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M E T S Ä T R A K T 0 R E I D E N K E S K I N Ä I N E N 

E D U L L I S U U S 

Metsät r aktor eiden kehitykselle on ollut ominai st a jatkuva siir tyminen entistä 
suurempiin ja kalliimpiin konetyyppeihin . Tällä hetkellä muutosprosessi on havait
tavissa er ittäin selvästi , sillä kuormaa kantavien metsätraktoreiden myynti on suun
tautumassa konetyyppeihin , jotka maksavat 50 000 . . . 100 000 markkaa enemmän kuin 
60- ja 70- luvun vaihteessa yleisimriiin käytössä olleet metsätraktorit. Sama ilmiö 
on todettavissa myös kuormaa laahaavien traktoreiden kohdalla . 

Katsauksen tarkoituksena on suurten ja kalliiden sekä toisaalta pienten ja vas
taavasti halvempien metsätraktoreiden keskinäisen edullisuuden ja siihen vaikutta
vien tekijöiden selvittäminen . Katsauksessa tarkastellaan tähän mennessä saavutet
tujen käyttökokemusten perusteella metsätraktorin hinnan ja koon vaikutusta tunti
kustannuksiin sekä vastaavia tuotoksia . 

KÄSITI'EET 

Kuormatraktoreiden osalta suurilla traktoreilla ymmärretään tässä metsätraktorei
ta , joiden moottorin teho on yli 100 hevosvoimaa , hinta keskimäärin 140 000 ... 170 000 
markkaa (vuoden 1970 loppupuolen hinta- ja kustannustaso) ja oma paino yli 10 ton
nia . Pienten traktoreiden moottor in teho on vastaavasti alle 100 hevosvoimaa , hin
ta keskimäärin 80 000 ... 120 000 markkaa ja oma paino alle 10 tonnia. Suurten runko
juontotraktoreiden moottorin teho on yli 100 hevosvoimaa , hinta yli 100 000 markkaa 
ja oma paino yli 6 . 5 tonnia . Pienten runkojuontotraktoreiden vastaavat arvot ovat 
alle 100 hevosvoimaa, alle 100 000 markkaa ja alle 6.5 tonnia . Tämän luokituksen 
mukaiset suuret traktorit edustavat nykyisin yleensä teknisten ratkaisujen ja käyt
töominaisuuksien puolesta korkeampaa kehitystasoa kuin pienet traktorit. 

Koneen vuotuisella käyttöajalla tarkoitetaan työn suorittamiseen käytettyä aikaa 
työhön liittyvät alle 15 minuutin keskeytykset mukaan luettuina. 

Koneen taloudellinen elinikä on se aika , joka päättyy silloin, kun ko. työ voi
daan tehdä halvemmin kustan.nuksin uudella koneella . Taloudellinen elinikä ilmoite
taan seuraavassa käyttötunteina . 
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EDULLISUUSVERTAILUN PERIAATE 

Eri traktoreiden keskinäinen edullisuus ratkaistaan periaatteessa vertaamalla 
suoriteyksikköä, ts . kuljetettua puutavarayksikköä kohti laskettuja kuljetustyön 
kokonaiskustannuksia . Ongelmaa ei voida ratkaista vertaamalla erikseen tuntikus
tannuksia ja tuotoksia. Nykyisin käytössä olevista pienistä traktoreista on ver
raten luotettavat tuotos- ja kustannustiedot (Metsätehon omat tilastot sekä ruot
salaiset SLA:n traktoritilastot), joista laskettuja yksikkökustannuksia pidetään 
seuraavassa edullisuusvertailun laskentaperusteena. Siirryttäessä suurempiin trak
toreihin käyttötuntikustannukset kohoavat, ja tällöin tuotoksen olisi kohottava 
vähintään samassa suhteessa tuntikustannusten nousun kanssa, jotta yksikkökustan
nukset eivät kohoaisi. Metsätraktoreiden keskinäistä edullisuutta tarkastellaan 
seuraavassa vertaamalla erikokoisilla traktoreilla nykyisin saavutettuja tuotok
sia näiden tuntikustannusten edellyttämiin tuotoksiin. 

METSÄTRAKTOREIDEN TUNTIKUSTANNUKSET JA TUOTOKSET 

Erihintaisten traktoreiden tuntikustannukset on esitetty kuvassa 1 neljän vuo-
den poistoajalle laskettuina . Neljän vuoden poistoaika vastaa näissä laskelmissa I 
6 200 käyttötuntia. Kalleimmille traktoreille on lisäksi laskettu tuntikustannuk-
set edellyttäen suurempaa käyttötuntimäärää poistoaikana siten, että 130 000 mar-
kan hintaisen kuormatraktorin taloudellinen elinikä on 7 000 käyttötuntia. Käyt
tötuntimäärän on tämän jälkeen katsottu lisääntyvän tasaisesti niin, että 170 000 
markan hintaisen traktorin taloudellinen elinikä on poistoaikana 7 800 käyttötun-
tia. Runkojuontotraktoreilla 100 000 markan hintaisen koneen taloudellinen elin-
ikä on vastaavasti 7 000 käyttötuntia ja 130 000 markan hintaisen koneen 7 800 
käyttötuntia. 

Nykyisten tutkimusten perusteella ei pystytä todistamaan, onko suurten ja kal
liiden metsätraktoreiden taloudellinen elinikä pitempi kuin pienten traktoreiden. 
Metsätraktorin hintaa lisäävänä tekijänä on koneen eri komponenttien rakentaminen 
ja kehittäminen yhä kestävämmiksi kuitenkin varsin merkittävä. Tämä vaikuttaa ko
neen taloudelliseen elinikään , ja kalliimpien traktoreiden suurempi käyttötunti
määrä on tältä kannalta perusteltu . 
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Kuva 1. Metsätraktoreiden käyttötuntikust annukset, mk/h . 
Vuotuinen kåyttöaika 1560 h, tunt ityötä 390 h , korkopro

sentti 8 .5 

Taloudellisen eliniän li
säksi ovat tuntikustannuslas
kelmissa epävarmuustekij~inä 
korjauskustannukset. Tunti
kustannuslaskelmissa korjaus
kustannukset on laskettu pois
ton avulla siten, että: 90 000 
markan hintaisen kuormatrak
torin korjauskustannukset ovat 
70 % poistosta. Traktorin 
hinnan noustessa korjauskus 
tannusten suhteellisen osuu
den on katsottu laskevan niin, 
että 170 000 markan hintai
sen kuormatraktorin korjaus
kustannukset ovat 60 % pois
tosta. Runkojuontotraktorei.l:
la vastaavasti 70 000 markan 
hintaisen traktorin korjaus
kustannukset ovat 70 % pois
tosta ja 130 000 markan hin
taisen traktorin 60 %. Koneen 
taloudellisena elinikänä on 
korjauskustannuksia lasketta-
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essa pidetty 4 vuotta ja 6 200 käyttötuntia . Riittävien tilastojen puuttuessa on 
tähän menettelyyn päädytty teoreettisessa arvioinnissa, jossa on edellytetty, että 
osa korjauskustannuksista riippuu kokonaan ja osa vain osittain koneen hinnasta. 
Muilta osin tuntikustannuslaskelmat perustuvat todellisiin kustannuksiin. 

Kuvassa 2 on esitetty erihintaisten kuormatraktoreiden ja kuvassa 3 runkojuon
totraktoreiden t ähänastisten kokemusten mukaiset keskimääräiset tuotokset ja tun
tikustannusten edellyttämät tuotokset 450 metrin ajomatkalla. 

ERIHINTAISTEN TRAKTOREIDEN KESKINÄINEN EDULLISUUS 

Kuvasta 2 käy ilmi, että kuorma
traktoreiden todelliset tuotokset 
eivät ole kohonneet samassa suhtees
sa kuin tuntikustannusten edellyt
tämät tuotokset siirryttäessä pie
nistä suuriin traktoreihin, kun tun
tikustannukset on laskettu aina sa
malle taloudelliselle eliniälle. 
Tämä merkitsee sitä, että lähikul
jetuksen kannattavuus heikkenee 
kuormatraktoreilla siirryttäessä 
suurempiin traktorei hin, jos niiden 
taloudellinen elinikä on sama kuin 
pienillä traktoreilla eli 6 200 käyt
töt unt ia . Taloudellisesti edulli
seen lopputulokseen johtavan toi
minnan edellytyksenä kalleimmilla 
nykyisin markkinoilla olevilla. kuor
matraktoreilla on 7 000 •. • 8 000 
käyttötunnin taloudellinen elinikä. 

Runkojuontotraktoreiden keski
määräiset tuotokset ovat kasvaneet 
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Kuva 3. Runkojuontotraktorin keskii:iääräi
set tuotokset sekä kå.yttötuntikustannus
ten edellyttämät tuotokset. Ajomatka 450 m 
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Traktorin hinta , 1000 mk 

Kuva 2 . Kuormatraktorin keskimääräiset tuotok
set sekä käyttötuntikustannusten edellyttämät 

tuotokset . Ajomatka 450 m 

traktorin koon suuretessa suhteellises
ti enemmän kuin tuntikustannusten edel
lyttämät tuotokset (kuva 3), vaikka ko
neiden taloudellinen elinikä ei piteni
sikään siirryttäessä pienemmästä runko
juontotraktorista isompaan. Tämä mer
kitsee sitä, että runkojuonnon kannat
tavuus paranee yleensä siirryttäessä 
suurempiin traktoreihin. Suurten trak
toreiden edullisuutta runkojuonnossali
sää vielä niiden todennäköisesti pitem
pi taloudellinen elinikä. 

Suurten uudenaikaisten metsätrakto
reiden maastossaliikkumiskyky on yleen
sä parempi kuin pienten traktoreiden. 
Tämä seikka parantaa suurten traktorei
den taloudellisuutta pieniin traktorei
hin verrattuna . Juontomatkan pidenty
essä lähikuljetuskustannukset nousevat 
jyrkemmin pienellä kuin isolla trakto
rilla, koska pienten traktoreiden ajo
nopeus maastossa on yleensä alhaisempi 
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ja kuorman koko pienempi. Näitä suurten traktoreiden edullisuutta puoltavia teki
jöitä ei ole otettu huomioon laskelmissa. 

YHTEENVETO 

o Suuret kuormatraktorit ovat keskimäärin pieniä kuormatraktoreita edullisempia 
edellyttäen, että niiden taloudellinen elinikä on l 000 ••• 2 000 käyttötuntia 
pienten traktoreiden elinikää pitempi. 

o Runkojuonnossa suuri traktori on keskimäärin pientä traktoria edullisempi riip
pumatta siitä, onko suuren traktorin taloudellinen elinikä pitempi kuin pienen. 

o Erityisesti isoa traktoria puoltavia olosuhdetekijöitä - esimerkiksi vaikeita 
maasto-olosuhteita ja keskimääräistä pitempää maastokuljetusmatkaa - tai toi
saalta pientä traktoria puoltavia tekijöitä - esimerkiksi pieniä työmaita ja 
puuston alhaisia tiheyksiä - ei ole tässä katsauksessa otettu huomioon, vaan 
tulokset on tarkoitettu koskemaan nykyisin keskimääräisiä kulj etusolosuht eita. 

Mikko Rysä 

Metsäteho Review 5/1971 

THE ECONOMICS OF FOREST TRACTORS OF DIFFERENT SIZE AND PRICE 

With the aid of utilisation statistics and cost calculations, the economics of 
skidders and forwarders of different type, size and price was studied. Brief de
scription of the study. 
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