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K Ä Y T Ö S T Ä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli täydentää metsämaan muok
kauksen tähänastisia tuotos- ja työvaikeustekijätutkimuk
sia eräiden kustannuslaskennallisten perustietojen osal
ta. Tutkimusta varten saatiin Metsäkoneurakoitsijain Lii
tolta luettelo muokkausta suorittavista urakoitsijoista 
ja heidän kalustostaan. Luetteloa täydennettiin Metsäte
hossa piirimetsälautakunnilta ja metsänhoitoyhdistyksil-

4t tä saaduilla tiedoilla. Tutkimus tehtiin puhelinhaastat
teluna joulukuussa 1974. 

Urakoitsijailta kysyttiin muokkauksen työalaa (vaotus/ 
auraus), maantieteellistä käyttöaluetta sekä kaluston 
tyyppi-, käyttömäärä- ja kustannustietoja ajalta 
1973-12-01 ••• 1974-11-30. 

Lopullisessa luettelossa olleista yhteensä 54 muokkaus
yksiköstä saatiin vastauksia 17 vaotusyksikön ja 7 au
rausyksikön osalta. Syinä suureen vastauskatoon olivat 
puutteelliset osoitetiedot (11), muokkauskaluston 
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myynti (9) tai koko urakoinnin lopettaminen (5). Osaa ura
koitsijoista (5) ei tavoitettu lainkaan tutkimusaikana. 

Vastaukset olivat yleensä kaluston käyttömäärien osalta 
tyydyttävän yksityiskohtaisia, mutta kustannustietojen 
osalta vaillinaisia ja pääasiassa erittelemättömiä koko
naissummia. 

MUOKKAUSKALUSTO 

Vetokoneista 14 kpl oli laahustraktoreita ja 10 kpl kuor
matraktoreita. Teholtaan pieniä ja keskijäreitä vetoko
neita oli 11 kpl, järeitä 10 kpl ja ylijäreitä 3 kpl. 

Traktorit olivat jonkin verran puunkorjuussa käytettäviä 
vanhempia. Niiden keski-ikä oli tutkimuksessa 3.5 vuot
ta, kun se kaikilla metsätraktoreilla tilastojen mukaan 
on 2.8 vuotta. 

Taulukko 1 Vetokoneet 

Tyyppi Vuosimalli Yhteen-

-1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 sä 

% % tkJ>l 

Laahus-
traktorit 29 21 7 - 7 36 - - 100 14 

Kuorma-
traktorit - - - - - - 50 50 100 10 

Kaikki 17 13 4 - 4 21 21 21 100 24 

Kaikki vuosimallia 1969 vanhemmat vetokoneet olivat pieniä 
laahustraktoreita. 



Muokkauslaitteista 15 kpl oli kevyitä metsä-äkeitä 
(TTS-25), 2 kpl raskaita metsä-äkeitä (TTS-35) ja 7 kpl 
kevyitä siipi-auroja (KLN-170). 

Taulukko 2 Muokkausyksiköt 

Vetokone r.'Iuokk auslai te 
Laatu kpl TTS-25 TTS-35 KLM-170 

kpl 
Pieni tai keskijä-
reä laahustraktori 7 7 - -
Järeä laahustrak-
tori 7 2 2 3 
Keskijäreä kuor-
matraktori 4 4 - -
Järeä kuormatrak-
tori 3 2 - 1 
Tiijäreä kuorma-
traktori 3 - - 3 

Yhteensä 24 15 2 7 

VETOKONEIDEN KÄYTTÖ 

Tutkimusajankohdan poikkeuksellisten sääolojen vuoksi 
roudaton aika oli Etelä-Suomessa varsin pitkä, ja mah

e dollisti' siten tavallista pitemmän muokkauskauden. 
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Vetokoneiden vuotuiseen käyttöön vaikuttaa tulosten mu
kaan eniten traktorin järeys. Pienemmillä koneilla työ
päivien määrä on pienempi sekä muokkaustyössä että muis
sa töissä. Laahustraktoreilla muiden töiden määrä on 
kuormatraktoreita pienempi. Muokka.uksen työalalla ei 
ole sanottavaa vaikutusta traktorin käyttöpäivien mää
rään. Laahustraktoreiden käyttö on Etelä-Suomessa varsin
kin puunkorjuutöissä Keski- ja Pohjois-Suomea vähäisem
pää. 
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Taulukko 3 Työpäivien määrä 

Traktorityyppi Muokkaustyössä 1 Muissa töissä 1 Yhteensäl 

.Il ä i V . 1 V U 0 s i 

Pienet j a keski-
järeät laahus-
traktorit 100 50 150 
Järeät laahus-
traktorit 150 50 200 

Keskijäreät 
kuormatraktorit 130 100 230 
Järeät kuorma-
traktorit 150 100 250 
Ylijäreät 
kuormatraktorit 145 130 275 

Työpäivän pituuteen vaikuttavat eniten traktorityyppi ja 
työala sekä jonkin verran myös maantieteellinen käyttö
alue. Viimeksi mainitun osalta ei aineistosta kuitenkaan 
voi esittää varmoja tuloksia. 

Taulukko 4 Työpäivän pituus 

Traktorityyppi Vaotus Auraus Muut työt . 
t u n t i a 1 P ä i V ä 

Pieni tai keski-
järeä laahus-
traktori 8 - 7 
Järeä laahus-
traktori 1 1 9 10 

Keskijäreä 
kuormatraktori 8 - 7 
Järeä kuorma-
traktori 11 (9) 10 
Ylijäreä 
kuormatraktori - 13 10 
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Työtuntien määrä vuodessa vaihtelee sekä traktorityypeit
täin että muokkauslajeittain. Ainoastaan järeimmillä kuor
matraktoreilla työtuntien määrä on samaa luokkaa kuin puun
korjuussa yleensä, muilla tyypeillä se jää huomattavasti 
pienemmäksi. 

Taulukko 5 Työtuntien määrä vuodessa 

Traktorityyppi Vaotus Muut tvöt Yhteensä Puunkorjuun 
ohjemaksupe-

t y ö t u n t i a/v u o s i rusteena käy-
tettävä tun-
timäärä 

Pieni tai kes-
kijäreä laahus-
traktori 800 350 1150 1950/2300 
Järeä laahus-
traktori 1650 500 2150 2600 
Keskijäreä 
kuormatraktori 1040 700 1740 2300 
Järeä kuorma-
traktori 1650 . 1000 2650 2600 

Auraus Muut työt Yhteensä 
t y ö t u n t i a/v u o s i 

Järeä laahus-
traktori 1350 500 1850 2600 
Järeä kuorma-
traktori (135G 1000 (2350) 2600 
Ylijäreä 
kuormatraktori 1885 1300 3185 (2600) 

KÄYTTÖKUSTANNUKSET 

Käyttökustannuksia ilmoitettiin vain noin kolmasosalle 
vastauksista, ja näistäkin osa oli kokonaissummia, joissa 
ei muokkaustyötä ollut eritelty mui~ta töistä. Laskenta
vaiheessa kokonaissummat esitettiin muokkaustyöhön ja 
muuhun työhön Metsätehossa olleen, puunkorjuuta koskevan 
aineiston avulla. 
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Poltto- ja voiteluainekustannukset olivat koko aineistolla 
vaotuksessa keskimäärin 40 ~~ ja aurauksessa keskimäärin 
60 % suuremmat kuin puunkorjuussa. Kustannukset on lasket
tu työmaatuntia kohti, koska tiedustelussa ei selvitetty 
l{äyttöaikoja. 

Taul~ko 6 Suhteelliset poltto- ja voiteluainekustannukset 

Traktorityyppi Poltto- ja voiteluainekustannukset 
Puunkorjuussa Vaotuksessa Aurauksessa 

Pienet ja keski-
järeät traktorit 79 109 -
Järeät traktorit 100 143 157 
Ylijäreät traktorit 129 - 214 

Vetokoneiden korjaus-, huolto- ja varaosakustannuksia il
moitettiin vain kuuden yksikön osalta, ja näistä ainoas
taan kahdessa oli eritelty kustannukset myös muokkaustyös
sä. Näiden tulosten mukaan mainitut kustannukset ovat 
muokkaustyössä noin 30 % suuremmat kuin puunkorjuussa. 
Tulosten epävarmuutta lisää aineiston vähyyden ohella 
kaluston vanhuus puunkorjuussa käytettävään verrattuna. 

MUOKKAUSLAITTEIDEN KÄYTTÖMÄÄP~T JA KUSTANNUKSET 

Vuotuisten työtuntien määrä oli metsä-äkeillä keskimäärin 
1 195. TTS-35-äkeillä käyttömäärät olivat yleensä suurem
mat kuin pienillä TTS-25-äkeillä. Siipiauroilla vuotuinen 
käyttömäärä oli keskimäärin 1 540 tuntia. Muokkauslaittei
den pääomakustannuksia laskettaessa on kuitenkin syytä 
käyttää kaikilla laitteilla samaa käyttömäärää kuin yksikön 
vetotraktorilla muokkaustyössä. 

Metsä-äkeiden korjaus- ja huoltokustannukset olivat 
0,0 ••• 4,44 mk/tunti. Keskimäärin ne olivat 1,08 mk/tunti. 



1 

i . 

Aurojen korjaus- ja huoltokustannukset olivat keskimäärin 
2,10 mk/tunti, vaihdellen 1,55:stä 3,09 mk:aan/tunti. 

Muokkauslaitteiden arvioitu keskimääräinen kuoletusaika 
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oli 4 vuotta. TTS-25-äkeen jäännösarvoksi arvioitiin keski
määrin 4 750,- mk ja TTS-35-äkeen jäännösarvoksi 14 000,- mk. 
Auroista ei ilmoitettu arvioita jäännösarvosta. 


