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ERIKOKOISTEN KUORMATRAKTOREIDEN TUOTOSTASO 
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Mikko Kahala 

Tutkimuksessa selvitetään erikokoisten 
kuormatraktoreiden keski~istä tuotoRtasoa 
ja taloudellisuutta puutavaran metsäkulje
tuksissa . 

Tutkimuksen mukaan järeän kuormatraktorin 
keskimääräinen tuntituotos on 17 % ja yli
järeän 29 % suurempi kuin keskikokoisen 
kuormatraktorin . Pienen kuormatraktorin 
tuntituotos on vastaavasti 29 7. pienempi 
kuin keskikokoisen kuormatraktorin. 

Eri traktorinkokoluokkien tuntikustannus
ten ja keskimäär~isten tuotosten perus
teella voidaan todeta, että järe~ ja kes
kikokoinen kuormatraktori ovat kuljetuksen 
suorittajalle ympärivuotisessa ty~ss~ yhtä 
taloudellisia, kun sen sijaan yli järeän 
kuormatraktorin kannattavuus on 18 % ja 
pienen 7 % huonompi kuin keskikokoisen ja 
järeän kuormatraktorin . 

KUORMATRAKTOREIDEN KOKOLUOKAT 

Kuormatraktoreiden jako eri kokoluokkiin 
on aina jossakin määrin mielivaltainen ja 
subjektiivinen tehtävä. Tässä tutkimuk
sessa jako on suoritettu lähinnä moottori
tehon sekä osittain myös kantavuuden ja 
kokonaispainon perusteella . Eräiden ylei
simpien Suomessa käytettävien kuormatrak
toreiden jakautuminen eri kokoluokkiin on 
taulukon l mukainen . 

TAULUKKO 1 Eräiden yleisimpien kuormatraktoreiden 
jakautuminen eri kokoluokkiin 

Traktorin 
Teho , Kanta- Kokonais -

kokoluokka vuus, paino, 
ja merkki kW 

kg kg 

YLIJÄREÄT 

Kockums 850 115 12 000 25 200 
Kockums KS 875 123 15 000 30 450 
Volvo BM 971 118 14 200 28 400 

Keskimäärin 119 13 730 28 020 

JÄREÄT 

Kockums KS 836 94 14 000 25 090 
Kockums KS 847 94 14 000 25 090 
Lokker i 925 97 15 000 28 oBo 
Valmet 880 K 92 12 000 23 380 
Valmet 882 K 100 12 000 24 300 
Volvo BM 868 77 8 000 18 540 

Keskimäärin 92 12 500 24 080 

KESKIKOKOISET 

Ford County 61 12 000 22 030 
Ford Teg 61 12 000 23 150 
Lokkeri 909 63 6 000 14 300 
MF-Robur R ja S 48 12 000 20 240 
Rottne Blondin 61 10 000 18 18o 
Valmet 870 CK 65 7000 16 000 
Valmet 870 CN 65 6 000 15 510 
Volvo BM 462 35 6000 13 400 

Keskimäärin 57 8 88o 17 850 

PIENET 

MF-Kärppä 48 5 000 9820 
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Kuva 1. Tuotoksen riippuvuus ajomatkasta 

TUTKIMUSAINEISTO yleisissä leimikko-olosuhteissa. Tuotokset 
ovat tehotuntituotoksia. 

Tutkimusaineisto on kerätty vuosina 1973-
74. Aiqeisto käsitti 3m havuku~tupuun 
(1 o64 ml ja havusahatukin (2 703 m ) ajoa. 
Tutkimuksen yhteydessä seurattiin 41 kuor
matraktoria, joista 4 oli ylijäreitä, 16 
järeitä ja 21 keskikokoisia. Pieniä kuor
matraktoreita tutkimukseen ei sisältynyt, 
vaan niitä koskevat tiedot on saatu aikai
semmin kerätyistä aineistoista. 

TUOTOKSET 

Kuvissa + ja 2 esitetään3 eri traktorin
kokoluokkien tuotosten (m /h) riippuvuus 
ajomatkasta ja leimikon tiheydestä eräissä 
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Lajitiheys, m3/ha 

Ajettaessa 3 m havukuitupuuta järeällä 
kuormatraktorilla tuntituotos on ollut 
olosuhteiden mukaan 13 ... 26% korkeampi 
kuin keskikokoisella kuormatraktorilla 
ajettaessa. Ajomatkan pidetessä samoin 
kuin lajitiheyden suuretessa tuotosero jä
reän kuormatraktorin hyväksi kasvaa . Kes
kimääräisissä leimikko-olosuhteissa (aj~
matka 300 ... 400 m, lajitiheys 30 ... 60 m / 
ha) järeän traktorin tuntituotos on 3 m ha
vukuitupuun ajossa ollut runsaat 20 % suu
rempi kuin keskikokoisella traktorilla 
ajettaessa. 

Kun 3 m havukuitupuuta ajetaan ylijäreällä 
kuormatraktorilla, ajomatkan ja lajitihey-
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Kuva 2. Tuotoksen riippuvuus 1eimikon tiheydestä 
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den vaikutus on samanlainen kuin järeällä 
kuormatraktorilla ajettaessa. Absoluutti
set tuntituotokset eivät kuitenkaan ole 
kovinkaan paljon suuremmat kuin j äreällä 
kuormatraktorilla ajettaessa. Keskikokoi
seen kuormatraktoriin verrattuna tuotos on 
ollut 16 ... 32 %, siis vain 3 ... 6 prosent
tiyksikköä suurempi kuin Jareaa kuorma
traktoria käytettäessä. Syynä tähän on 
ennen muuta se, että 3m kuitupuun kuor
mankoko ei ole ylijäreällä kuormatrakttril
la sanottavasti suurempi kuin järeällä 
kuorma traktorilla. 

Havusahatukin ajossa järeän kuormatrakto
rin tuntituotos on olosuhteiden mukaan 
8 ... 11% suurempi kuin keskikokoisen 
kuormatraktorin. Tällaisen pitkän, "ras
kaan" tavaran ajossa paasee ylijäreän 
traktorin suurempi kuormausteho oikeuk
s,•nsa. Ylijäreällä kuormatraktorilla pa
raneP tuntituotos sahatukin ajossa järeään 
traktoriin verrattuna 10 ... 26 prosenttiyk
sikköä. 

TALOUDELLISUUS 

Mitä suurempi ja tehokkaampi kuormatrakto
ri on, sitä kalliimpi se yleensä on myös 
hankintahinnaltaan. Jotta kuormatraktoril
la tapahtuva puutavaran metsäkuljetus oli
si kuljetuksen suorittajalle taloudelli
sesti perusteltua, on traktorin koen kas
vaessa sen tuotoksen noustava ja/tai kes
t ävyyden ynnä muiden kuolet usikään ja kor
jauskustannuksiin vaikuttavien teki jöiden 
parannuttava. 

Taulukossa 2 tarkastellaan tämän tutkimuk
sen keskimäär äisiin tuotossuhteisiin ja 
erikokoisten kuormatraktoreiden tuntikus
tannussuhteisiin perustuen suuntaa anta
vasti erikokoisten kuormatraktore iden 
keskinäistä taloudellisuutta. Tuntikus
tannusten laskentaperusteet ovat tavan
omaiset, mm. ohjemaksuneuvotteluissa 
käytettävien perusteiden mukaiset. Kus
tannustasona on käytetty 1974-10-01 val
linnutta hinta- ja palkkatasoa. 

Vertailuperustana (= 100) 
käytetty keskikokoisen 

on laskelmassa 
kuormatraktorin 

TAULUKKO 2 Erikokoisten kuormatrakt oreiden tunti
tuotos-, tuntikustannus- ja yksikkö
kus tannussuhteet 

Kuorma-
Keskimää- Keskimää- Kes.kimää-
räinen r iii set räiset 

traktorin tunti - t untikus- yksikkökus-
kokoluokka tuotos tannukset tannukset 

Ylij är eä 129 152 118 

J itr eä 117 117 100 

Keskikokoinen [QQ] !!QQJ 100 

Pieni (71) 76 107 

tuotos- ja kustannustasoa. Korostettakoon, 
että suhdeluvut kuvaavat erikokoisten~ 
toreiden keskinäistä taloudellisuutta. 

Järeän kuormatraktorin sekä tuotos- että 
kustannussuhde keskikokoiseen traktoriin 
verrattuna on sama(= 117), ts . järeä ja 
keskikokoinen kuormatraktori ovat tämän 
mukaan keskimäärin yhtä taloudellisia. 

Yl~järeä kuormatraktori ei ole yhtä talou
dellinen kuin keskikokoinen tai Jareä 
kuormatraktori. Sen kustannukset ajettua 
yksikköä kohti ovat 18 % suuremmat kuin 
vastaava tuotoksennousu keskikokoiseen 
traktoriin verrattuna. Ylijäreän kuorma
traktorin kannattavuus on s~~s 18 % huo
nompi kuin keskikokoisen tai j äreän trak
torin. 

Taulukkoon on otettu myös pienen kuorma
traktorin tuotos- ja kustannussuhteet, 
joskaan tuotossuhteet eivät perustu tämän 
tutkimuksen tuloksiin. Pieni kuormatrak
tori näyttää olevan jossakin määrin (7 %) 
keskikokoista kuormatraktoria epätaloudel
lisempi. 

Tuntikustannuslaskelmissa on edellytetty, 
että koneen poistoikä kasvaa sen j äreyty
essä eli sen kest ävyyden lisääntyessä. 
Toisaalta myös vuotuisen käyttöajan on 
katsottu suurenevan koneen suuretessa. 
Jos kuitenkin esimerkiksi keskikokoisella 
kuormatraktorilla ajetaan yhtä monta tun
tia vuodessa kuin suuremmillakin ja jos 
vielä poistoikä on sama, on keskikokoinen 
kuormatraktori tämän tutkimuksen mukaan 
taloudellisesti edullisin. 
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