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METSÄKULJETUSKALUSTON KÄYTTÖ 
METSÄMAAN MUOKKAUKSESSA 

Eero E. Heino 

Esillä olevassa tutkimuksessa on pyritty 
ennen kaikkea selvittämään kuormatrakto
reiden käyttömahdollisuuksia metsämaan 
muokkauslaitteiden vetäjinä. Selvityksen 
nrnkaan kuormatraktori näyttää olevan met
swnaan muokkauksessa kustannuksiltaan laa
hustraktoria edullisenpi. Edullisuutta 
lisää vielä se, että käytännössä kuorma
traktoreiden vuotuinen käyttötuntimäärä 
muodostuu laahustraktoreiden käyttötunti
määrää suurerrmaksi . 

Metsämaan koneellisessa muokkauksessa on 
vielä paljon kehitettävää. Kuormatrakto
reita tulisi käyttää entistä enemmän muok
kauslaitteiden vetokoneina. Koneiden käy
tön ja työmaiden suunnittelua olisi tehos
tettava. Muokkauskalustoa olisi kehitet
tävä siten, että sillä olisi mahdollisim
man laaja käyttöalue. 
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14etsämaan muokkauksella pyritään paranta-
, maan kasvutekijöitä ja siten metsänuudis
tamisen onnistumista. Muokkausmäärät li
sääntyvät nopeasti . Vuonna 1972 metsämai
ta muokattiin keinollista tai luontaista 
uudistumista varten lähes 76 000 ha. Työ
näärän arvioidaan olevan vuonna 1980 jo 
110 000 ha . Muokkaus tapahtuu yleisimmin 
lautasauroilla tai piennar- ja palleau
roilla. Vetokoneena on käytetty etupäässä 
laahustraktoreita. Raskaiden piennar- ja 
palleaurojen vetäjinä käytetään telatrak
toreita. Runkomenetelmän väheneminen puun
korjuussa on nopeasti pienentänyt laahus
traktoreiden maaraa. Todettakoon, että 
kuusi vuotta vanhoja tai sitä uudempia laa
hustraktoreita oli 1974-01-01 käytössä enää 
106 kpl . Vastaavia kuormatraktoreita oli 
1 697 kpl . Tapahtuneen kehityksen vuoksi 
ovat kuormatraktoreiden käyttökokeilut 

Kuva 1 . Ympäri vuotta työllistettävä 
kuormatraktori ja lautasaara muodosta
vat kustannuksiltaan edullisen muokka
usyksikön kohteisiin, joissa ei tarvi
ta vesitalouden järjestelyä . - Valok . 
Metsäteho 

1 



Vetokone Vetokoneen suuri n teho Muokkauslaite 

Laahustraktori 1 96 kW (130 hv) 
" 2 -"-

Kuormatraktori 1 88 kW (120 hv) 
-" - 2 65 kW ( 88 hv) 

Laahustraktori 3 96 kW (130 hv) 
Kuormatraktori 3 92 kW (125 hv) 

_ II_ 4 123 kW (167 hv) 

metsämaan muokkauksessa herättäneet mie
lenkiintoa. 

Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämä än 
kuormatraktoreiden soveltuvuutta metsämaan 
muokkaukseen vertailemalla ni iden käyttöä 
laahustraktoreiden käyttöön . Lisäksi ke
rättiin tietoa muokkauskohteista ja muok
kauskaluston käytöstä . 

AINEISTO 

Aikatutkimuksen ja tärinäkellolla suorite
tun ajankäyttötutkimuksen aineisto kerät
tiin syksyllä 1973 Etelä- Suomessa eräiaen 
metsäteollisuusyritysten ja yksityisten 
metsänomistajien työmailla. Tutkitut 
koneyksiköt näkyvät oheisesta asetelmasta . 

Yhteistoiminnassa t-Iet säkoneurakoi tsij ain 
Liitto r.y:n kanssa suoritettiin muokkaus
kaluston käyttöä ja muokkaustyömaita kos
keva tiedustelu. Se koski aikaa 1972-11-01 
.. . 1973- 10-31 , ja se lähetettiin 129 ura
koitsijalle, joista vain 30 vastasi tie
dusteluun . Näist ä osa oli lisäksi sellai
sia, jotka olivat käyttäneet vet okonettaan 
joko puunkorjuu- tai muokkaustyössä vain 
osan kysytystä ajasta . 
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SAE/2800 r/min TTS-metsä- äes 25 
-"- -"- 35 

SAE/2400 r/min -"- 35 
SAE/2300 r /min " 25 
SAE/2800 r/min Piennaraura KLM-170 
SAE/2600 r/min " 
SAE/2400 r/min " 

TULOKSET 

Ajankäytön jakautuminen 

Ajankäytön jakautuminen saatiin selvite
tyksi muista koneyksiköistä paitsi laahus
traktori 1 + TTS-25:stä ja kuormatraktori 
4 + KLH- 170:stä . 

Ajankäytön jakautuminen oli kaikilla muok
kausyksiköillä l ähes sama. Keskimäärin 
käyttöajan osuus työajasta oli 79 % ja 
keskeytysten osuus 21 %. Viittätoista mi 
nuuttia lyhyemmät keskeytykset on tällöin 
luettu käyttöaikaan. Maasto oli vaikeudel
taan eri koneyksiköillä keskimäärin saman
lainen, keskinkertainen. Lautasaurayksi
köillä keskimäär ä inen vakoväli oli 2 .1 .. . 
2 . 4 m, piennaraurayksiköillä 4.1 . .. 4.2 m. 

Muokkausnopeudet ja- tuotokset 

Tutkimuskohteiden maa oli ki vetöntä tai vä
häki vistä ja maasto tasaista tai sen nousu
kaltevuus oli enintään 10 %. 

Tehoaikaa kohti lasketut tuotokset on saa
tu siten, että etenemisaikaan on lisätty 
käännösten vaikutus, 26 %. Luku on saatu 

Kuva 2. Suuritehoiset kuormatrakto
r i t . soveltuvat hyvin metsämaan aura
ukseen . - Valok . Metsäteho 
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TAULUKKO 1 Erilai sten muokkausyksiköiden etenemisnopeudet 
ilman kääntymisiä ja tehoaikaa kohti lasketut 
tuotokset helpohkoissa maasto-olosuhteissa 

Etenemisnopeus Suhteellinen Tuotos teho-
Koneyksikkö keskimäärin, etenemisnopeus aikaa kohti , 

m/h ha/hl) 

LAUTASAURAYKSIKÖT 

Laahustraktori 1 + 'l'TS-25 3 o46 100 0.97 

Laahustraktori 2 + TTS- 35 3 OlG 99 0 .96 

Kuormat raktori 1 + TTS-35 2 985 98 0 .95 

Kuormatraktori 2 + TTS-2·5 2 711 89 0 . 86 

PIENNARAURAYKSIKÖT 

Laahustraktori 3 + KLM-170 2 174 100 0 . 69 

Kuormatraktori 3 + - "- 1 913 88 0 . 61 

Kuormatraktori 4 + " 2 783 128 0.88 

l) Vakomäärä hehtaaria kohti lautasaurayksiköillä 5000 m 
ja piennaraurayksiköillä 2500 m 

Metsätehon suorittaman, lautasaurauksen 
työvaikeustekijöitä selvittävän tutkimuk
sen (l~etsätehon tiedotus 330) aineistosta . 

Taulukosta 1 nähdään , että lautasaurayksi
köiden etenemisnopeus ja tuotos ovat suu
remmat kuin piennaraurayksiköiden. Lautas
aurojen vetokoneista kolme ensimmäistä 
edustavat samaa teholuokkaa . Kuormatrak
tori l:n työsaavutus ei poikkea laahus
traktoreiden 1 ja 2 työsaavutuksista. Sen 
SlJaan kuormatraktori 2 :n työsaavutus J aa 
muita pienemmäksi, mikä johtunee sen sel
västi muita pienemmästä tehosta. 

Piennarauran vetokoneista laahustraktori 3 
ja kuormatraktori 3 ovat suunnilleen sa
mantehoiset. Kuormatraktorin työsaavutuk
set ovat kuitenkin jääneet 12 % laahus
traktorin työsaavutuksia pienemmiksi. 
Kuormatraktori 4 on teholtaan muita auran 
vetokoneita selvästi voimakkaampi, mikä 
selittänee sen korkean työsaavutuksen. 

Vaikeammissa kuin tutkimuksen olosuhteissa 
eri koneyksiköiden työsaavutusten väliset 
suhteet saattavat muuttua. 

Kustannukset 

Käyttötuntikustannuksia laskettaessa veto
koneita on ajateltu käytettävän 5 kk muok
kaustyössä ja muun osan vuotta puunkor
juussa . · Työpäivän keskipituuden on arvl
oitu olevan muokkaustyössä 10 h ja keskey
tysten osuuden työajasta 20 %. Vetokonei
den ja muokkauslaitteiden poistoajaksi on 
määritetty 5 v. Kustannusten laskennassa 

on muuten käytetty samoja perusteita kuin 
metsätraktoreiden ohjetuntimaksuja lasket
taessa sekä vuoden 1974 kevään hinta- ja 
palkkatasoa. 

Samoja lautasauroja käytettäessä kuorma
traktorit ovat olleet yhtä edullisia veto
koneita kuin laahustraktorit . Piennarau
rojen vetokoneista tehokkain, kuormatrak
tori 4, on ollut edullisin. Todellisuu
dessa kuormatraktoreille kertyy vuodessa 
enemmän käyttötunteja kuin laahustrakto
reille , mikä parantaa kuormatraktoreiden 
käytön edullisuutta metsämaan muokkaukses
sa. 

TAULUKKO 2 Eri koneyksiköiden metsämaan 
muokkauksen suhteelliset 
hehtaarikustannukset helpohkoissa 
olosuhteissa 

Koneyksikkö Hehtaarikustannusten 
suhteellinen arvo 

LAUTASAURAYKSIKÖT 

Laahustraktori 1 + TTS-25 100 

Laahustraktori 2 + TTS-35 104 

Kuormatraktori 1 + TTS-35 102 

Kuormatraktori 2 + TTS-25 99 

PIENNARAURAYKSI KÖT 

Laahustraktori 3 + KL!~-170 100 

Kuormatraktori 3 + -"- 115 

Kuormatraktori 4 + -"- 97 
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Vetokoneiden vuotuinen 
käyttö ja työkohteet 

Muokkaustyötä suorittaneille yrittäjille 
tehdyn tiedustelun tulokset ovat seuraa
vat. 

- Laahustraktorit (19 kpl) olivat keski
maar~n vanhempia kuin kuormatraktorit 
(8 kpl). Laahustraktoreista 35 % oli 
yli 5 vuoden ikäisiä. Kuormatraktorit 
sen sijaan olivat kaikki 5 vuotta nuo
rempia. 

- Laahustraktoreiden (14 kpl) keskimää
rawen vuotuinen työaika oli 1 373 h. 
Tästä ajasta oli käytetty muokkaukseen 
64 %, puunkorjuuseen 31 % ja muihin 
töihin 5 %. Tutkimuksen mukaan (Met
sätehon katsaus 19/ 1973) kuormaa kanta
vien keskisuurien pyörätraktoreiden vuo
tuinen työaika oli vuonna 1972 2 263 h 
ja suurien traktoreiden 2 387 h. 

- Laahus- ja kuormatraktoreiden ( 27 kpl) kes
kimääräinen työpäivän pituus oli muokka
ustyössä 10.4 h. 

- Laahus- ja kuormatraktore iden (18 kpl) 
keskimääräinen vuotuinen muokkausmäärä 
oli 303 ha . 

- Muo~kaustyömaiden keskikoko oli vain 3 ha . 
Koneyksiköi ttäin työmaiden keskikoko vaih
teli 1.4 ha:sta 35 ha:iin . 

- Siirtomatka työkohteelta toiselle oli 
keskimäärin 7.7 km. 

KEHITTÄMISTEHTÄVIÄ 

Tutkimuksen mukaan kuormatraktori näyttää 
olevan metsämaan muokkauksessa kustannuk
siltaan laahustraktoria edullisempi. Kuor
matraktoripohjaisen muokkausyksikön suuri 
pituus saattaa tosin hankaloittaa pienien 
työkohteiden tai siemen- ja suojuspuumet-

Metsäteho Review 20/1974 

siköiden muokk'!l.amista . 

Käytännössä kuormatraktoreiden edullisuut
ta metsämaan muokkauksessa lisää se, et
tä niiden vuotuinen käyttötuntimäärä on 
suurempi kuin laahustraktoreiden. Syynä 
tähän on se, että nykyisessä puunkorjuus
sa laahustraktoreille ei ole riittävästi 
käyttöä . 

Tutkimuksen tulokset sekä tehdyt havainnot 
osoittavat koneellisessa metsämaan muokka
uksessa olevan paljon kehitettävää . Tär
keimmät ja kiireellisi mmät kehittämisteh
tävät ovat seuraavat. 

- Muokkauskustannusten nousun hillitsemi
seksi on pyrittävä käyttämään entistä 
enemmän ympar~ vuoden työllistettäviä 
kuormatraktoreita. 

- Muokkauslaitteiden tehokasta käyttöä 
varten. on pyrittävä kehittämään kuorma
traktoreihin tarkoitettuja nosto- ja ve
tolai ttei ta. 

- Kuormatraktoreiden yleisrakenne on py
rittävä suunnittelemaan muokkauslait
teiden vetoon nykyistä paremmin sopi
vaksi (jäähdytyslaitteisto, voimansiir
to, koneen pituus jne.) . 

- Vetokoneiden käyttö puunkorjuussa ja 
muokkauksessa on koordinoitava nykyistä 
paremmin . 

- Koneiden muokkaukseen käytön suunnitte
lua on tehostettava, jotta koneyksiköil
le saataisiin enemmän työtä, parempia 
työkeskityksiä ja vähemmän siirtoja. 

- Työmaakohtaista suunnittelua on paran
nettava. 

-Olisi kehitettävä muokkaus laite, joka 
pystyisi muokkaamaan sekä helposti että 
vaikeasti vettä läpäisevät maat ja jol
la olisi samalla korkea tuotos. 

USE OF FOREST TRANSPORT EQUIPMENT FOR THE 
PREPARATION OF FOREST SOIL 

The main object of the study was to explore 
the possibilities of using forwarders to 
haul equipment for the preparation of for
est soil. The study indicated that the for
warder seems to be more economic in costs 

than a skidder for the preparation of f orest 
soil. The favourable cost aspect is en
hanced by the fact t hat the total of annusl 
operatien hours of f orwarders is greater 
in practice than t hat of skidders. 
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