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Pysyvä palstatieverkko ja metsänhoito 
Puul:1va ra n kaukokuljetus on kauan a ikaa o1lul 

tnelsälalouden keskeisimpiii kysymyksiä. Eri kauko
kuljetusl!tuodoista on maantiekuljetus kehittynyt vii
tne vuosikymmeninii voimakkaimmin, jopa niinkin voi
makkaasti, että vuoden 1949. melså talouskomitea on 
mietinnössään kiinnittä nyt päähuomion a vallakunnal
lisen metsä lieverkoston luomiseen. Tämän rungon ym
pärille on luotu ja luodaan parha illaan paikallisia 
alemman luokan melsä tieverkkoja, joiden äärimmäi
sinä ulokkeina ovat varsitiet enemmän ta i vähemmän 
tnitä ttömine pals ta teineen. 

On tunnettu tosiasia, että huomattan1 osa metsä
kuljeluksesla tapahtuu kalliin mies- ja he,·oslyövoiman 
turvin, mutta toisaalla on sanottu, että mitä lähem 
tnäksi hakkuutyömaata moottoroilu ka lusto voidaan 
luoda, sitä edu11isemmaksi muodostuu kuljetuksen ko
konaiskuslannus. Kuljetu oli i toisin sanoen muutet
lava mahdo11isimman varhaisessa ntihee a koneelli
seksi työksi. Tähän seikkaan ei meidän maassamme 
ole tois taiseksi ki innitetty kovin suurta huomiota -
arvatenkin työllisyyspoliittisista , teknillisistä ym. yis
lii , puhumattakaan kaluston puutteesta . 

Korkeasuhdanteen a ikana hankittiin maahamme 
uuri mnärii maataloustraktoreila, jotka melkoise a 

määrin ovat jouduttaneet hevoskanlamme upistu 
mista. Mainittakoon, että lraklorikanlamme v. 1937 
kiisitti vain noin 2.000 lw nelh\ ja ,.. 1953 jo melkein 
27.000 ! Aikaisemmin maalaloudes. a ja puutavaran 
tnelsäkuljetuksessa vii lttämä lön hevonen on ii aa
nut ankaran kilpailijan maatalouden puolella. Ottaen 
huomioon erilaiset työolosuhteet pelloll a ja metsässii 
herii ii kysymys, \'oidnanko ylipiiiinsii hevonen korvata 
lraktori,·oimalla myös melsässii nimenomaan puulnva
l"an siirlämises ä pals talla ka ukokuljetusreitin varteen. 

Tähä n ta loudellise ti tiirkeäiin kysymykseen antaa 
M:\IK, metsiinhoitaja Kalle Pulkislo erään orientoivan 
kokeilun peru lrella myöntei en va lauk en. Tutkimus 
on suoritettu hevoskuljeluksen ja traktorikuljetuksen 
vertailuna koskien ,·ain puutavaran pal Iaila ajoa ta l
visaikaan kiiytiinnölli esti katsoen vertailukelpoisissa 
olosuhlei sa. Tutkimusten tulo Ien esittämi nen ja ar
vosteleminen e i kuulu tiimii n kirjoituk en a ihepiirin. 
Tii sii on va in tarkoilu pohti a erii il ii trak torin met
. iikut jeluksen edelly tyk iii eriiilfi mel. änhoidollisia 
seikkoja silmällä pitäen. 

Puutavaran a lkukuljetuk en uori ttaminen mool-
loriajoneuvoilla edelly ttiiä p itemmillä puheilla melko 
tiheään vedeltyjä leveiihköjä pals tnleil ii.. Eri n ianhaa
roisla johtuen ne aaneva t peruslami eslaan lähtien 
vakit uisen luon teen illä tuskin lienee larkoituk en
mukaista jokai ta hakkuula varten uunnilella pa lsta
leitä undelleen. Herää ky ymys, mi ä määrin lä llai en 

-1) Yliopi ton m etsiinhoitot ie teell inen taito , Helsinki. 

tieverkon viemii tila vaikultaa haitalli sest i punston 
mäiiriiän ja laatuun. 

Todettakoon ensinnäkin, että nykyinen tientekotek
niikka mahdollistaa moottoriajoneuvojen, eritoten 
traktoreiden kiiytön talvellakin liivistämällii lumiker
ros kan tavuksi pinnaksi. T ii mä merkitsee sitä, ellii 
puiden juurien kasvutilaa pienentä \1ää erikoiskäsitel
lyä lienpohjaa ei lanilse tehdä . Talvisen kuljetuskau
den jälkeen on maa p uiden kas\·ukautena edelleen 
juurien käytettävissä. Se, että ajotien alla oleva maa 
pysyy keväällä kauemmin roudas a kuin tien h·ut, on 
toisarvoinen seikka ennen muuta sen johdosta eltii 
samaa pa lsta tietä tuskin ajetaan joka talvi. Palstatiet 
yähentävä t siis etupäässä vain puiden maanpäälli tä 
kasvutilaa. 

Tien vaatiman tilan Ia keminen tuntuu kovin yk ·in
kerlaisella. Olellaen teiden ,·ä limalkaksi e im. 40 m. 
(jolloin pisin pinoami - ja ristikoimiseläisyys jäisi alle 
20 m .) ja traktoritieaukon len•ydeksi 3.0 m. nou · isi 
hukkatila hehtaaria kohden peräti 7.5 °/o saakka. Luku 
on kuitenkin huomatl:wasli liian korkea , sillä esim. 
,·a rlluneissa hoideluissa metsissä o\·at puiden välima t
kat runsaasti yli 3 melriii. Jo Ii äksi oletaan huo
mioon, että puiden välinen lilajiirje ly voidaan jo har
,·ennu hakkuissa jii r jestäå siten, ellii lieaukko yntyy 
jääviin puuston normaalina väleikkönä, jäii hukkatila 
va r in olemattomaksi. - E ntä kuinka vähäi eksi ? 

I<y ymyslä on va ikea liiheslyä. Luonnonlilai Ien 
metsien kasvu- ja luollotaulukoisla kyllä ilmenee pui
den keskimäiiriiiscl viilimatka t eri kehity vaiheissa, 
multa nykyriiin vallitseviin olosuhteisiin ne eivät tie
tenkiiiin ole suoraan sovellettavi a. Optimaali e. Ii 
hoidelui sa metsi ·sii ei liioin ole ko\'in run asla ainei -
loa käylelUivissii omasta maastamme. Sekä vähäisten 
kotimai Ien, osittain tämän kirjoittajan omien että 
ruolsalai Ien tutkimusten p rusteella voidaan kuitenkin 
hahmotella esim. mustikkatyypin hoidetun männikön 
runkoluvut hehtaaria kohden ohei en knvan mukai
. iksi (kuva 1). 

Hiippuen ha rvennuslen ,·oimakkuude ·ta ja harven
nusviilin pit111rdesla runkoluku saa tt aa tietyllii iällii 
,·a ihdella jonkin verran kuten km·asta näkyy. Runko
lukukiiyris lä ilmenevislä eikoisla on liimän e ilyk en 
kannalta liirkein e, ctlii melsikkö 40- 50 vuoden väli
senä aikana on harvennetlava lilajiirje lyk een, joka 
pidentäii puiden vii lisiä välimatkoja ke kimäärin noin 
3.0 m :iin . Poisleilavien puiden ke ·kimäiir:iinen läpi
mitta aa tlaa tä llöin olla korkeintaan 10- 12 cm edeUy
lyk ellä, että melsikköii on aikaisemminkin kä itelly 
ka vatushakkuin tai muu ta syy tä ollut '\lailla pieni 
kokoista keppiainesta. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan määrätä ajan
kohta, milloin lieaukon puuston ka vulilaa vähentävä 
vaiku tus lakkaa. Tieaukon raiva:unil'e' la luonlai. e Ii 
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.1\uva 1. H oidetun männikön runkoluvun todennäköiset 
uaihtelurajn t mustikkatyypillä. Läpimitta kosk ee ylempää 

runkolukukuyrää. 

. 
syntyneeseen ta imis toon koituva tappio koos tuu s ii s 
sellaisista normaalin harvennuksen ulkopuolella kaa
dettavista m elko pienikokoisista puista , jotka use im
mjssa tapauksissa pois te tta isiin jo seuraavassa tai s itä 
seuraavassa ha n ·ennuksessa ja viimeistään m etsikön 
ehdittyä 40- 50 v. ikään. On tielenkin selvää, ettii jo
kin nk. peruspuustoon kuuluva yksilö saa ttaa tull a 
poistetuksi nä issä tiea ukkojen avaamisissa ; tämii t ::~p

pio on kuit enkin ositta in korntttavissa jätti\miill i\ a u
kon m olemmin puolin oleva re un ::~m e t sii menete tyn 
kasvutilan kon·aamiseks i muuta puu toa hiukan ti 
heämpään asen toon. Sulkema ll a po is dimeksi mainittu 
mahdollisuus voidaan ti eaukon ava:unises ta johtuv::~n 

tappion suuruusluokkaa arv ioida jo ten kuten seura:i.
,·an karkean esimerk in av ulla edelly tt äen eri as ianhaa
rat ja tekijiit seuraavanla isiks i: 

Kolme metri i1 le,·eiitii ti eaukk oa rai,·ataan 40 m. välein 
30 , .. vanhaan hoidettuun metsikköön, joissa puiden keski
määrä inen välimatka 011 11. :! m. - metsikön sciso ,·a puusto 
on n. 150 m3/ha (30 v. ) j~ vuotui11 en kuutiokasv u 30---1 5 
, .. vä lisenä aika na 10 m3/ha. - rne tsikö tii saa tavan poltto
ja ainespuun kesk imäärii inen kantohinta on noin 500 
mk/m3 - korkokan ta on G 0/o - tieaukos ta poistettav icn 
ylimääriiis ten puiden mää rii on noin 2 km3/ha. 

Tieaukossa oll eiden puiden liian ai kaises ta poistami
ses ta johtuva ns. • pinta-a la tappio • jiii-i tii ll iii11 1.25 °/o, 

( 3.0--2.0 1 oo)· 
= --2-- X 4o , jolloin rahallinen tappio metsikö 11 

ehdittyä 45 v. vanhaksi on seuraava : p-a la tappioX 15 v:n 
kasvu X kantohinta X loppuarvotekijä = 2:!50 mk , josta pro
longoidut ylimiiiirii iset havennus tul o t on viihen 11ctt iivii, jol
loin tappio lähentelee arvoa ±U. 

umma 2.250 mk/ ha tarkoi ttaa s iis tappiota, mi
kä metsiinomis tajalle teoree lli ·es ti lask ien voi i koi
tua , kun suurentunee t ha rvennustulo t jii te täiin huo
mioon ottamatta. Sarlanneksena m etsikön kokona is
tuoto a jäänee tämäkin tapp io selvii ti alle 1.0 °/o. On 
kuitenkin huomattant , ettei esimerki ssä ole laske ttu 
lainkaan muun hyödyn hintaa. Vo ittopuolell e voidaan 
näet merkit ii suurcntun eiden harvennustulojen lis!iksi 

reunapuiden suu ren tunut kas,·u (ell ei tiheiimpi asento 
kon·aa si tii ) . :\likii li mm. Ruot sissa tehdy t tutkimuk
se t harvenn ttslen voimakkuuden va ikutuksesta puuston 
kokonais luottoon ova t meidän oloihimme so,·elle tt a
via , korvai si äskeisen esimerk in mukaisin välimatkoin 
oleva reuna puusto lasketun tapp ion päii tehakkaukseeh 
mennessä milt ei kokonaa n , ja ottaen huomioon prolon
goidut Ii säiin lyneet harvennustu lot saa lta::J tapp io 
muuttua suoras taan voitoksi. Heunapu i<.len kasvun
li säyksestii e i kuitenkaan ole tehty suoranaisia tutki 
muksia, jo ten lop ullinen a n ·iointi on s iirre ttävii tuon
n emm::~ksi. :\la inittakoon kui tenkin , ell ii tii mii kasvun 
lisiiys tul ee suhtee llisen an·okkaaksi sen johdosta, e tt ii 
ko . kasnt jakaantuu huom::~lla,· assa miiii rin varsin 
myöhäi seen vaihee een jiiii\· ien pu iden kesken , joiden 
laa tu norja la i en G. 1\/em in suorittamien tutkimusten 
mukaan tuskin huononee yh teen suuntaan ,·ain m et
rin verran suurentuneen vä lima tkan n10ksi. 

:\letsäii voidaa n myös uudis taa keinollises li. Ny
kyiiän si irry täiin milt ei koko maa sa n. 2.0 m . is tutus
ja kyh·övii leihin . Le,·en tiimä ll ii ,·iiliä 1.0 metrilHi ai 
kaansaadaan lan·itta,·a ti ea ukko sop ivin vä limatkoin 
jo mets ikön perus tamises ta lii hlien. Vä lia ikaisesti (ja 
niiennäises ti ) menete ty n kasnm vastapainona on tä l
löin muist ett ava siiäs tyneiden metsänvi ljelys- ja tai 
mislon hoitoku t ::~nnuk e t. jotka e im. 45 v. sa::~kk::J 

prolongoituna kon·aavatlappio t jotaku inkin kokonaan. 
:\la inittakoon ,·ielii, e tt ä lieaukon reunamet ä voidaan 
tiissiik in tapauksessa perustaa mene tettyä tilaa taso it
ta ,·aan tihey teen. 

l~ oska on luon nolli Ia , e ttä edellä es it ett yy n tulla::Jn 
suhtau tumaan ennakkoluuloisesti s iit ii huolimatta , e ll ii 
py yviis tii pa l ta ti e,·erkos la on saa tu yks inomaan 
m yö nteis iä kokemuk ia \'eniijiillii, Saksassa, Tanska. sa 
ja E ngla n nissa, lienee paikallaan lop uk i koros taa 
e riiil ii tiirkei tii eikkoja. 

1) Ka hden tonnin Irak tor ia varten ::Jv::J iun pa ls ta
tie ,·erkon (aukko 3.0 m. leveä ) puu ton kokona is tuo t
toa vä hentä vä vaikulu on tieaukkoa ta imistoonkin 
ava ttaessa va rsin vähä inen ja tul ee Etelii- uomen 
~IT:Ilii jo viimei tiliin .J0- 50 v. met ikössii o lematto
maksi. 

2) :\Iil ii ti e,·erkon tiheyleen tul ee on seh ·iiä, dtii 
tappio tulee-sitä pienemmäk i, mitä harvemmaksi tie
verkk o tehdää n . .Kolme metriä kapeammat tie t vaikut 
la ,·at myö tappiota vähen tävä ti (n t. ktml 2) . 

3) Mus tikka tyyppiä huonommilla metsii mailla jiiii 
mene tetyn ka n tn uuruus edellä e il ellyii ,·ielii.k in pie
nemmäks i. Es im . normaaliin ta paan ha rvenneltuu tl 
CT-miinnikköön saa tt aa li eaukko . ynlyii ilma n min 
kiiiin laisla t::~ppi o t a. 

Pinfo - alof"ppio 1 
•;. 
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.1\uva 2. f'rrl stalien leveyden ja palstatieverkon tih rydcn 
vuikutus pinta -alatnppioon satlnnneksina_ 



4) Olettaen talven lumisuhteiden olevan ralkai evia 
traktorilla liikennöitiiviit Iien aikaansaamiseen lienee 
selvää, että edellä esitetyn menetelmän käyttökelpoi
suus Ii ääntyy siirryttäessä eleiästä pohjoiseen päin, 
missä metsät lisäksi (a inakin Kainuussa ja Lapissa) on 
han·ennelta,·a suhteelli sen harvaan asentoon. 

5) Tieaukon avaamisesta johtm·a vähäinen tappio 
esiintynee elupäässii vain melsänhoidollisessa mielessii 
läystiheissä nuorenpuolei issa metsis ä. Vajaaluottoi-
iin metsiin lienee helppo vetää teitä dhentämättii 

säästetläviiii puuslea. Pilatluihin mel iin voitaneen Lie
verkko suunnitella yhlii vapaasti kuin a\·omaille ja eri
laisilla päätehakkauksilla käsi teltiiviin metsi in. 

li:aikki edellä esitelty on asian metsänhoidolli ella 
kannalta kuitenkin vain teoriaa. Käytännössä huomat
tava osa palstateistä tulisi ,·edeltäviiksi metsässä ole
vien pienien luontaisten aukkojen kuten esim. silokal 
lioiden, suojuottien ym. kautta, jo11oin teoreettinen tap
pio jäisi vieläkin \"ähäisemmiiksi. 

Putkistan tutkimuksen eräs huomalla,·in tulos on se, 
että palstateiden kokonaistan·e pinta-alayksikköä tai 
Liellyii puumääriiä kohden jiiii traktoripals tateitä eclellii 
selosletulla ta ,·a lla kiiyttäcn pienemmäksi kuin he
vosella ristiin rastiin ajeltaessa. Tästä johtuen jäävät 
puille a ltuneel ajovauriot varsin vähäisiksi etenkin 
traktoriteiden välisellä met iialueella, jos a ajoneuvolla 
ei lainkaan liikuta. Hevoskuljetukse sa a ttuneiden ajo
vaurioiden li sii ksi sa ttuu käytännös ä runsaasti sellai-

sia ajotilan teita . . joi Ia selviäminen edellyttiiii jäävän . 
puustoon puutlumista hoidetuissakin metsi sä. Yleensä 
lienee hevoskuljetuksen aiheuttamien ajomurioiden 
merkitystä väheksytty. 

~likäli Putkistan puulannan traklorikuljetusmene
Lelmii on taloudellis-teknillisessä mielessä edullisempi 
kuin hevoskuljetus, eivät metsiinhoidolliset seikat kä
sittääkseeni aseta esteitä menetelmiin käytäntöön otta
miselle siinä osassa Suomea, missä luontosuhteet sen 
lekeviil mahdolliseksi. Päinvastoin on odotettavissa , 
ellii pysyvä palslalie,·crkko tekisi metsänhoidon entistä 
intensiivisemmiiksi, sillä ha,·aitsh·a than jo ,·anhat roo
mal:dset Ii en taloudellisen edistyk. en avaimeksi. 

A PcJ•manent Nctwm·k o[ Hnulagc Roads and 
Silvicultm•c 
Summary 

\Vith the mechanisation of logging work therc has been 
a tcndency to opcn up permancnt hauling roads in the 
forcst in ordcr to facililntc thc use of - c.g. agricultural 
- tractors in limbcr transporlalion. The aulhor vicws 
the qucstion of pcrmnncnt hauling road from the stand
point of growing slock and sih·iculture. ll may seem at 
first that a road syslcm of this kind considerably rcduces 
the growing stock of thc forcst, but on closer examination 
of thc factors in,·olvcd thc author concludes that the 
rcduction of thc slock is almost non-existenl. In most cases 
lhc impro,·ed opcrational efficiency both in logging and 
s ilvicullure casily compcnsales for lhe possible loss in 
volumc which may occur primarily in young and dense 
stands. 

1 h•lsinki 1\J,):i . Rirjnpaino Oy .. :\. :\ :\ 

Eripainos :\letsälnloudelli,cs t:. .\ i kaknu>lchdc~lii n :o 12, 1953 
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