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MAATALOUSTRAKTORIN KANNATTAVUUDEN 
EDELLYTYKSET METSÄAJOSSA 

Esko Mikkonen 

Jo :t;ta maa;tai_o UJ.J :tJta.IU:o!tUn peAUJ.J :t11 va y hfu -
teimä o~~ yhtä edullinen puutavanan me:tÅä
kutje:tlliu eoJ.Ja kMn keoukoko~nerr. me:tÅä:tJta.k
to/tÅ.., J.Jilii. o~~ voil.a.va työf.LL6tää väMn
tään 1 100 tun:tÅ.a vuodeoJ.Ja a.Jtv~o~dun maa
:t.a..toudeoJ.Ja käyte:t;tävärr. 500 turr.Mrr. ~äluL 
N~rr. J.JuuJtet käy:t;tötun:tÅ.määJtfU: ova;t o.ioJ.J uh
teet huom~oon o:tx.a.en epätodennäkö~~. 

Maa:t.a..toUJ.J:tJtaiU:o!Uyhfut~tä keoukoko~rr.en 
on. e.duf.LL6~rr.. Yhfu te..tmää J.JU:fii. edelleen 
l.lUuJte.n:t.a.maUa yfu~kkökUJ.J:t.a.nrr.ufuet Uvät enää 
P~e.ne.n.e. . 

V~ke.a;t maaJ.Jto- ja .tum~o.ioJ.Juhte.et huorr.on:t.a.
vat .tr..a.;tk~ e.vaJ.J:tÅ. maa.i:a1..oUJ.J:tJta.kto!Uyhfute.t
mie.n. käytön kann.a:t;tavuu:tx.a. . 

Metsäteho tutki maataloustraktorilla tehtä
vää puutavaran metsäkuljetusta ja siihen 
Vaikuttavia tekij öi t ä . Yksityiskohtaiset 
tulokset on julkaistu Metsätehon tiedotuk
sena 391. 

Maataloudessa kehitys on joh tanut siihen, 
ett ä nykyisin yli puolet uusis ta trakto-

reis t a on ne livetoisia j äreähköj ä malleja. 
Niitä on myös ajateltu käytettävän metsä
varusteisina talvikauden puutavaran ajoon 
sekä hankintakaupoissa että urakoitsijoiden 
toimesta . 

Näiden yhdistelmien taloudellisen käytön 
edellytyksiä ei ole t ähän mennessä tutkittu 
eikä verrattu yleisesti käytettyyn puunkul
jetusvaihtoehtoon, metsätraktoriin. 

Maataloustraktoriyhdistelmän käytön kannat-
tavuuteen kokonaistaloudellisuuteen 
liittyy myös välillisiä kustannuksia. Niitä 
ovat mm. organisatoriset kustannukset, vero
tukselliset tekijät - polttoaineen verotto
muus tai verollisuus - jne . Niiden vaikutus 
voidaan arvioida vain yksittäistapauksissa. 
Sen vuoksi niiden vaikutukset kustannuksiin 
on jätetty t ämän tarkastelun ulkopuolelle 
ja oletettu maataloustraktorille samat sään
nökset kuin metsätraktorillekin . 

Katsaus vertailee metsätraktorin ja maata
loustraktoriyhdistelmän käytön kannattavuut
ta välittömien kustannusten osalta metsä 
ajossa. 

TAULU!<XO 1 Keskeise t kustannusperusteet 

* 

Keski - Maa taloustraktoriyhdistelmän koko 
kokoinen 

Erittely me t sä- Pieni Keskikokoinen 
traktori 

Traktori Pe rävaunu Kuo rmain Trak t ori Perävaunu Kuormain Traktori 

Hankintahinta, mk 870 000 130 000 30 000 40 000 200 000 60 000 50 000 300 000 

Arvon aleneminen 
20 20 20 30 20 20 30 20 vuodessa , % 

Kokonaiskäytt ö-
II 200 10 000 12 000 6 000 10 000 12 000 6 000 10 000 aika, tuntia 

Metsäajoa vuodessa , *) 
2 400 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 tuntia 

' 
Muuta ajoa vuodessa, * 

tuntia - 500 300 200 500 300 200 500 

Pitoaika, vuotta*) 5.3 5.0 6.0 3.5 5 . 0 6.0 3.5 5 . 0 

Polttoaineen 
9 . 0 7.0 - 8.0 - - 9.0 kulutus, 1/tunti -

Korjaus - ja huolto-
kus tannukset vuotui - 42 20 20 45 20 20 45 20 
ses ta poistosta, % 

Laskennallinen työaika vuodessa ja koneen kokonaiskäyttöaika tunteina määräävät laskelmissa käytetyn 
pitoajan pituuden siten, e ttä mitä enemmän konetta käy tetään vuodessa, si t ä lyhyempi on pitoaika. 

Suuri 

Perävaunt Kuormain 

90 000 60 000 

20 30 

12 000 6 000 

1 500 1 500 

300 200 

6.0 3.5 

- -

20 45 

l 



Taulukko 2 Käy ttötuntikustannukset 

Metsäajoa Keski- Maataloustraktoriyhdistelmä. 

vuodessa , kokoinen Suuri Keskikok. Pieni tuntia metsä-
traktori Käyttötuntikustannukset, mk*) 

2 400 223 - - -
1 900 257 145 114 107 

1 500 - 159 134 114 

1 000 - 175 146 123 

500 - 206 172 134 

*) Pääomakustannuksia laskettaessa on otettu huomioon, 
ett ä maataloustraktoreita, perävaunua ja kuormainta 
käytetään me tsäta l ouden ulkopuolisiin t öihin taulu
kossa 1 esitetyt tuntimäärä t . 

KUSTANNUSPERUSTEET 

Kustannuslaskelma laadittiin keskikokoiselle 
traktorille. Kustannusperusteissa s ovellet 
tiin vuoden 1984 metsätraktoreiden puutava
rankuljetusmaksusopimuksen perusteita (tau
lukko 1, s. 1) . Kaikkien laskelmien korko
prosentti on 12 . 25 . Poiston suu r uus ja 
jäännösarvo on laskettu arvon alenemisen ja 
pitoajan kautta. Palkkakustannukset ja 
sosiaaliturvakustannukset sekä · polttoainei
den hinnat ja muut kustannuserät ·ovat kulje
tusmaksusopimuksen perusteiden mukaiset. 

Maataloustraktoriyhdistelmien alkuinvestoin
nit ovat metsätraktoriin verrattuina suuruus
järjestyksessä: suuri yhdistelmä 55 %, kes
kikokoinen yhdistelmä 35 % ja pieni yhdis
telmä 25 %. 

Taulukossa 2 on esitetty näin laskien saadut 
käyttötuntikustannukset . Tuntimäärinä (= kus
tannusten jakajana vuodessa) on käytetty 
Kahalan (Metsätehon tiedotus 355) ja Mikkosen 
(Metsä tehon tiedotus 391) tutkimusten mukai
sia käyttötunteja. Ne sisältävät 15 min : a 
lyhyemmät keskeytykset, mutteivät siirtoja . 

TUOTOSPERUSTEET 

Keskikokoisen metsätraktorin käyttötunti
tuotokset laskettiin Kahalan . tutkimuksen 
tehotuntituotoksista siten, ett ä ajanmenek
keihin lisättiin lyhyiden, alle 15 min:n 
keskeytysten osuus, 4. 7 %. Maataloustrak
toriyhdistelmän tehotuntituotos ja lyhyiden 
keskeytysten osuus (4.3 %) saatiin Mikkosen 
tutkimuksesta ja laskettiin vastaavalla 
tavalla. Vertailujen yksinkertaistaiDiseksi 
käyttötuntituotokset (taulukko 3) laskettiin 
vain maastoluokal le 1 ja lumettoman maan 
olosuhtei s iin tiheille ja harvoille leimi
koille. Jäljempänä esitetään päätelmiä 
lumen ja maaston vaikutuksista tuotos- ja 
kustannuseroihin . 
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TAULUKJCO 3 Käyttötuntituotokset 

Tiheät leimikot Harva t leimikot 

Tukit 3m Tukit 3m 
Konetyyppi kuit upuu kuitupuu 

Käy ttötunti tuotokset, m 3 *) 

Keskikokoinen 14.8 12.9 12.0 11. 1 metsä traktori 

Suuri maatalous- 10.8 9 . 0 9 . 0 7. 4 traktoriyhdistelmä 

Keskikokoinen 
maa taloustraktori- 9.3 8 . 1 7.8 6 . 6 
yhdis t elmä 

Pieni maatalous- 6 . 7 6.3 5.6 5 . 3 traktoriyhdistelmä 

*) Tuotokset on laske ttu aikatutkimusten perusteella . 

Sekä metsätraktorin että maataloustraktori
yhdistelmän käyttötuntituotokset on laskettu 
aikatutkimukseen perustuvien ajanmenekkien 
pohjalta . Pitkän ajanjakson seurantatutki
mus saattaa antaa erilaiset tuntituotokset. 
Koska metsätraktoreiden käyttöasteista ja 
tuntituotoksista ei viime vuosilta ole katta
vaa seurantatutkimusta, tuotoksia ei perus
tietojen puuttuessa tältä pohjalta voitu 
vertailla. 

Koneiden ja konetyyppien välisiin suhteelli
S11n tuotoseroihin sama tutkimusmenetelmä 
ei sen sijaan paljon vaikuttane. Eri tutki
musmenetelmillä saatuja tuotoslukuja ei 
täss ä tapauksessa voida keskenään vertailla. 
Sen vuoksi valittiin ajanmenekkeihin perus
tuva käy tt ötuntituotosten vertailu. Edellä 
mainittujen tekijöiden vuoksi tuotosluvut 
sinäns ä saattavat vaikuttaa suurilta pitkän 
aikavälin seurantatuloksiin verrattuina. 

SUORITUSPERIAATTEET 

Seuraavassa vertailussa me tsä traktoria ole
tetaan työllistett ävän me tsätraktorin kulje
tusmaksun mukainen tuntimäärä vuodessa . 
Se merkitsee 2 400 t yö tunnin kokonaisaikaa . 
Metsätraktorilie laske taan myös yksivuoro
t yön kustannukset . Maa ta lous traktoriyhdis
telmien työllistämistarkastelu metsäajossa 
alkaa 500 tunnista /vuo3i, mikä merki tsee 
noin 3 000 - 3 500 m :n kuljetusmäärää 
jatkuen 1 900 tunnin eli 10 000 - 12 000 
kuutiometrin kuljetusmäärään. Pienin maa
taloustraktoriyhdis telmä on varsin lähellä 
"isännänlinjan" vaihtoehtoa ja suurin vastaa 
keskikokoista metsä traktoria. Edellä mainit
tuj en tuntien lisäksi maa taloustraktoreita 
oletetaan käytettävän 500 tuntia muualla 
kuin metsäajossa. 

Yllä esitetyille tunt i - ja puutavaramäärille 
on laskettu kuljetuksen yksikkökustannukset 
ja niitä verrataan me tsät raktorin vas taaviin 
kustannuksiin . 



TAULUKKO 4 

Yhdistelmän 
koko 
(Investointi 
verr. metsä-
traktoriin) 

PIENI 

(25 %) 

KESKI -
KOKOINEN 

(35 %) 

SUURI 

(55 %) 

Maataloustraktoriyhdistelmän suhteelliset 
yksikkökustannukset metsäajossa. Maasto
luokka 1, lumeton maa, metsäkuljetusmatka 
350 m. Keskikokoinen metsätraktori • 100 

Puutavara- Metsäajoa vuodessa, tuntia 
laji ja 
leimikon 500 1 000 1 500 1 
tiheys 

Suht. yksikkökustannukset 

TUKIT 

900 

Tiheät 131 121 11 2 105 
Marvat 128 118 109 102 

KUITUPUU 

Tiheät 123 113 105 98 
Harvat 125 116 107 100 

TUKIT 

Tiheät 121 104 95 80 
Harvat 118 100 92 78 

KUITUPUU 

Tiheät 122 104 96 81 
Harvat 129 110 101 86 

TUKIT 

Tiheät 125 106 97 88 
Harvat 122 104 94 86 

KUITUPUU 

Tiheät 132 11 2 t'02 93 
Harvat 138 118 107 98 

MAA TALOUSTRAKTORIN 
KÄYTTÖEDELLYTYKSET 

Kuvista 1 ja 2 nähdään tukkien ja kuitupuun 
ajon suhteellisilla kustannuksilla mitatut 
vähimmäistuntimäärät vuodessa verrattuina 
metsätraktorin tuntimääriin. 

Keskikokoista maataloustraktoriyhdistelmää 
olisi työllistettävä tukkien metsäajossa 
vähintään 1 150 tuntia ja 3 m kuitupuun 
ajossa 1 200 tuntia. Jos taas metsätrakto
ria voidaan työllistää vain yksivuorotyön 
verran, maataloustraktoreiden käytön kannat
tava tuntiraja alenee tuntuvasti. 

Metsätraktoreiden nykyiset kuljetusmaksut 
perustuvat ~ 400 tunnin työaikaan vuodessa. 

Edullisin maataloustraktoriyhdistelmä on 
keskikokoinen (kuva 3). Kuitupuun ajo on 
tehokkainta pienillä yhdistelmillä . Niitä 
on kuitenkin työllistettävä metsäaJossa 
vähintään 1 700 tuntia vuodessa, jotta nii
den käyttö olisi edullisempaa kuin metsä
traktorin. Keskikokoiset ja suuret yhdistel
mät ovat edullisimpia tukkien ajossa, jossa 
niitä on voitava työllistää vähintään 1 100 
tuntia. Kuitupuun ajossa vastaava luku on 
l 250 tuntia. 

Metsäkäyttöön tarkoitetun maataloustraktori
yhdistelmän kokoa ei kannata suurentaa lii
kaa, koska sen yksikkökustannukset suurene
vat nopeammin kuin metsätraktorin yksikkö
kustannukset. 

Suh teelli set 
yksikkökustannukset 

140.----,-------------,------------,----------, 
Yhdist l män 
koko 

~--~--------~------~~----~ 
0 500 1 000 1 500 1 900 

Metsäajoa vuodessa , tuntia 

Kuva 1 . Tukkien maataloustraktorilla-ajon suhteelliset 
yksikkökustannukset metsäkuljetuksessa verrattuina keski 
kokoisella metsätraktorilla ajon yksikkökustannuksiin . 
Maastoluokka 1, tiheä leimikko 

Suhteelliset 
yksi kkökust annuk set 

140 r7.Y~hd~i~s~t~l~må~. n----------,------------,----------, 

koko 

suuri 
1 = M tsätraktorin nykyi en maksun 

e ellyttä11ä tuntimää ä (100> 
130 t---~~-------1-I_; __ Mrt-s-ät-r-ak_t_o-ri--yk-s-iv-u;-ro-t-yö-s-sä--(-11~6_,) 

pieni 

120 ~~7~~:~~~~=~~~~-----t------------,_ ________ _, 
nen 

L·~-+----------~--------~------~ 
0 500 1 000 1 500 1 900 

Metsäaj oa vuodessa , tuntia 

Kuva 2. Kuitupuun maataloustraktorilla-a jon suhtee lliset 
yksikkökustannukset metsäku ljetuksessa ver rattui na kes,i 
kokoisella met sätrak tor illa ajon yksikkökustannuksiin . 
Maastoluokka 1, tiheä leimikko 

Suhteelliset 
yksi k kökus t annuk set 

140 

.~ 
130 

120 

110 

100 

90 

0 

~ 
k~"' :-Kesk ik 

metsät aktor i 

h 
Pieni 
yhdi st . 

25 

"-..... r-

Keskikokoinen 
yhdi stel11ä 

35 

~tsäajoa 

vuodessa 
tunt ia 

~ 

1 ()()() 

1 

1 
1 500 __... 

Suuri 
yhdi st. 

55 
Investointi verrattuna 11etsätraktori in, X 

Kuva 3. Erikokoisten maataloustraktoriyhdistel ien 
suhteelliset yksikkökustannukset tukkien etsä ul
jetuksessa . Maastoluokka 1, tiheä leimi ko 
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MUUT NÄKÖKOHDAT JA PÄÄTELMÄT 

Edellä esitetty vertailu perustuu siihen, 
että maataloustraktoreita voidaan ottaa 
joustavasti käyttöön ja työllistää sellai
nen tuntimää rä, joka on taloudellisesti 
edullinen. 

Tarvittavat kokonaistuntimäärä t ovat kuiten
kin niin suuria, että niiden saavuttaminen 
on varsin ep ä todennäköistä, kun otetaan huo
mioon oletettu maatalouskäyttö: 500 tuntia 
vuodessa. 

Myös talvi ja huonot maasto-olosuhteet alen
tavat suuresti maataloustraktoriyhdistelmien 
käytön kannattavuutta. 60 cm:n lumensyvyys 
ei viel ä sanottavasti haittaa metsätraktorin 
t yöskentelyä , mutta maa talous t raktoriyhdis
telmälle sen syvyisessä lumessa t yöskentely 
on vaikeata. Tuotos alenee selvästi ja 
kannattavuus huononee juuri talviaikaan, 
jolloin puuta pitäisi kuljettaa eniten. 

Metsäteho Review 19/1984 

Maataloustraktoriyhdistelmien kannattavan 
käy t ön edellytykset ovat edellisen perus
teella seuraavat. 

Pieniä yhd istelmiä tulisi t yöllistää vä
hintään 1 700 tuntia vuodessa ja lähinnä 
kuitupuun ajossa hyvist ä olosuhteista. 

- Suositeltavinta on käytt ää keskikokoista 
yhdistelmää. Silloin pääoman käyttö, kus
tannukset ja tuottavuus ovat tehokkaimmil
laan. 

- Keskikokoisia yhdistelmiä tulisi t yöllis
t ää sahatukkien ajossa vähin t ään 1 100 
tuntia ja kuitupuun ajossa 1 250 tuntia 
vuodessa. 

Vaikeisiin lumi- ja maasto-olosuhteisiin ei 
maataloustraktoriyhdistelmiä tulisi viedä. 

AN AGRICULTURAL TRACTOR IN FOREST HAULAGE 

An agricultural tractor combination would be 
as profitahle as a medium-sized fo r es t 
tractor for f orest haulage o f timber , if it 
is used fo r at least 1.100 hours a year in 
addi tion to the estimated 500 hours of agri
cul tural use. A yearly total of that magni
tude seems unlikely in the circumstances. 

A medium-sized agricultural tractor combina
tion is the most profitable . Unit costs are 
not reduced by increasing the size of the 
combination. 

Difficult terrain, and severe snow condi
tions during the winter, markedly deerease 
the profitability of the agricultural 
tractor combination . 
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