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Metsäautotie vaiko moottoritalvitie? 
Puutava ran kuljetusolojen kehittämiskysymys on 

saanut viime a ikoii;Ja runsaasti huom iota osakseen. 

Koko maa ta varten on laadi ttu metsäautoteiden raken 

tamissuunnilelma ja tiettävästi parhaillaan selvitellään 

sen loleuttamism ahdollisuuksia . On ilolla todettava, 

että ka tseet ovat kääntyneet juuri m a itse tapahtuvaan 

kuljetukseen , koska kaikki merkit viittaavat sen mer 

kityksen ja tkuvaan k asvuun. 

Metsäta lous vaatii eh dottomasti tietyn laajuisen va

kina isen tieverkon , jok a on käytettä vissä ka ikkina vuo

denaikoinJa. Tä lla inen tieverkko on runko, jota on 

h elppo täydentää talviteillä . Samalla runko tiet p alve

levat m onia muita tarpeita, kuten paikallista liiken

n että , asutusta jne. - Kysymys siitä , miten laaja va

tama tta (kuva 1). Kok emustakin alkaa tästä olla. Esim. 

v. 1951 rakennettujen m oottoritalviteiden kokonais

määrä oli varovaisesti a rvioiluna vähintään 4 000 km, 

m ikä on likimain sama k uin rautateittemme yhteen

laskettu pituus. 

E nnen varsinaiseen kysym ykseen syventymistä on 

ver rattava metsäautoteiden ja moottoritalviteiden k u 1-

j e t u s t e k n i ll i s i ä o m i n a i s u u k s i a . Jos 

ta lvitien paikka valitaan oikein eli johdetaan se m ah

dollisuuksien mukaa n nevoja ja rämeitä pitkin, voi

daan sitä myöten k ul jettaa yhtä suur ia kuormia kuin 

vakituis illa teillä. Myös ajonopeus on sama, joskus 

jopa suurempi. Kangasmaillek in saadaan korkealuok

ka inen talvitie synlym[iän, mutta siitä aiheutuvat kus-

kina isen tieverkon tulee oll a ja m istä a l

kaen voidaan tyytyä tilapä isluon toisempii n 

teih in, on sangen m onisä ikeinen ja vaa ti i 

alueitta ista ja paikallista selvittelyä. Vain 

siten tulevat ka ikki tiestä saatava t hyö ty .. 

näkökohda t oikealla tavalla punniluiksi ja 

niiden osuus tieh ankkeen kustannusten 

kuolellamisessa määritctyksi. 

Kun seuraavassa pyritää n suorillamaan 

eräänla ista rajankäyntiä vakinaisen metsä

autotien ja moolloritalvitien välillä, ra joi

tutaan käsittelem ään kysymystä y k s in

o m aa n puuta va r a n k u lj e tu k· 

s e n k a n n a 1 t a . 
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Talviteiden rakentaminen moottoriajo

neuvoliikennettä varten huomion a rvoi

sessa m äärässä on m ei llä verraten uutta 

ja useilla tahoilla on vielä vallalla käsitys, 

että niiden onnis tuminen on sa ttumanva

ra ista ja talven luonteesta riippuvaa. U u~ ' 

tai vileiden rakentamistekniikka koneellisi 

ne apuvälineineen (telaketjulraktori , lumi

traktori ) a ntaa k uitenkin takeet yrityksen 

onnistumisesta • huonopohja isinnkin ta lvi

na • E telä- ja Louna is-Suomea lukuun ot-

Kuva 1. - Lämpötilan kesk im ääräinen pysu
m isaika - 5° C alapuolella eri osissa maata. 
J os aik a on alle !JO vrk ., 011 m oott oritalviteiden 

onnislumi11en epävarmaa. 
Pict. 1. - The average a nnual p eriod wi th 
lem pera lurcs below -5°C in differenl parts 
of lhe country. For periods o f less lhan 90 
days the succcss of winler roads is q uest ion -

able. 
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tannukset ovat hivenen kalliimmat. Toisin sanoen mo

lempien kuljetusteknillisiä omina isuuksia voidaan pi

tää samoina. Eroa on a inoastaan siinä, että talvitie on 

käyttökelpoinen va in 2 · · · 4 kk. , kun vakituista ti etä 

voidaan liikennöidä parhaassa tapauksessa ym päri vuo

den ja huonoimmassakin tapa uksessa 8 kk. Pitkästä 

käyttöajasta on tietenkin mon ta etua. Metsäpalojen 

sattuessa sammutusmichistö ja -vä lineistä saadaan no

peammin paikalle, metsänhoidollisissa töissä ja pino

tavaran hakku ussa oleva työvoima on helpommin 

huollettavissa jne. Pelkkää puutavaran korjuuta a ja

tellen ta lvi tien käyttöaika on kuitenkin riittävä. 

Me tsäautotien r a k c n t a m i s e n lasketaan nykyi

sin maksavan keskimäärin 1 200 000 mk/km . Auto 

liikenteelle ta rkoitettu talvitie maksaa keskimäärin n . 

100 000 mk/km ja telaketjua joneuvoliikenteelle (tela

ketjutraktori, kumitelaketjuilla ja suksilla varustettu 

maa taloustraktori) ns. polannetie korkeintaan 20 000 

· · · 30 000 mk/km. K u n n o s s a p i t o k u s t a 11-

n u k se t ovat autoti ell ä talvikuukausina likimain sa

maa suuruusluokkaa olipa tie vakina inen tai tilapä i

nen. Polannetien hoitaminen on enintään puolet au

ratun tien vastaavista kustannuksista. 

Voidaan tosin väittää, että talvitien aukaiseminen 

liikenteelle on raskaampaa ja kalliimpaa kuin vakitui

sen tien , koska · suokohdat saattavat olla sul ana ja lu 

men syvyys voi .olla yli m etrinkin. On kuitenkin muis

teuava, ettei pelkästään puutavaran kuljetukseen tar

koitettuja m etsäautoteitäkään kannata pitää syystal

vesta alkaen aura ttuina mahdolli sesti tammikuussa 

alkavia kuljetuksia varten. Auraamaltomana olleen 

metsäautotien aukaiseminen sydäntalvella vaatii tela

ketjutraktorin a ivan samalla tavoin kuin talvitie. Tela

ketjutraktori puolestaa n on niin maas tokelpoinen, ellei 

ta lviti en a uraamiscen kulu enempää a ikaa kuin vaki

tuisenkaan tien , jos ti ea lueen raivaaminen, tasoiltami-

' 
nen ja teloittaminen on suoritettu oikealla tavalla. 

Ajoradan hoitaminen saa ttaa talvitiellä olla hieman 

kalliimpaa, mutta ero jää kuitenkin niin pieneksi, ettei 

sillä ole sanottavaa merkitystä. (Oikein suunniteltua 

ja rakennettua moottoritalvitietä ei ole tarpeellista jää

dyttää.) 

Seuraavassa kustannusverta ilussa rajoitutaankin tar

kastel emaan pelkkiä tien perustamiskustannuksia. -

Jos perustamiskustannuksina käytetään edellä mainit

tuj a 1 200 000:- (metsäautoti e) ja 100 000:- (auto

ta lvitie), ovat 3 ja 6 °/o korkokannan mukaan las

ketut korko- ja kuoletuskustannukset eri kuoletus

ajoill e taulukossa 1 esitettyä suuruusluokkaa. 

Luvut osoittavat selvästi, että metsäautoteillä vuo

tui se t korko- ja kuoletuskustannukset nousevat hyvin 

jyrkästi , jos k u o 1 e tu sa i k a on alle 60 v. Auto

ta lviteillä raja on n. 20 v., mutta sitä lyhyempiäkin 

kuoletusaikoja käytettäessä ne ovat pienet. 

Moottoritalviteiden perustamiskustannukset on to

tuttu kuoletlamaan meillä useimmiten yhdessä tai kah

dessa vuodessa. Vain poikkeustapauksissa kuoletusai

kana on käytetty 3 · · · 5 vuotta, mutta ei juuri kos

kaan pitempää. Tämä johtuu siitä, että tiet on ra~en

tanut puutavaran ostaja eikä metsän omistaja. Ostajan 

on ti etenkin ollut pakko sisäll yttää tiekustannukset os

tetun puutavaramäärän hankintakustannuksiin, koska 

hänell il ei ole va rmuutta siitä, kenelle seuraavan hak

kuukauden tuotto joutuu. Tosiasiassa t a 1 v i t i e n 

pohjan raivaaminen ja ta so itt a min e n 

o n 1 u e t t a v a m e t s ä n p e r u s p a r a n n u k

s e k s i, sillä tienpohja on käytettä vissä myöhemmin

kin. Tästä on todi stuksena Savukoskella oleva Suo

men ensimmäi nen m oottoritalvitie (kuva 3), joka n. 

40 ikävuodestaan huolima tt a täyttää miltei sella isenaan 

hyvälle autotalvitien pohjalle asetettavat vaatimukset. 

Lyhyes tä kuoletusa jas ta lienevä t peräisin myös ne 

Taulukko 1. ilfet~äautotien ja autota/uitien korko- ja kuoletuskustannukset 3 ja 6 °/o 
korkokannan mukaan lask ettuina eri kuoletu sajoille. 

Korko, 0/o 

3 
1 

6 
Kuol clu s-

aika, v Melsäau lo- 1 Aulo tal vi- 1 Me lsiia ulo- Au lo lalvi-
tie, 

1 

tie, 

1 

ti e, Iie. 
mk/ v/k m mk/v/km mk/ v/ km mk/v/km 

1 1 236 000 

1 

103 000 1 272 000 
1 

10() 000 
!) :!(j2 020 21 835 284 880 23 740 

1 10 140 ()7(j 11 723 163 044 13 587 

1 

l!'i 100 525 8377 123 552 10 296 
1 20 80 652 6 721 104 616 8 718 

40 51 \J12 4 326 79 752 () 646 
liO ·13 351i 3 613 74 256 6 188 
80 39 732 3 311 72 61'14 ö 057 

100 37 uso 3 165 72 216 6 018 

2 
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1\uva 2. - Metsäautotien ja autotalvitien rakentamisen 
korko- ja kuoletuskustannusten riippuvuus kuoletusajan 

pituudesta 3 j'a 6 °/o korkokantaa käytettäessä. 
Pict. 2. - Dependence of !he inter es t and depreciation 
costs of road conslruction upon the Jength of depreciation 

with 3 and 6 per cenl intercsl rates. 

erheelliset käsitykset, joiden mukaan moottoritalvi

teiden rakentaminen sen paremmin kuin niiden suun

nittelukaan ei olisi mahdollista etukäteen ennen tule

vien hakkuualueiden paikkojen ja laajuuden sekä ha

kattavan puutavaran laadun ja määrän määrittelyä. 

Jos talviteiden suunnittelu ja rakentaminen eivät kävisi 

päinsä, ei . m yöskään vakinaisten metsäautoteiden ra

kentaminen olisi mahdollista, sillä viimeksi mainitut

han vaativat ma tkayksikköä kohden n. 12-kertaisen 

rahamäärän talvitiehen verrattuna. 

Metsäautotiehankkeiden kannattavuutta kalkyloi

taessa on yleensii ollut tapana verrata nykyisiä kanto

hintoja tien rakentamisen jä lkeen saataviin kan tohin 

toihin taikka kuljetuskustannuksia ennen tien raken

tamista todenniiköisiin kuljetuskustannuksiin sen ra

kentamisen jälkeen. Kuljetuskustann usvertailut puoles

taan on tehty siten , että on asetettu rinnakkain pitkä 

hevoskuljetus + vaikea la tvavesiuitto ja lyhyt hevos

kuljetus + autokuljetus + . helppo uitto (joskus uitto 

on jätetty kokonaan pois) . Autokuljetuksen edell ytyk 

seksi on tällöi11 katsottu metsäautotie. Nä in tehty ver

tailu on kuitenkin puutteellinen ja harhaan johtava 

ja se vaatisi ehdottomasti rinnalle myös talvitietä pit

kin tapahtuvaan autokuljetukseen vertaamisen. 

Jos kantohintojen suuruutta verrataan, on itsestää·n 

selvää, että ne ovat korkeammat tien rakentamisen jäl

keen - ellei tiekustannuksia oteta huomioon. Kuten 

edellä ilmeni, tiekustannusten suuruuteen metsäauto

tien ollessa kysymyksessä vaikuttaa ratkaisevasti k o r

k o kannan suuruus. - Jos tien vaikutuspiirissii 

on tarpeeksi tuottavaa m etsämaata ja korko on alhai

nen , kantohintojen ero muodostuu tavallisesti niin suu

reksi, että tiehanke saadaan maksetuksi. lVIetsänomis

taja joutuu kuitenkin puntaroimaan, kanna ttaako hä

nen y k s i t y i s ta 1 o u t e n s a kannalta sijoittaa 

metsänmyyn Li tuloja metsäa u tolien raken Iamiseen. kun 

hän voi saavuttaa likimain saman kantohintojen nou

sun ha lvemmalla autotalvitien pohjan raivaamisella. 

Jos rahasta joudutaan maksamaan korkoa nykyisen 

korkean korkokannan mukaan (8 °/o), vakituista tietä 

ei pelkän puutavaran kuljetuksen turvin saada koh

tuullisessa ajassa lainkaan kuoletetuksi. Siihen m et

siemme tuotto on liian alhainen. 

Kuten tunnettua, valtiovalta on myöntänyt halpa

korkoisia lainoja m etsäautoteiden rakentamiseksi. -

Tästä ei ole sanottavissa muuta kuin h yvää silloin 

kun rahat käytetään yleistä h yötyä tuottaviin teihin. 

- Valtiotalouden korkokanta määräytyy tiettävästi 

valtion ulkomaisten lainojen korkokannan mukaan , 

joka yleensä on alhainen. Nä in ollen halpakorkoisien 

lainojen antaminen on täysi n m ahdollista, mutta jos 

valtion varoja kä ytetää n pelkästä~in puulaY:uan kul

jetukseen tarkoilettuihin metsäautotiehankkeisiin, he

rää kysymys : eikö k a n s a n ta 1 o u cl e 11 kannalta 

valtiolla ole edullisempia ja Uirkeämpiä inYestoinli 

kohteita, semminkin kun puutavaran autokuljetusky

symys voidaan ra tkaista halvemmallakin tavalla ? -

E ikö sekä kansantalouden että metsä talouden kan 

na lta ole edullisempaa, jos m etsäautoteiden sijasta os'1 

Yaroista sijoitetaan jo olevien teiden ja ennen kaikkea 

Kuva 3. - Suomen ensimmäisen moottoritalvitien, v. 1910 
rakennetun • Ison Sam perin k onetien> pohja on vielä ny

kyisin miltei sellaisenaan käyttökelpoisessa kunnossa. 
P icL 3. - The founda tions of lhe first winter road for 
m o tor vehiclcs in finland , buill in HllO, a rc s till fit for me, 

almos l in their origina l condil ion . 
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Taulukko 2. Korkok annan suuruuden vaikutus m etsäautotien ja autotalvitien ralu ntamisen 
korko- ja k uoletuskustannuksiin laskettuna tien vaik utuspiirissä olevan m etsdn uuotatsta 

tuottoa kohden (tuotto 2 400 k-m 3/ulkm). 

Kuoletusaika, v. 
1 

Korkoprosentti 1 Tien laa tu 
1 

3 
Metsäautotie 1 

Autotalvitie 

4 
Metsäautotie 
Auto talvitie 

5 
Metsiiautotie 
Autotalvitie 

6 
Metsiia utotie 
Autotalvitie 

1 7 
Metsäautotie 
Autotalvitie 

1 

1 J Metsäautotie 
1 

8 Autotalvitie 

rumpujen ja s iltojen va h vis ta m iseen, jolta ne kestä i

s ivät nykyis tä r askaa mma n ja sam alla ta loudellisem

m an liikenteen , ta ikka varoja käyte tää n ta lvite iden 

pohjien jä rjes te lmä ll iseen tekoon ? i\fe tsäau to teiden ra

kentaminen pelkkää puutava ran kuljetusta varten on 

ka nsantaloudell ises ti kanna ttavaa ilmeisesti vain työt

tömyys töinä s illo in , k uu työttömä ksi joutuneelle väes

tölle ei o le tuottava mpaa työtä osoitettavissa. 

Korkokannan m er k it yksen va laisemiseks i on ta uluk

koon 2 laskettu viclii mclsiia utoti en ja a utota lvitien 

korko- ja kuoletuskus lannukset tien vaik utuspiirissii 

olevan m etsän tuo ttoa kohden erila is ta korkokantaa 

käyttä en . T ien va iku tuspi irin on oletettu ul o ttuvan 

3 km syvyy teen tien k umma llek in p uolelle ja näin on 

saa tu va ik utusalueen laaju udeks i 600 ha tiek ilom etriä 
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Kuva 4. Metsäautotien ja autota/uitien rak entamisen 
k orko- ja ku oletusku stannusten riippuvuus k ork okannan 
suuruudesta ja kuolctusajan pituudesta lask ell una tien uai
ktttu spiirissä olevan mctsrin tuoiloa k ohden ( tuoilo 2 400 

k -m 3/u! km). 
Pict. 4. - Dependence of !he interest ancl cleprecia tion 
costs of roacl construction upon the ra te of in terest and !he 
length of depreciation period, ca lcula ted for !he annual 
yield of !he forest wi th in effecti vc reach of !he road in 

qucslion. 

1 
1 

20 
1 

100 

mk/k-m3/vuosi/km 

515:00 33 :61 15 :83 
42:92 2:80 1:32 

520:00 36:79 20 :41 
43 :10 3:07 1:70 

525 :00 40: 12 25:19 
43:50 3:34 2:10 

530:00 43:59 30 :09 
44 :17 3 :63 2:51 

535:00 46:80 35:00 
44:00 3:90 2:90 

540 :00 49:90 39:90 
1 44:80 4: 10 3 :40 

kohden , mitä on pidettävii suurena . Metsän tuotoksi 

on valittu niin korkea luku kuin 4 k -m 3 hehtaaria 

kohden vuodessa e li 2 400 k -m 3 tiekilometriä koh

den . (Keskimäärä isenä lukuna voidaan tuskin kä yttää 

1 k -m 3/ ha/ v. suurem paa luk ua, koska t ien vaikutus

a lueeseen k uuluu tavallisesti m yös huonotuottoisla 

metsämaa ta ja joutomaata.) 

Taulukon luvut osoittavat selvästi, ettei kOI·koka n

na n suur uus sanottavasti vaikuta talviteiden kus ta n

nuksiin, koska investoitu pääom a on pieni. Sen sijaan 

sillä on a iva n ratkaiseva mer kitys m etsäautoteiden 

kanna tta vuuteen , kuten edellä jo on esitetty. Esim. 

100 v. kuoletusaikaa kä ytettäessä k orko- ja kuoletus

kus ta nnukset ovat 3 °/o korkoka nna n mukaan 15 :83 

mk/ k-m 3/km, mutta 8 °/o korkok a nna n mukaa n 39:90 

mk. Jos tien va ikutuspiir issä oleya n m etsän kesk i

mää rä inen luotto on vain 1 k -m 3/ ha/ v., ova t vastaa va t 

luvut 63 :30 (3 °/o) ja 159 :60 mk/ k-m 3/km/v. (8 °/o) , 
jos tuotto t;:~ n 0.5 k -m 3/ ha/ v. , n e ovat 126 :60 ja 3 19 :20 

mk/ k-m 3/km. 20 v. kuoletusaikaa käytettäessä ja olet

taen m etsä n tuotoks i 0.5 k -m:1/ ha , metsäautotien korko

ja kuoletuskustannukset nouseva t 8 °/o 1<-orkokannan 

\·a llitessa jo y li 400 m k/k -m 3/ km, ta lviautotien kus

ta nnus ten pysyessä a lle 34 mk. - T ien va ik utusp ii r issä 

oleva n m etsän tuoton vaikutus kuutioyk sikköä kohden 

la skettuihin korko- ja ku oletusk usta n)luks iin selviää 

tarkemmin k uvas ta 5. 

Toisin sa noen niin pääomaköyhässä m aassa kuin 

Suomi m etsäautoteiden raken tam isen kanna ttavuus 

per ustuu pääasiassa s iihen , m issä m äärin tiet palve

levat m uuta tarvetta k uin p uutava ra n k ul je tusta . Mui

den h yöty nä kökohtien pun nilsem isessa taasen ei pe

rus taksi riittäne e räm aaseutujen ha ja-asutus, vaan k y

sym ys kuuluu va lta kunna nsuunnittelun ja seutukaa

voituksen p iiriin . 
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1\uva 5. - Metsäautotien ja autotalvitien rakentamisen 
korko- ja kuoletuskustamw sten riippuvuu s tien vaikutus
piirissä olevan metsän tuotosta kuoletusajan ollessa 20 v. 

Tien vaikutuspiirin oletetaan olevan 600 ha/tiekm. 
Pict. 5. - Depend ence of !he interest and deprecia tion 
costs of road conslruclion up on !he ann ual yield of !he 
forest wilhin effective reach of the road for a deprecial ion 
period of 20 years. The effective reach of !he road is 

assumcd to he 600 heclares per road km. 

Tiivistelmiinii edellä esitetyistä ajatuksista voidaan 

esi lläii seuraavaa: 

1. Suurimmassa osassa maata voidaan rakentaa 

moottoritalvileitä, jotka kulj etusteknillisillä ominai

suuksiltaan täysin vastaavat m etsäautoteitä , mutta ovat 

kiiyttökelpoisia vain 2 · · · 4 kk. 

2. Moottoritalviteistä autotalvitiet ovat kalleimpia , 

mutta niidenkin perustamiskustannukset ovat keski

määrin vain n . 9 · .. 10 °/o m etsäautoteiden perustamis

kuslannuksista. Autotalviteiden kunn ossapitokustan

nukset ovat saman suuruiset kuin metsäautoteiden ta i 

korkeintaa n hieman kalliimmat talvikuukausia kohden 
laskettuina. 

3. Metsäautoteiden ja autotalviteiden kannattavuutta 

vertailtaessa on tarkasteltava kuoletusajan pituuden ja 

korkokannan suuruuden vaikutusta vuo tuisiin korko

ja kuoleluskustannuksiin. 

- Jos kuoletusaika on alle 60 v., metsäautoteiden 

korko- . ja kuoletuskustannukset nouseva t hyvin jyr

kästi korkokannasta riippumatta, talviautoteillä rajana 

on 20 v., mutta sitä Iyhyemmilläkin kuoletusajoilla 

niimii kustannukset ond pienet, jobtuen investoilavan 

pi\iioman pienuudesta. - Talviteiden lyhyes tä kuole

tu snjasta on teh ty se erheellinen johtopäätös, ettei niitä 

voisi käyttää muuta kuin tiettyii, ennakolta tunnettua 

h:mkintatehtilvää varten. Tosiasiassa moottoritalvitien 

pohja pysyy käyttökelpoisena vuosikymmeniä , ja sel

laistrn rakentamista voidaan näin ollen pitää metsiin 

perusparannusten piiriin kuuluvana. 

· - Korkokannan merkitys on a ivan ratkaiseva 

metsäautoteiden kannattavuudelle. Nykyinen käypä 

korkokanta on niin korkea , ettei sen mukaan lasket

tuna vakituista ti etä saada kohtuullisessa ajassa la in

kaan kuoletetuksi pelkä llä puutavaran kuljetuksella 

metsiemme alhaisesta tuotosta johtuen. Sen sijaan 

moottoritalviteiden kannattavuuteen koron suuruus ei 

sano ttavas ti vaikuta, koska niihin inves toitu rahamiiärä 

on pieni. 

4 . .Tos valtio ltwtottaa pelkästäiin puutavar-an kulje

tukseen tarko it cltuja metsäautoti ehankkeita halpakor

koisilla lainoilla , se on kansantaloudellisesti kannatta

vaa vain siinii tapauksessa , ettei valtiolla ole muita 

luoltavampia inves tointikohteita, taikka se tapahtuu 

työ ttömyystöiden järjestämiseksi. 

5. Puutavaran kulj etusolojen kehittämiseksi olisi 

tiirkciitä, että metsilautotie-runkoverkon rakentamisen 
ohella valtio käytt äisi varoja myös nykyisten teitten 

kantavuuden li säämiseen ja moottoritalviteiden pohjien 

järjestelmälliseen rakentamiseen. 

6. Suunni tellut m etsäa utotiehankkee l olisi yks ityis

kohtaisesti punnittava edellil esitettyä taustaa vasten , 

koska niiden kannattavuus useimmissa tapauksissa 

riippuu muusta lii kenlees til kuin puutavaran kulj etta 
misesta. 

Kuva 6. - Valmista autotalvitien pohjaa kangasmaalla. 
Rakennuskustannukset keskimäärin n. 100 000:-/km. 

Pict. 6. - The ready foundation of a winter truck road on 
hard soil. Construction costs approximate an average of 

Fmk 100 000.- per km.-
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SUMMAUY 
Kalle Putkislo: 

Forest 'fl'uck Road OI' ' Vinter Hoad for Motor 
Vehicles? 

The a rticlc compares the economy of forest truck roads 
wh ich a re kept open a ll the year round a nd winter roads 
mea nt for seasonal lraffic. An analys is is made of the 
cffects of the length of thc deprecia lion period, the ra te of 
in terest, and lhe yield of thc fo res l within effec tive reach of 
the road upon lhe costs of interes t and dcpreciation a nd thc 
profitabil ity of the road construction. The aulhor concludes 
with lhe statemen i that dcpreciation of a perma nent fo rest 
tr uck road in F inn ish condit ions mercly by thc profi ts of 
timbcr transporta tion faccs considerablc cl ifficu lties. He 
advances lhe opinion that the economic aspects of perma 
nent fores t truck roads a nd scasonal winter roads should 
be closely s ludied in each specific case in planning roads 
for timber transportation. 
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