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Tiivistelmä Metsätehon tiedotuksesta 286 

Metsätehon toimesta kerättiin 5.2 .1969 tilastoa puutavaran kuljetuksiin osal
listuneista metsä- ja maataloustraktoreista Metsätehon jäsenten ja metsähallituk
sen työmailta. Tilasto käsittää yhteensä 4 363 traktoria eli valtaosan mainittu
jen kuljetuksenantajien työmailla olleista traktoreista. 

OOISTUSSUHI'EET 

Huomattava osa kalustosta oli traktoriurakoitsijoiden omaisuutta. Metsätrak
toreista omistivat kuljetuksenantajat 15 % ja maataloustraktoreista vain 1 %:n. 

TRAKTORIMERKIT JA VUOSIMAILIT 

Yleisimmät traktorimerkit traktorityypeittäin on esitetty taulukossa 1. Kuor
maa kantaviin metsätraktoreihin on luettu myös kourakuormaimella ja puoliteloilla 
varustetut teollisuus- tai ma.ataloustraktorit. 

Taulukko 1. Traktorityypit ja -merkit 

1~~1 1~1 i1'a 
202 kpl 437 kpl 253 kpl 3 471 kpl 

1> 1> 1> ~ 
Valmet 53 Valmet (AK,H<,I.1'1) 18 Valmet 22 Ford 26 
Tree Farmer 24 Volvo Nalle 16 Ford 19 Valmet 22 
Timberjack 14 Robur 3/4-telais. 10 Massey-Ferguson 18 Massey-Ferguson 17 
Muut 9 Ford County 9 Nuffield 17 Nuffield 15 

Muut 47 Volvo 11 Muut 20 
Muut 13 

Yht. 100 Yht. 100 Yht. 100 Yht. 100 
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Taulukko 2. Traktoreiden vuosimallit 

V u o s i m a l l i 

Traktori- - 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Yht. tyyppi 

% traktoreiden lukumäärästä 

a •i- 10 9 31 22 20 7 1 100 

fPRim 4 3 8 19 25 36 5 100 

~i'I 10 5 16 17 20 28 4 100 

~ 31 9 15 14 15 14 2 100 

Kuormaa laahaavista metsätraktoreista 95 % oli pyörätraktoreita ja 5 % täys
telatraktoreita. Kuormaa kantavista metsätraktoreista oli 33 % pyörätraktoreita, 
8 % täystelaisia , 29 % 3/4-telaisia j a 30 % puolitelaisia . Tavallisista maatalo
ustraktoreista 12 % käytti puoliteloja . 

Traktoreiden jakautuminen vuosima lleittain käy ilmi taulukosta 2. Kuormaa kan
tavat metsätraktorit ovat viime vuosina l i sääntyneet muita tyyppejä nopeammin. 

KUORMA USIA I'ITEET 

Metsätraktoreiden sekä kourakuormaimella varustettujen maataloustraktoreiden 
kuormaus suoritetti in kokonaan koneellisesti. Ainoastaan tavallisista maatalous
traktoreista kuormattiin 30 % käsin. 

Kuormaa kantavien metsätraktoreiden yksinomaisina kuormauslai tteina olleiden 
hydraulisten kourakuormainten yleisimmät merkit olivat ÖSA , osuus 26 %, HIAB, 
25 %, ja Vindel-Björnen, 20 %. Kourakuormaimella varustettujen maataloustrakto
reiden yleisin kuormain oli HIAB, jonka osuus oli 43 % tämän traktorityypin kuor
mainten määrästä. Tavallisten maataloustraktoreiden mekaanisista vaijerikuormai 
mista oli yleisin Joutsa, osuus 45 %, ja j uontovinttureista ilman puomia Farmi, 
jonka osuus oli 58 %. 

Metsätraktoreiden kourakuormaimista sijaitsi 69 % traktorin katolla, 23 % 
traktorin peräosassa ja 8 % peräajoneuvossa. Maataloustraktoreiden vastaavat lu
vut olivat 47, 31 ja 22 . Maataloustraktoreiden mekaanisista vaijerikuormaimista 
2 % oli kattosovitteisia, 69 % sijaitsi traktorin takaosassa ja 29 % peräajoneu
vossa. 

KULJETUS VÄLINEET 

Traktoreissa käytetyt kuljetusvälineet on esitetty taulukossa 3. 

Traktoreiden perävaunuista oli 70 % vetäviä. Suhteellisesti eniten käytettiin 
vetäviä perävaunuja kourakuormaimella varustetuissa maataloustraktoreissa. Kai
kista perävaunuista oli 52 % yksiakselisia ja 48 % kaksiakselisia. 

KULJETUSTAPA 

Tilaston keruupäivänä suoritti kuormaa laahaavista metsätraktoreista 93 % kul
j etuksen laahusjuontona, 3 % konttimalla ja 4 % molempia kuljetustapoja käyttäen. 
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Taulukko 3, Kuljetusvälineet 

K u l j e t u s v ä l i n e 

Traktori- Ajoneuvon Perä- Juonto- Vintturi 
kuorma- Reki tai Yhteensä tyyppi tila vaunu pankko muu laite 

~ traktoreiden lukumäärästä 

.,..i- - - - - 100 100 

tiPll 21 44 35 - - 100 

~~ - 84 16 - - 100 

~ - 21 57 20 2 100 

Tavallisista maataloustraktoreista 24 % suoritti laahusjuontoa ja 76 % kuljetusta 
peräajoneuvossa. Muut traktori tyypit kuljettivat puuta yksinomaan peräajoneuvossa. 

KULJETUKSEN AIKAMISPAIKKA JA MÄÄRÄNPÄÄ 

Useimmat metsätraktorit, 87 %, kuljettivat puuta palstalta autotien varteen. 
Niitä käytettiin välivarastosta alkavassa kuljetuksessa hyvin vähän. Kourakuor
maimella varustetuista maataloustraktoreista lähes 60 % oli välivarastokuljetuk
sessa, ja ne jakautuivat melko tasaisesti autotien varteen, rautatieasemalle, 
ui ttoväylän varteen tai käyttöpaikalle päättyviin kuljetuksiin. Tavallisista 
maataloustraktoreista vajaat 90 % kuljetti puuta palstalta ja loput välivarastos
ta. 3/4:lla oli määränpäänä autotien varsi. 

KULJEI'USMATKAT 

Palstalta alkavassa kuljetuksessa muodostivat kaikilla traktori tyypeillä suh
teellisesti suurimnan luokan 0 .3 ... 0.5 km:n ajomatkat. Vålivarastokuljetuksessa 
olivat tavallisinrnat kuljetusmatkat maataloustraktoreilla luokassa 10.0 ... 19.9 
km. Keskimäärätset kuljetusmatkat eri traktorityypeillä käyvät ilmi taulukosta 
4. 

Taulukko 4. Keskimääräiset kuljetulS!lllltkat 

Kuljetustapa .,..i- tfi"Sil ~.,.. ~ 
Keskim. kuljetusmatka, km 

Palstalta 
0.3 0 .5 laahusjuontona - -

Palstalta 1.1 4.6 2.6 peräaj oneuvossa -

Våli varasto- 12.7 19 .2 17.5 kuljetus -
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VUOTUINEN KÄYTI'Ö 

Kuva 1. Traktoreiden vuotuinen käyttö 

1975 

1726 1748 

106o 

puutavaran 
kuljetuksissa 
mu ssa metsä
talouden töissä 
muissa töissä 

Traktoreiden vuotuinen käyttö puutavaran kuljetuksissa, muissa metsätalouden 
töissä ja muissa töissä on esitetty kuvassa 1. 

Yli 1 500 tuntia vuodessa käytettiin puutavaran kuljetuksissa 42 %:a kuormaa 
laahaavista metsätraktoreista ja 68 %:a kuormaa kantavista metsätraktoreista se
kä 53 %:a kourakuorma.imella varustetuista maataloustraktoreista. Tavallisista maa 
taloustraktoreista 45 % oli puutavaran kuljetuksissa vähemmän kuin 500 tuntia 
vuodessa. 

'IYÖRYHMÄN KOKO 

Kuormaa laahaavien metsätraktoreiden sekä tavallisten maataloustraktoreiden 
kuljettajista viides osa työskenteli yksinään ja 4/5 apumiehen kanssa. Kuormaa 
kantavista metsätraktoreista yli 2/3 ja kourakuormaimella varustetuista maatalo
ustraktoreista lähes puolet oli sellaisia, joilla kuljettaja suoritti ajoa yksi
nään. 

Raimo Savolainen ja Unto Våisänen 

Metsäteho Review 9/1969 

TRACTORS USED IN TIMBER HAUIAGE IN Wim'ER 1969 

Brief account of a study the detailed results of which are published in Metsä
teho Report 286. 

M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, Helsinki 17 


