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JÄREÄN MAATALOUSTRAKTORIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 
PUUTAVARAN VARASTOLTA AJOSSA 

Esko Mikkonen 

Järeän puut avaran varastolta ajoon soveltu
van maatalous t raktor iperustaisen yhdistelmän 
käyttötuntikustannukset kohoavat yli 120 
mk:n. Jos puutavaran kuljetuksen työtunti
määrä on eni ntään 1 500 vuodessa, tulisi yh
dis telmällä pääs tä esimerkiksi tukin aj os sa 
vähintään 7. 0 - 9. 5 m3:n käyttötuntituotok
seen 30 - 5 km :n ajomatkoilla . Tuolloin yh
di s telmä olisi taloudellisesti kilpailuky
kyinen täysperävaunuauton kanssa, jos ver
tailuperustana ovat nykyiset autokuljetuksen 
maksut . Kuormakohtaiset enimmäisajat olisi
vat 5 - 30 km :n kuljetusmatkoilla 1. 7 - 2. 3 
tuntia . Kymmentä kilometriä pitemmät kul j e
tusmatkat ei vät käytännössä tulle kyseeseen, 
sillä t raktoreiden r akenteellinen nopeus on 
l i ian alhainen . 

Maataloustraktorit ovat keskimäärin järeyty
neet ja tulleet aikaisempia tehokkaammiksi ja 
lähes jokaisella maataloustraktoreiden valmis
tajalla on nykyisin ohjelmassaan nelivetoinen 
traktorivaihtoehto. Myös maataloustraktorei
hin kytkettävät puutavaraperävaunut ovat 
teknisesti kehittyneet, ja nykyään on saata
villa, tosin erikoistilauksesta, puutavaran 
varastolta ajoon soveltuvia kipillä varus
tettuja perävaunuja. Yhdistelmiin asennet
tavat hydrauliset puutavarakuormaimet mah
dollistavat koneellisen kuormaamisen ja 
purkamisen. Tällaisia yhdistelmiä voitaisiin
kin ajatella k äytettäviksi esimerkiksi puuta
tavaran kuljetuksessa välivarastolta tehtaalle 
tai kaukokuljetusreitin, esimerkiksi ui ttorei
tin, varteen. 

T ä ssä tutkimuksessa selvitellään järeän maa
taloustraktoriperustaisen puutavaran kulje
tusyhdistelmän käytön taloudellisia perus
teita . 

KALUSTO JA SOVE LLUTUKSET 

Nelivetoisia, moottoriteholtaan yli 60 kW: n 
maataloustraktoreita on markkinoilla useita . 
Mallivalikoima merkeittäin on laaja . Kriteerit 
täyttävien traktoreiden kokonaismassa vaih
telee 3 100 kg: sta 7 450 kg: aan, keskiarvon 
ollessa noin 4 500 kg. Moottoritehoa on 
aina 132 kW:iin asti . Traktoreissa on 
mekaaninen vaihteisto ja useissa konemer
keissä on pikavaihteen valintamahdollisuus . 
T e kniikaltaan tällaiset traktorit siis saat
taisivat soveltua puutavaran v arastolta 
ajoon . 

Traktoreiden hinnat vaihtelevat varsin pal
jon varustelutason ja toteutustekniikan sekä 
valmistusmaan mukaan. Halvimmat nelivetoi
set maksavat 85 000 - 90 000 mk, kun taas 
kalleimpien hinta on yli 240 000 mk:n . 
Nelivetoisten keskihinta on noin 160 000 mk. 

Tärkeimmät maataloustraktoriin kytkettävien 
puutavaraperävaunujen valmistajat ovat Kesia 
Oy, L . Marttiini-Yhtymä, Rovaniemen Kone
paja Ky , Telivaunu Ky ja Weckmanin Kone
paja . Perävaunut ovat joko vetokoukulla tai 
kiin teäkytken täisellä aisalla varustettuja. 
Järeimpiin perävaunumalleihin on saatavana 
mekaaninen voimansiirto ja niiden rakenteel
linen kantav uus on 8 000 - 15 000 kg. 

Jokaisella perävaunujen valmistajalla on oma 
kuormainvaihtoehtonsa, jota tarjotaan perä
vaunun mukana, mutta usein on mahdollista 
saada yhdistelmä myös "omalla" kuormaimella 
varustettuna. 

Tällaisissa tapauksissa lähinnä kyseeseen 
tulevat kuormaimet ovat Fiskars F 40 tai 
F 60 tai Cranab SK 6010 . Muitakin vaihto
ehtoja toki on . 
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TAULUKKO 1 Jär eän maa talous trak t orin käy ttö tuntikustannukse t 

Koneen t eho 

Pois t o- <80 kW >80 kW <80 kW >80 kW <80 kW >80 kW 

aika Työ-
ja tunteja 

Hin t a, noin mk 

j äännös- vuodessa 
120 000 160 000 200 000 

arvo 

Käy ttö t untikustannukset, mk 

700 133 141 
5 V 1 000 112 119 

40 % 1 200 103 111 
1 500 95 102 

700 130 137 
6 V 1 000 110 117 

35 % 1 200 101 108 
1 500 93 100 

700 128 135 
7 V 1 000 108 115 

30 % 1 200 100 107 
1 500 92 

MAATALOUSTRAKTOR IPERUSTAISEN 
YHDISTE LMÄN KUSTANNUKSET 

Koska työhön soveltuvien traktoriyhdistel
mien hinnat vaihtelevat varsin paljon koneen 
merkin ja varustelutason mukaan, vetotrak
torin, perävaunun ja kuormaimen kustan
nuksia tarkastellaan erillisinä. 

Taulukossa 1 on esitetty järeän maatalous
traktorin k äyttötuntikustannukset erilaisten 
vaihtoehtoisten olettamusten vallitessa . 
Tuntikustannukset on laskettu k äyttäen 
Metsä tehon konekus tann uslasken tamenetel
mää. Tärkeimmät lähtöolettamukset laskelman 
pohjaksi ovat seuraavat: 

Maataloustraktorin käyttöaste on kautta 
linjan 85 %. Jos vetotraktoria on tarkoi
tus k äyttää muussa työssä , esimerkiksi 
maataloudessa, vuotuinen työaika puu
tavaran kuljetuksessa on tällöin enintään 
1 500 tuntia. 

99 

152 
125 
115 
105 

147 
122 
112 
103 

144 
120 
111 
101 

159 170 177 
132 139 146 
122 127 134 
112 114 121 

155 165 172 
129 135 14 2 
120 123 131 
110 112 119 

151 161 168 
127 132 139 
118 121 128 
108 100 117 

Korkoprosentti on 11. 

Polttoaineiden hintoina on k äytetty vuo
den 1981 metsäkuljetuksen maksuissa 
käytettyj ä hintoja ja polttoaineen kulu
tuslukuina VAKOLAn tiedotteen n:o 31/81 
keskimääräisiä kulutuslukuja . 

Palkkakustannuksina on käytetty vuoden 
1981 sopimuksen palkkakustannuksia . 

Henkilösiv ukustannukset on arvioitu 46 
%: ksi . 

Hallinnolliset kustannukset maataloustrak
torin käyttämisestä on arvioitu 12 000 
mk: ksi vuodessa. 

Perävaunun ja kuormaimen aiheuttamat kus
tannukset hinnan, poistoajan , jäännösarvon 
ja vuotuisen käyttötuntimäärän mukaan on 
esitetty taulukossa 2 . 

TAULUKKO 2 Perävaunun ja kuormaimen käyttö tuntikus t annukse t. Käy ttöa s te 100 %, ko rko 11 % 

Po istoaika (jäännösarvo , %) 

5 V ( 20 %) 7 V (10 %) 9 V (5 %) 

Hinta Käytt ö tunteja vuodessa 

700 900 1 200 1 500 700 900 1 200 1 500 700 900 1 200 1 500 

Käyttö tuntikus tannukse t , mk 

Perävaunu 

30 000 10,10 7 , 80 5,90 4 , 70 8 , 40 6 ,50 4 , 90 3 ,90 7 , 20 5 , 60 4 , 20 3 , 0 

60 000 20,10 15 , 70 11,80 9 , 40 16,80 13 ,10 9,80 7 ,80 14 , 50 11 , 30 8 , 50 6 , 80 

80 000 26,80 20 , 90 15.70 12,50 22 , 40 17 , 40 13,10 10 ,50 19, 30 15 , 00 11, 30 9 , 00 

100 000 33 , 50 26,10 19 , 60 15.70 28 , 00 21 , 80 16 , 30 13 , 10 24 , 20 18 , 80 14 , 10 11 , 30 

Kuormain (30 %) ( 20 %) (10 %) 

20 000 6 , 30 4,90 3 , 70 2 , 90 5,30 4 ,10 3,10 2 , 50 4 , 70 3 , 70 2 , 80 2 , 20 

30 000 9,40 7 ,30 5 , 50 4 , 40 8,00 6,20 4. 70 3 , 70 7 ,10 5 , 50 , 20 3 , 30 

40 000 12,50 9. 70 7 , 30 5 , 80 10 , 70 8, 30 6 , 20 5 , 00 9 , 50 7 . 0 5 , 50 4 ,40 

60 000 18,80 14,60 11 , 00 8 , 80 16 , 00 12 , 40 9 , 30 7 , 50 14 . 20 11 , 10 8 , 30 6 , 60 
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Kuva 1 . Järeän maataloustraktorin vähimmäis
tuotosvaatimus tuoreen kuusitukin varastotta 
aj ossa 

YHDISTELMÄN TUOTOSVAATIMUS 
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Maataloustraktoriperustaisten yhdistelmien 
ajanmenekkiä ja tuotostasoa jatketussa lähi
kuljetuksessa tai varastolta alkavassa ajossa 
ei viime aikoina ole tutkittu. Näin ollen ei 
ole mahdollista määrittää tällaisella y hdis
telmällä suorittavan kuljetuksen yksikkö
kuljetuskustannuksia. 

Kun tiedetään , mitä kyseinen kuljetus lähin
nä kilpailevalla menetelmällä yksikköä kohti 
maksaa, on mahdollista määrittää vertailu
menetelmään rinnastettuna se vähimmäis
tuotos, joka olisi saavutettava, jotta maa
taloustraktoriperustaisten yhdistelmien käyttö 
olisi taloudellisesti perusteltavissa. Tällaisia 
vertailuja on suoritettu kuvissa 1 ja 2 . 
Niissä on maataloustraktoriyhdistelmän tunti
kustannuksina pidetty 110, 130 ja 150 
mk: aa . Se, mille tasolle todelliset tunti
kustannukset asettuvat, riippuu paljon siitä, 
millainen vetotraktorin, perävaunun ja kuor
maimen yhdistelmä valitaan. Kuten aikai
semmin jo mainittiin, valintavaihtoehtoja on 
useita sekä teknisten yksityiskohtien että 
hinnankin suhteen. Niin kevytrakenteista 
yhdistelmää, jonka tuntikustannukset jäisi
vät alle 120 mk: n, ei varastolta ajoon 
kuitenkaan kannata kestävyysnä kökohtien 
perusteella valita. 

Vertailu on suoritettu kuusitukin ja vapaan
pituisen havukuitupuun kuljetuksen vuoden 
1981 lopun kustannuksiin. Edelleen on ole
tettu, että traktoria k äy tettäisiin kaikkein 
huonnoimmassa kuormauspaikkaluokassa. 
Koska esimerkiksi veteenajossa sekä autolle 
että traktorille syntyvät nipun sitomisesta 
lä hes samat kustannukset, ne on voitu jä t
t ää vertailusta pois. 

Kun kuvien 1 ja 2 vähimmäistuotosvaatimus 
muutetaan yhden kuorman kuljettamisen vaa
timaksi ajaksi, saadaan taulukon 3 ljrvut. 
Keskimääräinen kuormankoko, 15.7 m , on 
saatu Kahalan (Metsätehon seloste 1/1976) 
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Kuva 2. Järeän maataloustraktoriyhdistelmän 
tuotosvaatimus vapaanpituisen tuoreen havu
kuitupuun varastotta ajossa 
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selvityksestä, joka on viimeisin aihetta kos
keva selvitys . 

Jos siis maataloustraktoriin perustuvalla 
yhdistelmällä päästään esimerkin mukaisiin 
tai alhaisempiin käyttötuntikustannuksiin ja 
yhden kuorman vaatimassa työajassa alle 
taulukon 3 ajanmenekin, on maataloustrakto
rin käyttö kannattavaa puutavaran varas
tolta ajossa. Taulukon perusteella yli 10 
km: n kuljetusmatkat tuskin tulevat kysee
seen, sillä rakenteellisesta nopeudesta 
johtuvat ajoajat kasvavat liian suuriksi . 

Kahalan selvityksen mukaan maataloustrakto
rin ajonopeudet ovat kuormattuna enintään 
22 km/h ja tyhjänä 26 km/h. Keskinopeus 
1aanee selvästi alhaisemmaksi, noin 15 
km:iin/h. Kuljetusmatkan ollessa 10 ja 15 
km vastaavat edestakaiset ajoajat ovat 1. 3 ja 
2 . 0 tuntia . Kuormaukseen ja purkamiseen 
ei näin ollen jää pitkillä kuljetusmatkoilla 
riittävästi aikaa. 

TAULUKKO 3 Keskimääräinen kuormakohtainen enimmäis
a ika kuusi tukin ja vapaanpituisen havu
kuitupuun va ras t ol ta ajossa maa ta lous
traktorilla. Kuormauspaikkaluokka 3 . 
Ve rt ailumenetelmänä autokuljetus 

Tuore kuusitukki uore havukui tupuu 

Kulje tu s- Käy ttötuntikustannukse t, ok 
e t äisyys , 

km llO 130 150 110 130 150 

Kuormakohtainen enimmäisaika, tuntia 

5 . 0 - 5.9 1. 96 l. 65 1.44 2 .18 1.85 1.60 

8.0 - 8 . 9 2 . 07 1. i'4 1. 51 2 . 28 1. 94 1.69 

10.0 - 11.9 2 . 12 1. 80 1. 57 2 . 38 2 . 01 1. 74 

14.0 - 15.9 2. 28 1. 91 1. 65 2 . 49 2.12 1.83 

20 . 0 - 21.9 2 . 45 2.07 1. 78 2. 66 2.28 1. 96 

30.0 - 31.9 2. 75 2. 31 2. 01 2 . 96 2.53 2 .18 
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Lopuksi esimerkki laskentamenettelystä. 
Käytettävissä on traktoriyhdistelmä, jonka 
tuntikustannukset ovat 150 mk. Halutaan 
tietää, onko tukin ajattaminen uittoon edul
lista 6 km: n kuljetusmatkalta ( ajomatka = 12 
k~) . .. . Kuvasta 1 (~ .. 3) nähdään, 3 ett_~ vä
h1mma1stuotoksen ohs1 oltava 9. 8 m kayttö
tunnissa. Taulukosta 3 (s. 3) saadaan enim
mäisaika kuormaa kohti, 1 tunti 35 minuut
tia, josta ajo vie 48 minuuttia. Jos siis 
kuorman teko ja purkaminen vievät 47 min 
tai. vähemmän aikaa, on toiminta kannattavaa. 
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PÄÄTELMIÄ 

Tällaista menettelytapaa voidaan käyttää 
verrattaessa maataloustraktoria metsätöissä 
mihin tahansa koneeseen ja kuljetustapaan, 
jonka todelliset yksikkökustannukset tiede
tään. Lasku toimitukset ovat yksinkertaista 
aritmetiikkaa ja pääpaino tuleekin kohdistaa 
tuntikustannuslaskelman perusteiden harkin
taan ja Vertailtavan koneen ja menetelmän 
muiden todellisten käyttöedellyty sten arvioin
tiin ja tutkimiseen. 

POSSIBILITIES OF USING A HEAVY FARM TRACTOR 
FOR THE HAULAGE OF TIMBER FROM STORAGE 

The gross effective hour costs of a farm 
tractor-based combination suitable for the 
onward short-distance transport of heavy 
timber rise to over 120 marks. If the 
number of hours worked in the transport of 
timber is at the most 1 500 per annum it 
should be possible to achieve with this 
combination in, e. g. , the haulage of log s a 
minimum gross yffective hour output of 
7. 0 - 9. 5 solid m over haulage distance of 

30 - 5 km. The combination would then be 
economically competitive with the truck 
equipped with a full trailer at the current 
truck transport rates. The maximum per
load times over transport distances of 
5 30 km would be 1.7 2.3 hours. 
Longer transport distances than 10 km 
probably do not come into question in 
practice for the tractors are too slow due 
to their construction. 
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