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Pinotavaran teko palstatien varteen 
P i n o t a v a r a n t e o 1 1 a p a 1 s t a t i e n ,. a r

t e en ta r k o i te t a a n s i 1 ii. e tt ä k a i k k i 
p i n o t a v a r a t e h d ä ä n e n n a k o 1 1 a s u 11 n
niteltuj e n, hakkuiden yhteydessä rai 
v a 1 1 a ,. i e n p a 1 s 1 a t e i d e n v a r t e e n t i c n 

u unta i s i i n pino i h i n ja ristikoi h i n , sen 
sijaan ett ii tähän asti ri stikoiden ja pinojen s ijoitu 
on ollut hakkuumiehen vapaasti m iiii riittävi sä , ja ne 
näin ollen ovat tulleet hajalleen palstalla . 

Pinotavaran palstatien vart een teosta on ollut jo ai 
kaisemmin esityksiä ja suunnitelmia , mutta sen to_ 
teuttamisesla käytä nnössä ei vielä nä ihin aikoihin asti 
liene 5aa tu meillä sanottavia tulok ia. Kanada a ~itii 
on käytetty , mutta olosuh tee t iellä poikkea,·at huo
mattavasti meikäläisist~i. Puita pinta-a layksikköä kohti 
on näet tuntuvasti enemmän kuin m eillä , ja hakkuut 
ovat melkein yksinomaan paljaaksihakkuila. :\lyö~ 

Ruot si5sa on hakkaus tapaa jonkin ,·erran käy te tty 
Vuonna 1949 kesällä ryhdyttiin Kajaani Oy:s ä ko 

keilemaan pinotavaran palstatien va rteen tekoa. Sot
kamossa, Mustinjoen työmaalla se onnistui para iten ja 
läh ti heti alu Ia alkaen luistamaan reippaas a tahdissa. 
Hakkuuta on ja tk ettu yhtämi ttai e ti talvikuukausln 
lukuun ottama lla ja tällä hetkellä on ko. työmaalla 
tätä mene ll e l~-t apaa noudattaen tehty yli 6.000 m 3 pino
tavaraa . Kesä ll ii 1950 em. hakkuutapa on otettu kiiy -
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Kuva 1. - Kaaviopiirro s palstateiden sijoi llam ise& la lt'll
läessri pinotcwara niiden varteen. - A diagrammalic draw
ing o f th e system of logging roads, when cordwood is 

made into piles along the roads . 

1\uva "!. - L"ullo lwkkuutaprw kiiyteltäes sä pinol ja ristikot 
tul<·vat suu remmiksi kuin hajallcl'n mC'Isään tehtäessä. -
\\ 'ith the IICW method thc pill's wi/1 bl' biggrr Ihan lh osc 

scattcrl'd in tlu• woods. - \"alok . .\fetsäll'ho. 

täntöön k~·mmenellä muulla 1\ajaani -yhtiön ~uureh

kolla hakkuutyömaalla . :\äistii on eil semä n yhtiön 
omassa metsässä, kaks i ,·allion met siis ·ii ja yksi yk 
sity ismetsässii. 

Palstatien ,·a..teen tehtiivä ä mel ässii on e n i m 
m a 1 sen ii t yö vai h e en a l ei d en u u n n i I
I e 1 u (kuva 1). Ensin suunnitellaan ja m erkitään 
varsitiet ja t~i miin jälkee 11 pal tatiet. Tämä lyövaihP 
asettaa työnjohtajalle eri ttäin uuria vaatimuksia en
nen kaikkea perusteellista ajon tuntemusta. P a 1 ta
tiet johdetaan maaston mukaisesti 
a jo n e d 11 1 1 i s u u t ta i 1 mä II ä p i 1 ä e n . joten 
ne harvoin ,·oidaan vetää suora\'iivai ik i. :\e suunni
tellaan yl eensii yh tymään palstan perällä. ~fu Iinjoen 
työmaalla niiden etäi yys toisistaan vaihtelee maa -
to ta ja leimikon tiheyde lä riippuen 0--60 metriin 
ke kieliiisyyden oll e sa n . 30 m etri ä. ~fitä tiheämpi 
Jeimikko, sitä kapeampi on yleen ä teiden väli. Tien 
kohdalle a ttuval puut leimataan. Tämän jälkeen suo
ritetaan palstoitus, joka voidaan tehdä kahdella ta 
valla. En innäkin voidaan pilkoitettuja pal tateiUi 
k~iyttää palstan rajoina, jolloin teiden väliköitä kat 
koiaan sopivan pituisiksi palstoik i. Tämä käy ver
raten nopea Ii ja helpo ti. Tällainen palstoitu lapa o
pii paraiten tiheissä pinotavaraleimikoi a. Toinen tapa 
taas on, että palstan raja vedetään kahden tien väliin. 
jolloin tekopa lstan si ään jää yk i tai u eampia te itä . 
Tä llä pal toitu tavalla on haittana pilkoitu töiden li -
ääntyminen ja hankaloituminen, e tuna taa että ri -

tikol ja pinol tul eva t su uremmiksi (kuvat 2 ja 3), 
ko ka tekomie voi koota puut niihin palsta tien mo
I mmilta puolilta ja piiii ee näin ollen vähemmällä 
pohja- ja pääpuiden teolla . Tämä pal toitu tapa -opii 
paraiten harvoi a ja keskitihei s ä met i ä käytetlä -



.1\uva 3. - Kuusipaperipuuristikoila hakkuumieslt•n mivaa
man palstatien varressa . - Pi/es of cordwood slack ed 
crosswise along u /ogging road cleored by loggers. - Volok. 

.lf etsäteho. 

\·äksi . Jälkimmäinen paistoi! ustapa on kiiytännössii 
Mustinjoen työmaalla. 

Kuten edellä jo mainittiin , tekomies suorittaa hak
kuun siten, että kaikki pinotavara tul ee ennakolta 
suunniteltujen, hakkuiden yhteydessä rah·attavien 
palstateiden varteen tien suuntaisiin pinoihin ja ris
tikoihin. Puutavaran kuljetukseen täht iiiivii smnm.itd
mallisuus, joka alkoi jo teiden suunnittelussa. jatkuu 
siis hakkuussa. Tekomies kaataa luonnollisesti puun 
palstatielle päin , jolloin hän lyhentää kantomatkaansa. 
Koska hän joutuu raivaamaan palstaansa kuuluvan 
palstatien pohjan ja poistamaan siitä kaikki ajoa hait
taavat hakkuutähteet, hän ottaa tämänkin seikan huo
mioon kaadossa. Kannot on tehtävä tien kohdasta eri 
tyisen lyhyiksi . Palstatien leveys on n. 1.5 metriii . .Jos 
leimikossa on tukkeja . ti en leveyttä on suurenncttava 
jonkin verran. 

Korvaus palstatien teos ta maksetaan tien pituuden 
ja laadun mukaan, jolloin otetaan huomioon r::tivauk
sen työvaikeus. Käytiinnössii lyönjohtaja kuit enkin 
muuntaa korvauksen maksuperusleen kuutiometrill e 

.1\uva ·~. - Erityisesti uusi lwkkuulopa h elpollau ajon 
suorillamista palstoilla, joilla on tih eu juurim etsä - Th e 
new logging m eth od is parlicularly bcneficial tu Jwulag e 
fr om slands wilh a dense undergrowth. - Valok . Jfelsä-

leho. 

(tai kappaleell e). Tätä lisäkorvausta on pidetty til e issä 
teiden tekoon , ls. ajoon kuuluvana , koska menetrlmä 
oikein suunniteltuna ei sanottavasti li säii puiden ka 
saam istyötä hajalleen tekoon verra ttuna . 

Ajovaiheessa on ajomiehelle kaikki suunniteltu val
miiksi. Hänen e i tan·itse pohtia , mistä kautta minkin 
pinon ja ristikun ajaisi. Hänen ei myöskäiin tarvitse 
raivata teitä tiheän alusmetsiin läpi (ku,·a 4) eikä ra
sittaa hevostaan ajamalla murrokossa ja kuormattuna 
umlJihangessa. Hiinell ii on käyt ett ihäniiii n valmiiksi 
raivatut, kunnolliset tie t. joiden varrella kaikki tavara 
on m elkein kuin viilivarastoajossa (kuva 5) . 

Ajopalstan muodostaa yksi tai usea mpi palstatic . 
.\fikiili tie t yhtyYiil , on tarkoituksenmukai ta antaa sa
mall e ajurille ainakin kaksi vierekkäi lii ti elii. koska 
hiin tällöin voi palatessaan tyhjällii ree llä ajaa varasto
alueelta viere istii ti etä m etsään ja niiin ava ta ja ko,·et
taa sen varsinaista aj oa varten. Paksulumisilla seu
duilla ajuri voi tarvittaessa käyttää vaikka auraakin. 

Ko. hakka ustapaa käy lettiiessä on suunn itt eluvaihe 
suuritöinen (km·a 6) ja vaatii . kuten aikaisemmin on 
jo mainittu, erit täin paljon toteuttajaltaan. Tiimii työ 
suoritetaan kuitenkin yl eensä kesä llii , aikana jolloin 
hankintatyönjoh tajien työt O\·at vähimmilliiän. Lisäksi 
on otettava huomioon, että teon ja varsinkin ajon val
vonta huomattavasti helpottuu . joten tiiliä saadaan a i
kaan os ittai ta työnjohtajan työruuhkan tasoi ttumista . 

Palstatien varteen teon eduista on mainittava seu
raavat: 

1. Puutavaran kuljetukseen täh täävä suunni telmalli
suus a lkaa jo ennen puun kaatovaihetta ja s iitä 
johtuen hakkuutöissäkin otetaan huomioon kul
jetuksen edut. 

2. Palstatien suunn ittelu tapahtuu Iumettomanu ai
kana, jolloin maa ton vaatimukse t voidaan pa
remmin ottaa huomioon . 

3. Teiden ra ivaus on helpompi uorittaa Iumetto
manu aikana. 

4. Palstatietä tarvi taan määrätyn puutavaramäärän 
talt een keräämiseksi pinta-alayksikköä kohden vä
hemmiin kuin a ikai emmin. 

1\uva 5. - 1/yvin raivalun pal latien varresta ajo muis
tuttaa lähinnä uälivara to ta ajoa. - Hauloge of cordwood 
along w ell c/eared logging roatl re embles hau/age from 
o temporary w ood storage to the fin al depot . - \'olo k . 

.\1 1' /säteho. 
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Kuva 6. - K artta palsta- ja varsiteiden sijainnista Kajaani Oy:n .\fuslijoen työmaalla. Tällä työmaalla ovat käynni.~sä 
Metsätehon tutkimukset uuden hakkuutavan edullisuude Ia. - Jfap of logging r oads at the Muslijoki operalion of 

Kajaani Oy., where Jfetsäl eho i s experimr nling wilh lh r n erv l ogging m elhod. 
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5. .\jo tapah tuu koko ajan kunnollisesti rahatuilla 
teillä. Muutaman ajokerran jälkeen voidaan ajaa 
palstatietä täyskuormituksella . 

6. Hevostapaturmat vähenevät. 
7. t; polta villa suomailla saadaan leutoinakin talvina 

suhteellisen lyhyt pals ta ti e kovetetuksi ja puut 
aje tuksi pois. 

8. ~fe t siin muodostuu vä hit ell en pals ta tien pohja 
,·erkko, joka on käytettävissä myöhemminkin ja 
helpottaa ka ikkea liikkumista metsässä . 

9. .\juri ei tarvitse ns. metsämiestä, joka Pohjois
Suomessa on pinotavaran ajossa vä lttämätön etu
päässä palstateiden uunnittelijana ja raivaajana. 
~Iikä li metsämies edelleen jä isi , muuttuisi hän yk 
sinomaan kuormaajaksi ja purkajaksi ekii kul 
kisi hevo en mukana. 

10. Puutavara, myös teiden teon yhteydessä kaadetut 
raivauspuut saadaan tarkoin talteen otetuksi run
saslumisinakin talvina . 

11. Pys tyyn jäävä metsä sääs tyy vairioitumattomana 
ajon aikana. Tämä etu pääsee erikoisesti esiin 
nuorissa, tiheissä metsissä. 

Palstatien varteen teon haitat: 
R akkaustapa li sää mies työvoiman tarvetta jonkin 
verran sulan maan a ikana , jolloin siitä nykyään on 
jo muutenkin kova puute. 
Tämä uusi hakkaus tapa sopii sekä pieniin että suu

riin leimikoihin. Paraiten sen edut pääsevät esiin . jos 
kysymyksessä on nuori , tiheä pinotavarametsä, vaikea 
maasto ja paljon lunta. Huonoimmin se taas näyttä[i 
tässä vaiheessa sopivan tukkivaltaisiin, harvoihin met
siin . Minkälainen etu palstatien ennakolta raivauksesta 
koituu tukeille, on vielä kokeilematta, mutta kuluvana 
talvena saa taneen siitä jo viitteitä. 

Pinotavaran pal tatien varteen teko on vielä aivan 
alkuva ihees aan. joten tässä esitetyt tiedot eivät saata 
olla lä heskää n joka kohdassa täysin ~vedenpitäviä •, 

vaan vaaUvat lisää kokeiluja ja tutkimista. Ilmeistä 
kuitenkin näyttää olevan. että työt näin järjestettyinii 

pienentävät hakkuun ja ajon kokonaiskustannuksia . 
Alueella pa raillaan käynnissä oleva t Metsä tehon tut 
kimukset selventänevii t aikanaan asiaa . 

l'auli Simola: 

Making of Co•·wood into .Piles along 
Logging Roads 

S UM :\1 A R Y 

The author describes in his a rt icl e th e adva ntage~ :wd 
di sadvantages of a new m ethod of loggi ng. At present , cu t 
co rdwood i piled in small , sca ttered tacks in th e for est. 
Acco rdin g to the new melhod, cut cordwood should he 
pi1ed on ly a long logg in g roads, which h:we been planned 
in advance and will be cleared imullancous ly with cutting 
a nd p il ing. The adva ntages of lh e new method are lis t•!d 
as th c foll owin g: . 

1. A pia n for timber ha uling will ex ist befor e lh e actu.tl 
cutting s ta rls . The culling ca n and will be done. lherefor e. 
wilh grea ler co nsidera tio n for haulage problems. 

2. Th e plann ing of 1ogg ing road ta k es place befo r r 
snow fa lls. The soil a nd gro und s uil ab ility for road 
building ca n lhus be eas ily evaluated . 

3. Th e clearing of r oads is ea ier before s now falls . 
-l . Le s logging roads per sq ua rc uni t are required fur 

a ee rl ai n amoun t of timber. 
5. Ha uling occurs from the vcry beginn ing alo ng wdl · 

cleared r oad . Afte r a few tr ip full 1oads ca n be used . 
6. Ho rse accide nl wi ll d ecr ease. 
7. lt will be eas ier to hardcn one ho rt loggi ng road on 

w et m oor, e,·en in mild winters, Ihan se,·eral. 
8. A r ea l sys tem of Jogging roads in the fore ts w il l 

gradually be built up. which can a lso be used la te r on n nd 
w i11 facilitat e tra ffic in the forest. 

9. The driver no Jon ger require an assis ta nt lo pian 
a nd clear roads, as has bccn th e case so far es pecially in 
Northern Finland. lf an as i tan t is tili emptoyed , hi' 
job in the future would be loading nnd unl oading of 
C{)rdwood, and he will follow the ho r r a ll th e lime. 

10. Al1 cut cordwood, including lrcc fellrd in co nn cction 
with roa d clearin g, can be taken care o f r ,·p n in the decp · 
PS I snow. 

1 1. The trees left unc ut will be sa ved fro m ha ulin g 
<l a mage. This ad,·antage is especially import ant in young 
d cn~e slands. 

~·~pa.!_nos Jletsätaloudelliustn Aikakausli'IJdes tä n :o 1:!, 19.50. 
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