. Monosen laitteessa kameratekniikkaa ko-
keiltiin ensimmäisen kerran ja silloin kamera sijoitettiin noin metrin mittai-
sen puomin päähän raivauslaitteen päälle kuvaamaan alaspäin. Alustavat tu-
lokset kuljettajan avustamisessa olivat lupaavia, koska raivauslaite sekä sii-
hen tähdättävät puut näkyivät hyvin kameran kuvassa. Kuvan perusteella 
laitteen tähtääminen oikeaan paikkaan olisi voinut olla nopeampaa ja tar-
kempaa.  
 
Monosen raivauslaitetta oli kuitenkin hydrauliikan toteutustavasta johtuen 
hidas ja hankala käyttää. Useita toimintoja oli vaikea käyttää yhtäaikaisesti 
ja laitteen ohjaaminen tarkasti oli haastavaa. Lisäksi kokeilussa videokuvaa 
katsottiin kannettavan tietokoneen näytöltä, joka oli valoteholtaan riittämä-
tön kirkkaassa auringon valossa. Koe onnistui vain puolittain, koska kuljet-
taja ei ajon aikana nähnyt tähtäyskuvaa riittävän hyvin, jotta siitä olisi ollut 
hyötyä tarkassa työssä.  
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Tallennetun videokuvan perusteella voitiin kuitenkin päätellä, että kamera-
kuvasta olisi merkittävää hyötyä kuljettajalle, jos vain kamera voidaan asen-
taa oikeaan paikkaan, kuva-ala on riittävän laaja, kamerakuva on riittävän 
laadukas ja kuljettajan näyttö on riittävän iso ja valovoimainen. Lisäksi kul-
jettajan näkemässä kuvassa ei saisi olla liian pitkää viivettä, jotta laitteen 
käyttö kuvan perusteella (ns. etäohjatusti) olisi mahdollista. 
 
Kameran käyttöä kuljettajan apuna kokeiltiin kaksivaiheisesti MenSe-rai-
vauslaitteella. Ensimmäisellä testikerralla kuvaa vain tallennettiin raivaus-
laitteeseen asennetulla GoPro-kypäräkameralla. Kuvaa katsottiin kuljettajan 
kanssa työskentelyn jälkeen ja pohdittiin, millaista hyötyä siitä voisi olla ko-
neen ohjaamisessa. Tämä testivaihe oli olennainen sen varmentamiseksi, 
että MenSe-raivauslaitteeseen asennetusta kamerasta olisi hyötyä kuljetta-
jalle.  
 
Raivauslaitteen matalan rakenteen ja rotaattorin sekä hydrauliikkaletkujen 
vuoksi kamera oli asennettava matalammalle kuin Monosen laitteen kokei-
lussa, vain noin 25cm korkeudelle terän päälle kuvaamaan suurimmaksi 
osaksi eteenpäin. Tällöin terä näkyy kuvassa keskellä ja tähdättävät puut sen 
kummallakin puolella (kuva 14). 
 

 
Kuva 14. Kuvassa on MenSe-raivauslaite siihen asennetusta kamerasta 
nähtynä. Kuva on otettu GoPro-kameran tallentamasta videosta. 

 
Toisella testikerralla MenSe-raivauslaitteeseen asennettiin GoPro-kameran 
tilalle laajakuvakulmainen korkearesoluutioinen valvontakamera, joka kyke-
nee myös yökuvaukseen. Kuvasignaali siirrettiin hydrauliikkaletkun sisään 
työnnetyn Gigabit Ethernet -kaapelin avulla ulkokäyttöön tarkoitetulle Pana-
sonic Toughpad FZ-G1 -taulutietokoneelle, jossa on riittävän kirkas näyttö. 
Kuvasignaali olisi mahdollisesti siirrettävissä langattomasti, mutta tässä ko-
keilussa ei haluttu riskeerata kuvan reaaliaikaisuutta ja laatua käyttämällä 
epävarmempaa siirtotekniikkaa. Taulutietokone asennettiin kuljettajalle so-
pivaan paikkaan, näkökentän oikeaan alareunaan. Hytistä katsoen puomi 
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näkyy aina samassa kohdassa, joten taulutietokone peitti näkyvistä ainoas-
taan osan puomista. Kuvassa 15 on esitetty taulutietokone sekä kamera toi-
minnassa asennuksen jälkeen. Hytti on kuvassa kirkkaasti valaistu. 
 

   
Kuva 15. Vasemman puoleisessa kuvassa on kirkas näyttö ja oikealla 
puolella on MenSe-raivauspäähän asennettu laajakuvakulmainen ka-
mera. 

 
Alustavien kokeilutulosten mukaan kamerakuva ei niinkään lisää nopeutta 
raivauslaitteen käytössä, vaan siitä on enemmänkin hyötyä työn laadun hal-
linnassa. Kuljettajan kokemusten mukaan kamerakuva mahdollistaa laitteen 
tarkemman käytön ja sen avulla työjälki on helpompi pitää hankalissakin 
kohteissa hyvänä.  
 

 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

Kitkentä on kustannustehokas menetelmä koneelliseen taimikonhoitoon, 
kun otetaan koko taimikonhoitoketju huomioon. Menetelmän laaja käyt-
töönotto on suositeltavaa, mutta käyttöönoton rinnalla on syytä hankkia li-
sätietoa menetelmän parhaista soveltamisalueista. Aiemmissa Aalto-yliopis-
ton tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia myös konenäkötekniikan ja au-
tomaation mahdollisuuksista kitkennän tehostamisessa. Tulokset kannattaa 
pyrkiä tuotteistamaan, jotta kitkentä olisi mahdollisimman kilpailukykyinen 
jo yksittäisenä toimenpiteenä. 
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Vaikka kitkentä – tai muut vesoittumisen ehkäisymenetelmät – yleistyisivät-
kin nopeasti, varttuneiden taimikoiden hoito on mittava työlaji pitkälle tule-
vaisuuteen. Konetyön tuottavuutta varttuneessa taimikossa pitää pystyä pa-
rantamaan olennaisesti nykyisestä, jotta se olisi kilpailukykyisempää. Työ-
voiman tarvetta nykyisetkin koneratkaisut toki vähentävät merkittävästi.  
 
Tutkimus vahvisti käsitystä, että merkittävä tuottavuuden kohentaminen 
taimikonhoitokoneen raivauspäätä kehittämällä on haastavaa. Konetyön 
kustannusrakenteeseen keventäminen tavanomaisia puunkorjuukoneita 
halvemmilla alustakoneratkaisuilla vaikuttaa nopeammalta keinolta paran-
taa konetyön kilpailukykyä. Taimikonhoito ei vaadi alustakoneelta samaa 
suorituskykyä kuin hakkuu tai metsäkuljetus, joten vaihtoehtoisia ratkaisuja 
on perusteltua kehittää ja ottaa käyttöön. Lisäksi kohteiden valinnalla, työtä 
avustavilla paikkatietojärjestelmillä ja kameratekniikalla voidaan parantaa 
tuottavuutta ja laadun hallintaa. Valikoiva taimikon harvennus kannattaa 
tehdä - konetyön tehokkuuden kannalta - mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa (taimikon pituus 2–3 m), jolloin näkyvyys on parempi ja koneen nos-
turipuomia voidaan sujuvasti kääntää taimien yli.  
 
Puuntuotannolliset tarkastelut osoittivat, että koneellinen taimikonhoito va-
likoivan harvennuksen menetelmillä ei aiheuta varttuneessa havupuutaimi-
koissa puuntuotannollisia tappioita tai hakkuutulojen menetyksiä tavan-
omaiseen raivaussahatyöhön verrattuna. Myös valikoivan harvennuksen to-
teutustavoissa näyttäisi olevan pelivaraa. Jopa systemaattiset menetelmät 
voivat joissain olosuhteissa tulla kysymykseen – ainakin hoitamattomuutta 
parempana vaihtoehtona. Tulokset antavat perusteita tarkastella erityyppi-
siä koneellistamisratkaisuja ennakkoluulottomasti. Esimerkiksi systemaattis-
ten ”puomikäytävien” avaamisesta nuorissa metsissä on saatu Ruotsissa lu-
paavia tutkimustuloksia (esim.  Bergström ym. 2007, 2010). Myös nykyiset 
taimikonhoidon laatukriteerit on perusteltua ottaa tarkasteluun, jotta kone-
työtä hidastavat, mutta puuntuotannon kannalta vähämerkitykselliset ra-
joitteet saadaan karsituksi. 
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