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Metsäteiden leveys ia tiheys puun 
tuotannon kannalta 

Yleistä 

Keskei impiä ky myksiä puutavaran met äkulje
tuk ia kehitettä ä on vakiomallisten moottoriajo
neuvojen saaminen mahdollisimman lähelle puutava
ran valmistamispaikkoja. Kun näillä ajoneuvoilla 
Liikennöiminen dellyttää teitä, on iis kysymys teiden 
tiheyde tä ja laadusta. - Kulloinkin toteutetun rat
kaisun edulli uuden indikaa torina lliketalouden kan
nalta on kulj tet avaa puutavaran kuutioyksikköä 
koh i la k t ujen i -ja kulje uskustannu ten summan 
uuruu . Jo on muihin aihto htoihin verrattuna 

m maan 
·- -! ... ll %· 

euraavassa pyritään käytettävinä oleviE>n tutki
musten perusteella tarkastelemaan, mikä merkitys 
mainitulla $tiluslajin vaihtumisella; on puun tuotan
toon. 

Teiden vaikutus puun tuotannon määrään 

Voidaan ky yä, onko edellä e itetty metsämaan 
menetys todellista, vaiko vain nä~nnäistä1 Va taus 
riippuu iitä, vähentyykö puun tuotannon määrä ja 
alentaako tie läheisyyd ään olevien puiden laatua 
(oksaisuus). 

Tuotannon määrän osalta on käytettävis ä kak i 
elvitystä. iren teki v. 1953 asiasta teoreettisia 

la kelmia. Toinen on aksalaisen Kramerin (195 ) uo
rittama laaja tutkimus (väitö kirja) jonka päätulok
set on julkaistu Allgemeine Forst und Jagdzeitungis a. 

iren päätyy elvi tely: ään seuraaviin johtopää
tök iin. 

'11) Kahden tonnin traktoria varten avatun palsta
tieverkon (aukko 3.0 m leveä) puuston kokonaistuot
toa vähentävä vaikutu on tieaukkoa taimi toonkin 
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avattae sa varsin vähäinen ja tulee Etelä- uomen 
MT:llä jo viimei tään 40--50 v. met i kö~sä olematto
mak i. 

2) Mitä tieverkon tiheyteen tulee on selvää, että 
tappio tulee itä pienemmäksi, mitä harvemmaksi tie
verkko tehdään. Kolme metriä kapeammat tiet vai
kuttavat myö tappiota vähentävästi. 

3) Mustikkatyyppiä huonommilla metsämailla jää 
menetetyn ka vun suuruus edellä e itettyä vieläkin 
pienemmäksi. Esim. normaaliin tapaan harvennet
tuun CT-männikköön saattaa tieaukko syntyä ilman 
minkäänlaisia tappioita . 

4) Olettaen talven lumisuhteiden olevan ratkaisevia 
traktorilla liikcnnöitävän tien aikaansaami een lienee 
elvää, että edellä e itetyn menetelmän*) käyttökel

poi ·uu li ääntyy siirryttäes ä etelä tä pohjoi een 
päin, mi ä metsät lisäksi (ainakin Kainuu a ja Lapi -
a) on harvennettava suhteellisen harvaan a entoon. 

5) Tieaukon avaamisesta johtuva vähäinen tappio 
esiintynee etupäässä vain metsänhoidollisessa mielessä 
täy tihei ä nuorenpuoleisi a metsi ä. Vajaatuottoi
iin met iin lienee helppo vetää teitä vähentämättä 
äästettävää puustoa. Pilattuihin metsiin voitaneen 

tieverkko suunnitella yhtä vapaasti kuin avomaille ja 
erilaisilla päätehakkauk illa kä iteltäviin metsiin. 

Kaikki edellä esitetty on asian metsänhoidolliselta 
kannalta kuitenkin vain teoriaa. Käytännö ä huo
mattava o a palstatei tä tulisi vedettäväksi met ä ä 
olevien pienien Juontai ten aukkojen kuten e im. 
ilokallioiden , uojuottien ym. kautta, jolloin t eoreetti

nen tappio jäi i vieläkin vähäi emmäk i.>> 
Edelleen hän toteaa elvittelys ään, että >>väliaikai-

e ti (ja näennäisesti) menetetyn ka vun va tapainona 
on tällöin mui tettava säästyneiden metsäuviljely - ja 
taimi ton hoitokustannuk et, jotka e im. 45 v . aakka 
prolongoituina korvaavat tappiot jotakuinkin koko
naan». 

iren on tarka tellut teiden ja met änhoidon välisiä 
·uhteita yk inomaan pinta-alan menet s- ja puiden 

*) Pysyvä palstatienpohja V rkko traktoriliikennettä varten. 
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Kuva 1. Kuusimet ikön tietä reunu ta,·an kai tan ja met i· 
kön i u tan ,·älinen puiden pitu ro tien lev d n ja m t i· 
kön iän funktiona KRA-\IERin tutkimusten mukaan. -
a) K oko tietä rewmstava kai ta, b) tietä r unustavat puut ja 

c) reunakai ta ilman ti tä reun ta\·ia puita 

Fi3. 1. The difference betw en tru II igllt 01~ tll strip of ~pruce 
foreat bordering the road and tilat of th interior of the tand, a a 
function of 'road uidtl~ and th age of tll tand. according to 
K ram r'a int: stigation . - (a) The u·hole strip bord ring tli 
road. (b) trees on th road 'de. and (c) tlle trip xcluding tr es 

on 1 he road.titl 

Km·a 2. Kuusim t ikön ti tä reunu tavan kai tan puid n 
k kimäAräinen rinnankork u 1 pimitta danneksina m t j • 

kön i u tan puid n läpimitasta ti n 1 ,. yd n ja m t ikön i n 
funktiona KRA1IERin tutkim en mukaan. - a) K oko 
tietä reunu a\·a kai a, h) ti tä reunustavat puut ja c) r una
kai ta ilman tietä reunu ta,ia puita. - m Df. = k kink rtai
nen harv nnusast ikko. .Df. = \'Oimak harvennu t ikko. 

Fig. 2. The 1111!011 diam t r at br a t h igl t of th tr in tll 
strip of pn1c for bord ring the road. in p r cent of th tliam ter 
oj th lre 'nth• inl rior ojlhe and. a a function oj 'Toad u•idth 
and th ag ojthe and. according lo Kram r' int· igatioll8. -
( a) Th tl'hole rip bord ring th road. (b) tr s on th road id 
and (c) the rip exeludinglr e onlht road8'id~. m Dj. = 11 011 

al of thi1ming grade . lli.Df. = p~d-up al of thinning 
fJTllde 
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set jotka ko kevat ak a a käytetyn luokittelun 
mukai ia I ja II boniteetteja ekä alueelli e ti Ala
' ak ia. 

Aluksi Kram r toteaa. m t än käsittelytrupa 
met än i ällä ja teitä reunu tavilla alueilla on ollut 
·ama ja runkoluku pinta-ala k ikköä kohti niin ikään 
vähäisiä poikkeuk ia lukuun o tamatta yhtä suuri. 
N'äin oll n hän on voinu ke ki tää elvittelynsä pui
d n kasvun ja iil1en aiku ta a in tekijäin analy oi
mi een. Verrates aan reunakai tan {10 m s vyy tien 
reuna ta la ke tuna) puiden ke kipi uutta {kuva 1) 
ikäluokittain metsikön muiden o ien puiden ke kipi
tuuteen hän toteaa 51... v met ikön puu ensiksi 
mainitulla alueella k kim. 1 m pitemmik i kuin met
sikön si ällä. 'ain alle 5 m lev i ten samoin kuin 

jär id n 
pää te) 
määrin r unakai tan uur mpi puuvara 

aamaan iealu n puuttomuutta, on 
pinta-alaan Ii ättävä puol t ti n 1 v \'d 

) reunapuut 

Kun näin 

aatua pinta-alayk ikköä kohti laskettua puuvarastoa 
verrataan si u met ikön puuvarastoon ei 5 m kapeam
pia teitä käytettäes ä voida havaita minkäänlaista 
varaston vähentymistä. Jo tie on leveämpi, vähen
tyminen on huomion arvoinen. uurehko vähentymi
nen on nuori a met iköi ä bavaittavi sa m ja 
vanhemmi a metsiköi ä 9 m tienleveyde tä alkaen. 

R unakai tan puuvara ton ja metsikön isustan 
plUlvara ton hehtaaria kohti la ketun eron uuruu
desta Krarner esittää euraavan taulukon. 

Tien levey , m 

)fetsikön ----3--5--~---6---9------9-.l---l-3~---y-li--20--

ikä, 
V Ha kohti lasketun puuvaraston ero 

~---- -------------~------------~----1 

k-m3 1 °(:. k-m' ~k-~'o k-m' 1 % 

- 57 15 5 :!1 1 1 
--41 7 -67 13 ,- 200 34 . 
- 54 7 - 73 II 1 

metsikön peru teella 

Puuvarasto a alkaa iintyä u tappiota va ta 
tienleveyden oll a yli 5 m. .A.b oluuttinen tappio 
puuston eri ikäluoki a ei paljoakaan eroa, mutta 
uhteellinen tappio on nuori a ikäluoki a uurin. 

Kramerin pyökkimetsiä koskevien tutkimu ten tu
lok et ovat amansuuntai ia kuin edellä on kuusi
m tsien o alta e itetty. Olennai in ero on iinä, että 
puuvara to a alkaa iintyä tappiota va ta 12 m 
leveämpiä teitä käytettä ä. 

Teiden vaikutus puun tuotannon laatuun 

K ramer käsittel e julkaisu aan myö teiden vai
kutusta puid n laatuun. Hän toteaa, ttä laatueroja, 
lähinnä uurempaa oksaisuutta. on havaittavi a 
ainoa taantietäreunu tavi apuissareunakai tanmui
d n puiden olle a tä ä miel sä täy in manlaa
tui ia kuin me ikön ke kust . Kun met ikkö van-
h n e r unapuut karsiutuva niin, että jo 
ti nl v on im. ...12 m, vanhahkon kuu ikon 

a ei nää ol bavaittav' mitään ulkoi-
ia roja. Reunu puid n isäinen oksaisuu on tie

tenkin uurempi, mutta laatueron taloudellinen mer
ki y on kuitenkin angen pieni. Huomion arvoista 

k a i uuden vaikuttamaa laadun alenemi ta on ha-
vaittavi a va ta aukion reuna olevi a kuu i a. 

% 
o) Rondstreifen + Y2 Boumobstond 

Kuva :l. Kuu. im tsikön ti t reunustavan 
kaistan jiireän puun varasto dann ksina 
m t ikön i ustan puuvomstosta ti n 1 ,. y
d n ja m t ikön iän funktiona KRAllERin 
tutkimu n mukoan. - a) Ti Ui reunuslava 
kai ta + 1 :! puid n t i yyd lä., b) reuna-

kai ta 1 :. ti n 1 v yd t . 

FiJ. 3. Tll tan.ding stod: of larg . i:cd 
t imbcr in tl strip of sprw: tand bordcrin.g 
tll road, in ~r c nl of th !ar1dir g tock of 
tiL i rior of th arul, as a fwu:tion of road 
IL"iclth mul th ag of 1 Jor 1. a«ordir g to 
J\ra11 r's int· stiyatian . (a) Tl ..trip 
bord ring th road -+- 1 :! of th tli /artc bct. 
ll' l'll tlt lr il, (b) trip - 1 2 of th roatl 
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Tien leveyden vaikutu tietä reunustavien puiden 
laatuun on lähinnä kasvuetäi yyskysymys. Ka-svu
etäisyyden ja kuusipuun laadun välistä suhdetta on 
selvitellyt norjalainen Klem (1953). H änen tutki
muksensa kohdistuivat istutuskuusikoihin, joissa käy
tettiin 1.3 m 1.5 m, 2 m ja 3.5 m istutusetäisyyksiä. 
Boniteetti oli hyvä. - Klem toteaa mm. seuraavaa: 
~r bestandene f0I"Ste är vil kvaliteten av traerne innen 
de forskjellige planteavstander bli därligare med 
ekende planteavstand inntill bestandene slutter seg. 
Etter at alle bestand har sluttet seg vil en i alle plante
avstander om her undersekt meget naer fä den 
samme vedkvalitet, bäde med hensyn pä ärringbredde, 
kvistmengde og volumvekt. Jo lengre tid be tandene 
blir behandlet med full produksjon for eye, desto mer 
vil kvaliteten mellom planteavstandene jevne eg ut)> 
( . 496) *Dimensjonene for samme alder eker raskt 
med togende planteavstand.* 

Klemin tulokset antavat siis aiheen päätellä, ettei 
teistä johtuvalla reunuspuiden kasvuetäisyyden suu
renemisella ole sanottavaa merkitystä puiden laatuun 
edes hyvillä metsätyypeillä kasvavissa viljelyskuusi
koissa. Edellytyksenä kuitenkin on suhteellisen kapei
denteiden (3 ... 5 m) käyttö. 

Päätelmät Suomen olosuhteiden kannalta 

Täysin luotettava ti ky ymy metsäteiden leve den 
ja tiheyden vaikutuksesta puun tuotantoon olois
samme on ilmeisesti selvitettävissä vain vertailevilla 
tutkimuksilla keskenään samanlai is a met iköissä, 
joista toiset olisivat ilman teitä ja toiset teillä varus
tettuja. - Edellä elo tetuista tutkimuksista lähinnä 
Kramerin selvittely antaa kuitenkin aiheen euraaviin 
päätelmiin. 

l. Kun Kramerin mukaan va ta 5 m leveämmät 
tiet alkava vai1..~ttaa vähentävä t i kuusimet ikön 
puun t uotantoon ja maa amme käyte tävien talvi
teiden iealue on metsässä olevilla tieno illa miltei 
poikkeuksetta t··tä leveyttä pienempi verraten tihe
älläkään moottoripalstatieverkolla ei liene puun 
tuotantoa vähentävää vaikutusta. 

2. Kun me ikö pyritään kasvattamaan i ä har
vempina, mitä huonompi on bornteetti ja kun Kra
merin tulokset on aa u Ke ki-Euroopan hyviltä, mei
dän metsätyyppejämme paremmilta boniteeteilta, on 
ilmeistä että teistä aiheutuva puun tuotannon vähe
neminen ilmenee maamme olo uhteissa va ta huomat
tava ti 5 m leveämpiä teitä käytettäe ä. 

3. Metsäauto iet todennäköise t i vähentävät puun 
tuotantoa ainakin parhailla metsätyypeillä, ko ka nii
den tieaukon leve on vähintään ... 9 m yksijonoi
selle liikenteellekin rakenne tuina. 

Sekä K ramerin e tä Klemin tutkimukse antava 
aiheen otaksua, että teiden puun uotannon laatua 
huonon ava vaiku us on oloissamme taloudellise a 
miele ä merkit ksetön. 
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W i dth and Density of Forest Roads fr o m the 

Standpoint of Wood Pr oductio n 

by K alle Putki to 

MMARY 
One of the focal qu tions in the dev lopment of for 

tran portation of timber i the availability of tandard 
d ign motor vehicl a elo a po ible to the timber 
preparation it . Thi pr uppo the con truction of 
roads either permanent or temporary. However in 
eeking the optimal road den ity it i not merely th 

transport and road co ts of timber but also th effect 
of the road on wood production that ha to be tak n into 
consideration. When a road run through fore t, for t 
land becomes road land. 

, primarily on th 
tigation. r ported in the lit rature, th 
t idth on the quantity and quality of th wood produc
tion of for . The in ' tigatio conducted by th Finn 

ir 'n and th mwn Kram r ugg t that a road 
cl arance of 5 m or 1 d not reduce wood produ -
tion in F ·nni h conditio . Kramer and th ?\ orwegian 
Klem on the other h ml, indi t thflt the lightly great r 
branchi of the lr e borderi 'J the ro. d and the r ult
ant light det rioralion in q 1 I-ily are no of any appr -
ciable conomic ignificrmCI'. 
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