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KUORMATRAKTOREIDEN TYÖMAIDEN VÄLISET SIIRROT 
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KoneurakoitsiJ ain Li itto r. y . ja Me t säalan 
Ku ljetuksena ntaja t pyysivät Metsä t ehoa sel
vi tt ämään kuormatrakt oreiden siirt oihin vai
kuttavia seikkoja sekä mää rittämään niiden 
vaikutukse t . . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Siirt ojen ajanmeneki t selv ite ttiin s uppea n 
aikatutkimuksen avulla . Aineisto käsitti 

Kuva 1. Kuorma t rakt ori a jaa lavetille. Kole at 
valok. Met sä t eho 

neljä siirtoa ajamalla, kaksi lavetilla sekä 
kolme siirtoa kuorma-autolla . Kustannus
perusteet saatiin metsätraktorikulj etuksen 
maksuneuvotteluissa (1983) sovitusta tunti
kustannuslaskelmasta . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Tuotosmuutokset 

Kuormatrakto r eiden s iirro i s t a a i heutuu kus
t annuks i a kahdella t avalla . Vanhan t yömaan 
viimeisiä pui t a ajettaessa saattaa tulla 
pu i den loppumises t a johtuvia vaj aakuormia , 
mikä huonont aa viimeis t en kuormien aj otuo
t os t a . I t se siirr os t a aiheut uu suoranai
sia kus tannuks i a - mm . koneen polt t oa ineen
kulu t us ja kuljet tajan palkka siir ron ai
kana - ja välillisiä kustannuksia - koneen 
kiin t eät kustannukset siirto ihin kuluvana 
aikana . 

Kuva 2 . Kuormatraktorin siirt o autolla 
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Vajaakuormien aiheuttamat kustannukset ovat 
hyvin kuljettajakohtaisia ja riippuvat vii
meisten kuormien ajossa käytettävästä työ
tavasta. Vaihtoehdot ovat: 

jokainen erikseen ajettava puutavaralaji 
muodostaa oman vajaakuormaosa 

tukit ja kuitupuu muodostavat erikseen 
oman vajaakuormaosa 

kaikki puut"avaralajit yhdessä muodostavat 
yhden vajaakuorman . 

Tuntikustannuslaskelman ja kuormatraktorei
den tuotostutkimusten tulosten perusteella 
yhden vajaakuorman aiheuttamat lisäkustan
nukset ovat 15 - 25 mk/työmaa. 

Välittömät kustannukset 

Suoranaisista siirron aiheuttamista kustan
nuksista koneen polttoaineen kulutus r11ppuu 
mm. siirtomatkasta ja kuljettavan tien laa
dusta. Aikatutkimuksesta saatiin ajonopeu
det tieluokittain. Siirtoajossa polttoaineen 
kulutus aikayksikössä on Skogsarbetenin 
(Redogörelse 8 / 1979) mukaan suurempi kuin 
tavanomai sessa työssä keskimäärin . Tunti
kustannuslas kennassa on ke skimää räiseksi 
pol ttoaineen kulutukseksi sovittu 9 1/h. 
Jos siirtoajon polttoaineen kulutus on 30 % 
tätä suurempi, ovat poltto- ja voiteluaineis
ta johtuvat kilometrikustannukset taulukon 1 
mukaiset . 

Muissa s i irron työnvaiheissa (valmistelut, 
teloj en po i s to ja päälle pano ym.) kuorma 
trak tori käy suurimman osan ajasta jouto
käyntiä . J os tällöin polttoainetta kuluu 
arvion mukaan 40 % v ähemmän kuin tavanomai
s e ssa t yöskentelyssä , ovat näiden työnvaihei
den keski määräiset t y ömaakohtaiset poltto
j a voit elua ine kustannukset 1 4 mk e l i 20 km : n 
siirtomat kalla 0 , 70 mk/km (ta ulukko 1 ). 

TAULUKKO 1 Ajamalla tapahtuvien siirtojen 
poltto- ja voiteluainekustannukset 

Tien laatu Poltto- ja voite lua ine -
kus t annukset, mk /km 

Metsätie 4 , 03 
Metsäautotie 2 , 12 
Soratie 1 , 38 
Päällystetie 1 , 09 

Keskimäärin 
1 , 58 (20 km 1 siirt o) 

=~~~-~====·····---=--------- ---------=-------------··--· 
Valmistelut työmailla 0 , 70 

y h t e e n s ä 2, 28 
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Siirtojen aiheuttamat kuljettajan palkkakus
tannukset riippuvat siirtoihin kuluvasta 
ajasta . Ne ovat sosiaalikustannuksineen 
33 - 41 mk/h. Näin siirron välittömät kus
tannukset ovat noin 40 mk / siirtoon käytet
ty tunti ja 2 - 3 mk / ajamalla siirretty 
kilometri. 

Siirron ajanmenekki 

Eri siirtomenetelmien ja -vaiheiden ajanme
nekkiä selv itettiin aikatutkimuksen avulla. 
Menetelmäkohtaiset siirtonopeudet sekä ter
minaality önvaiheiden keskimääräiset ajanme
nekit näkyvät taulukoista 2 ja 3 . 

Ajamalla tapahtuvan s11rron terminaaliajat 
riippuvat t y ömailla käytettävästä tela- / 
ketjuvarustuksesta. Muissa menetelmissä ei 
tällä ole merkitystä . 

Siirtojen kokonaisajanmenekki r11ppuu paitsi 
terminaa liaj oista, myös sii rtomatkan pituu
desta ja sen jakautumisesta eri tieluokkiin. 

TAULUKKO 2 Siirtoajonopeudet 

Ti en laat u Ajamalla Lavetilla 

Ajonopeus , km/h 

Me t sätie 6 -
Me t säautotie 12 17 
Soratie 18 39 
Päällys t e tie 23 60 

TAULUKKO 3 Siirtojen valmisteluvaiheiden 
keskimääräinen ajanmenekki 

Ajamalla Lavetilla 
Työmaa/työnvaihe 

Kuorma-
autolla 

12 
30 
44 
57 

Kuorma-
autolla 

Ajanmenekki/työmaa , min 

Vanha t yömaa 

Yleisvalmistelu 2. 5 10 . 0 5 .4 
Ketjujen poisto 10 . 9 - -
Telojen poisto 11.1 - -
Tavaroiden keruu 10. 4 1.9 4 . 3 
Ajo kuljetusajoneuvoen - 2. 4 1.0 

Yht eensä 12 . 9 - 14 . 3 10.7 
34.9 

Uusi työmaa 

Tavaroiden purku 3 . 7 1.0 2. 4 
Ketjujen päällepane 18 . 4 - -
Telojen päällepane 23.3 - -
Ajon valmistelu 1.5 3.1 2. 2 
Työmaahan tutustuminen 2. 0 2. 0 2. 0 
Ajo kuljetusajoneuvosta - 1. 3 1.0 

Yhteensä 7. 2 - 7.4 7. 6 
48 .9 



TAULUKKO 4 

Kuorma-
trakto-

Lavetilla- ja autollasiirtojen 
suhteellinen ajanmenekki 

Siirtomatka , km 

5 1 10 1 30 1 50 1 90 

rin va- Lavetilla (= L) ja autolla (= A) tapahtuneen 
rus tus siirron suhteellinen ajanmenekki, kun 

100 a siirto ajamalla 

L A L A L A L A L A 

Telat ja 
ketjut 69 26 65 28 57 32 54 34 49 37 

Telat 89 35 85 36 68 38 61 39 54 40 

Ei kum- 155 62 124 56 
. 

89 49 72 47 60 45 
piakaan 

Tutkittujen siirtojen perusteella päädyttiin 
seuraaviin keskimääräisiin siirto-olosuhtei
siin: Vanhalta työmaalta lähdettäessä ensin 
on huonoa metsätietä 200 m, sitten 2 km met
säautotietä, jonka jälkeen ensimmäinen 10 km 
soratietä . Tämän ylittävältä osalta lisäyk
sestä 75 % on päällystetietä, loput 25 % 
soratietä. Uutta työmaata lähestyttäessä 
ensin on 2 km metsäautotietä ja lopuksi 200 m 
huonoa metsätietä. Näiden siirto-olosuhtei
den perusteella laskettiin siirtoihin kulu
vat ajat eri siirtomenetelmille ja -matkoil
le (taulukko 4) . Lavetillasiirron ajanmenek
kilaskelmissa oletettiin, että lavettia jou
dutaan odottamaan keskimäärin 30 minuuttia/ 
työmaa ja ettei lavetilla päästä huonoa met
sätietä ja metsäautotiestäkin vain toinen 
osa (2 km). 

Välilliset kustannukset 

Siirroista aiheutuneet kiinteät kustannukset 
korvataan kuljetusmaksuissa . Tällöin on 

- --=Siirto ajamalla <telat + ketjutl 

-----= - - - <te latl 

- =Siirto lavetilla 

Vertailu-
- ·-·- =Sii rto kuorma-autolla 

kus tannukset. 
•k/vuosi Työeaan 

keski koko . 
40 OOO r-----.------,------~-----r---r-, 

0 10 20 30 40 

Keski• riinen si i rtoaatka, kJI 

Kuva 3. Lavetillasiirtojen edullisuustarkastelu 
a jamalla suoritettuihin siirtoihin nähden 

lähdetty siitä, · että siirtojen määrä on 5 % 
työmaa-ajasta eli 120 tuntia vuodessa . Siir
toihin kuluva aika vaihtelee kuitenkin siir
tomatkojen ja työmaiden koon mukaan, mikä 
puolestaan aiheuttaa muutoksia koneen vuotui
seen käyttöaikaan . Vaihtelu esimerkiksi 20 
km : n keskisiirtomatkalla on: 

Siirto
mene-*) 
telmä 

*) 

**) 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

+ 

3 Leimikon koko, m 
200 1 300 1 500 

Käyttöajan muutos maks~~1-
rusteissa sovitusta, h 

-147 
-100 
-45 
-47 
+28 

-62 
- 31 

+6 
+5 

+55 

+4 
+23 
+45 
+44 
+75 

siirto ajamalla (telat + ketjut) 
-II - - II - (telat) 
-II - - II - (-) 
-II - lavetilla 
-II - kuorma-autolla 

käyttötuntimäärä lisääntynyt 
- II - vähentynyt 

Menetelmien vertailu 

Kun verrataan eri siirtomenetelmien kustan
nuseroja, on syytä keskittyä vain poikkea
viin seikkoihin . Kuljettajan palkka on esi
merkiksi lähes sama kaikissa menetelmissä, 
sillä kuljettajalle maksetaan palkkaa koko 
työmaa-ajalta. Ajamalla tapahtuneiden siir
tojen polttoainekustannukset sen sijaan ra
sittavat vain tätä siirtomenetelmää. 

Vertai lu-
kustannukset, 
mk/vuosi 

0 

KeskimAäräinen si irtomatka. kll 

Kuva 4 . Kuorma-autollasiirtojen edullisuustarkastelu 
ajamalla suoritettuihin siirtoihin nähden 
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Siirtomenetelmien kustannuksia vertailtaessa 
tärkeintä on käyttöajan muutosten aiheuttama 
vaikutus. Kun kuormatraktorin tuntikustan
nuksista (203 mk) vähennetään poltto- ja 
voiteluainekustannukset (22 mk), saadaan 
vertailuissa käytettäviksi tuntimuutoksen 
kustannuksiksi 181 mk/h. Kustannusvaikutus 
on käyttötuntiajan muutos tunteina x 181 mk. 

Kuvissa 3 ja 4 (s. 3) on tarkasteltu lave
tilla ja kuorma-autolla suoritettaviin siir
toihin käytettävissä olevia vuotuisia kus
tannuksia, kun vertailuna ovat ajamalla 
tapahtuvat siirrot. 

Siirrot lavetilla 

Lavetillasiirron kustannukset ovat nykyisin 
6 - 7 mk / siirrossa ajettu kilometri. Kun 
kuormatraktoreita siirretään lavetilla, suu
rin osa ajosta on lavetin tyhjänäajoa. Var
sinainen siirtoajo, kuormatraktori kyydissä, 
lienee 20 - 40 % koko siirron aikana aj e
tusta kilometrimäärästä. Näin kilometrikus
tannukset ovat 15 - 35 mk varsinaista siir
tomatkaa kohti. 

Lavetilla siirto ei kuvan 3 keskimääräisten 
kustannusten mukaan ole kustannuksiltaan 
ajamalla tapahtuvia siirtoja edullisempi 
missään olosuhteissa. Lavetillasiirron käyt
töalueeksi kuljetusmaksusopimuksessa maini
taan yli 50 km:n siirrot. 

Siirrot kuorma-autolla 

Laskelmissa on siirtoauton oletettu olevan 
suhteellisen vanha, 10-pyöräinen kuorma-auto, 
johon on rakennettu kuormatraktorin kuljetta
miseen tarkoitettu lavarakennelma. Kysei-

Metsäteho Review 8/1983 

sellä autolla voidaan koneiden siirtämisen 
lisäksi ajaa vain tietynlaista huoltoajoa, 
kuten esimerkiksi tuoda kuormatraktorille 
polttoainetta tm. Tälläinen yksikkö pystyy 
kuljettamaan pieniä ja keskikokoisia kuorma
traktoreita kokonaispainon pysyessä salli
tuissa rajoissa. Isojen kuormatraktoreiden 
autollasiirtoihin tarvitaan 4-akselinen kul
jetusauto, joka ainakin tällä hetkellä on 
hankintahinnaltaan siksi kallis, ettei sen 
käyttö yleensä ole kannattavaa. Toisaalta 
isojen kuormatraktoreiden osuus on jatkuvas
ti vähentynyt. Vuoden 1982 lopussa niitä 
oli käytössä olevista kuormatraktoreista 
runsaat 20 % ja myydyistä noin 10 %. 

Autolla suoritettavissa siirroissa auton 
pääomakustannukset ovat nykyisin siirroissa 
käytettävällä kalustolla vuosittain 6 000 -
15 000 mk. Vero- ja vakuutusluonteiset ku
lut ovat 7 000 - 9 000 mk sekä poltto- ja 
voiteluaine-, rengas- ym. kustannukset esi
merkkiolosuhteiden mukaisissa siirtoajoissa 
1 000 - 10 000 mk eli yhteiskustannukset 
ovat noin 20 000 - 30 000 mk vuodessa. 

Autolla suoritettavat siirrot näyttävät ole
van kustannuksellisesti yksi vaihtoehto 
kuormatraktorien siirtämiseen (kuva 4), 
vaikka laskelmissa ei ole otettu huomioon 
kuormatraktoreita erityisesti rasittavan 
siirtoajon loppumisesta johtuvaa korjausten 
vähentymistä, rengaskulutuksen pienentymistä 
ym. Erityisen varteenotettavia ovat auto
siirrot urakoitsijalle, jolla on useita 
koneita. Silloin kuorma-autolla siirron 
selvästi suurin kustannuserä, kiinteät 
kustannukset, saadaan jaettua kahdelle tai 
useammalle kuo rmatraktorille . Autollasiir
tojen edullisuus muihin menetelmiin nähden 
parantuu, kun keskimääräinen työmaan koko 
pienenee ja siirtomatka puolestaan suurenee. 
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