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Traktorin taloudellinen ajotapa

Uutta traktoria hankittaessa erityisen 
tärkeää on etsiä työhön sopivaksi mitoi-
tettu traktorimalli, ei liian suurta eikä liian 
pientä. On myös hyvä ottaa alhainen polt-
toaineenkulutus mukaan vaatimuslistalle.

Nykyaikaisissa traktoreissa on automaat-
tinen polttoaineen kulutuksen seuranta. 
Kulutus ilmoitetaan usein g/kWh, mutta 
se ei kuitenkaan vielä kerro kuinka paljon 
traktori kuluttaa polttoainetta tehtyyn 
työhön nähden. Oman koneen kulutusta 
onkin järkevää seurata. Kun tankatut lit-
rat ja ajetut työtunnit on merkitty muis-
tiin, syntyy oikea kuva todellisesta kulu-
tuksesta. 

Huomattava osa maanviljelyssä käytettävästä energiasta 
kuluu polttoaineena traktoreissa ja puimureissa. 
Taloudelliset seikat ja tiukentuneet energiatehokkuus
vaatimukset ohjaavat mahdollisimman tehokkaaseen 
energian käyttöön. Monet asiat vaikuttavat siihen kuinka 
paljon polttoainetta pystytään säästämään. Polttoaineen 
kulutus vaihtelee suuresti riippuen siitä minkälaisella 
traktorilla ajaa, mitä työmenetelmiä käyttää ja miten 
traktorilla ajaa.

Traktorin koko on järkevä mitoittaa sen 
mukaan, minkälaiseen työhön sitä tarvitaan. 
Kuva: Anna Snellman
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Korkeapaine
Matalapaine

Pumppu Suodatin

Commonrail

Ohjausyksikkö

Ruiskutussuutin

Polttoainetankki

Dieselmoottori

Kaikkien nykyaikaisten traktoreiden voi-
manlähde on dieselmoottori. Kehitys on 
kulkenut mekaanisella ruiskutuksella va-
rustetuista ahtamattomista esikammio-
dieseleistä ahtimella varustettuihin suo-
raruiskutus commonrail-moottoreihin, 
joiden polttoaineen ruiskutusta ohjataan 
tietokoneella. 

Dieselmoottori esikammiolla ja suoraruiskutuksella.

Commonrail-moottorissa ruiskutussuuttimia ohjataan täysin elektronisesti.
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Vaihteistot

Vanhemmissa traktoreissa moottorin 
ruiskutusjärjestelmä toimii noin 100–300 
bar:in paineella. Nykyaikaisissa common-
rail-moottoreissa ruiskutuspaineet ovat 
jopa 2 500 bar:ia. Suuremman ruiskutus-
paineen, ruiskutuksen myöhäisemmän 
ajankohdan ja tarkemman polttoaineen 
annostelun ansiosta on mahdollista saa-
da täydellisempi polttoaineen palamistu-
los puhtaammilla päästöillä ja paremmal-
la hyötysuhteella. Ahtimen ja välijääh-
dyttimen käyttö lisää moottorin tehoa ja 
parantaa hyötysuhdetta. 

Useimmissa moottoreissa työhön käy-
tetty polttoaineen kulutus on pienimmil-
lään, kun moottori käy vääntömomentil-
taan suurimmalla kierrosalueella eli rei-
lusti kuormitettuna.

Erilaiset moottorit poikkeavat hyötysuh-
teeltaan toisistaan lähinnä rakenteellisis-
ta syistä. Eniten kuitenkin toisistaan ero-
avat vanhat ja uudet moottorit. Erilaisten 
vaihteistoratkaisujen käytettävyys ja voi-
mansiirtohäviöt poikkeavat myös huo-
mattavasti toisistaan.

Perinteinen mekaaninen 
vaihteisto

Perinteisellä mekaanisella vaihteistolla 
veto katkeaa hetkellisesti vaihteenvaih-
don yhteydessä. Erityisesti raskaammas-
sa peltotyössä sekä raskaissa kuljetuksis-
sa mäkisissä olosuhteissa lyhytkin katkos 
voimansiirrossa on merkittävä haitta. Po-
sitiivinen ominaisuus mekaanisessa vaih-
teistossa on voimansiirron pieni hävikki, 
joka on noin 10 prosentin luokkaa. 

Mekaanisella vaihteistolla on käytännös-
sä vaikea kuormittaa moottoria ihanteel-
lisesti mäkisessä maastossa. Jotta välty-
tään turhilta vaihtamisilta ja katkoilta voi-
mansiirrossa, joudutaan ajamaan vaih-
teella, jolla moottorilla on käytettävissä 
runsaasti ylimääräistä vääntömomenttia. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
moottoria pääsääntöisesti kuormitetaan 
turhan kevyesti, mikä puolestaan huo-
nontaa polttoainetaloutta.

Traktorin vaihteiston kautta menetetään 
suuri määrä energiaa lämpönä. Sekä moot-
tori että vaihteisto ovat jäykimmillään en-
nen kuin ne ovat lämmenneet käyttöläm-
pötilaansa. Nykyaikaiset vaihteistot ovat 
usein integroituja kokonaisuuksia, joihin 
sisältyy hydrauliikka, tasauspyörästö ja 
jarrut. Energiahukkaa syntyy öljypum-
puissa, jotka pumppaavat ja kierrättävät 
öljyä korkealla paineella ja joiden tehtävä 
on ylläpitää öljynpaine erilaisissa kytki-
missä ja tehostinjärjestelmissä.

Nykyisissä traktoreissa yhä yleisemmät 
portaattomat vaihteistot hyödyntävät 
traktorin moottoria optimaalisemmin 
kuin klassiset mekaaniset pikavaihteistot. 
Useimmissa portaattomalla vaihteistolla 
varustetuissa traktoreissa tietokone oh-
jaa sekä moottoria että vaihteistoa, mikä 
tehostaa polttoaineen käyttöä voiman 
siirtoon ja säästää sitä merkittävästi. 
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pataan hydraulisen voimansiirron kautta. 
Kun traktorilla lähdetään liikkeelle paikal-
taan, siirtyy voima lähes kokonaan hyd-
raulisesti. Vauhdin kasvaessa lisääntyy 
mekaanisen voimansiirron osuus niin, et-
tä maantieajossa suurella ajonopeudella 
voima välittyy kokonaan mekaanisesti.

Suurin etu portaattomalla vaihteistolla 
varustetulla traktorilla on elektronisen 
moottorinohjauksen kyky automaattises-
ti optimoida tehon ja vääntömomentin tar-

Semipowershift-vaihteisto

Semipowershift-vaihteistolla eli osittai-
sessa voimansiirrossa valitaan manuaali-
sesti ajovaihde. Lisäksi käytettävissä on 
muutamia pikavaihteita, joita voidaan 
vaihtaa ilman voimansiirron katkoksia.

Rakenteeltaan semipowershift muistut-
taa tavallista mekaanista vaihteistoa, 
mutta siinä on myös sähköhydraulisesti 
kytkeytyvillä lamellikytkimillä varustettu-
ja pikavaihteita, jotka vaihtuvat ilman ve-
don katkeamista. Tämä on hyvä ominai-
suus raskaissa töissä, kuten maanmuok-
kauksessa. Voimansiirron hävikki semi-
powershift-vaihteistolla on noin 15 pro-
senttia. Toisaalta semipowershift mah-
dollistaa vaihteen valitsemisen niin, että 
moottori käy käytännön ajossa polttoai-
neen kulutuksen kannalta hyvällä kuor-
mitustasolla.

Fullpowershift-vaihteisto

Fullpowershift-vaihteistolla kaikki vaihta-
miset tehdään sähköhydraulisesti ohja-
tuilla lamellikytkimillä. Perinteistä kytkin-
tä ei tarvita eikä sitä aina edes ole. Full-
powershift-vaihteiston kanssa käytetään 
usein momentinmuunninta perinteisen 
kytkimen sijaan, jotta vaihtamiset saa-
daan sujumaan miellyttävän pehmeästi. 
Fullpowershift-vaihteistolla saadaan jat-
kuva katkeamaton vetovoima läpi kaikki-
en vaihteiden, minkä ansiosta traktoria 

on mukava ajaa. Voimansiirron hävikki 
fullpowershiftillä on noin 20 prosenttia.

Portaaton voimansiirto CVT

Traktoreissa, jotka on varustettu portaat-
tomalla CVT-vaihteistolla, vetovoima 
moottorilta pyörille siirtyy kahta eri kaut-
ta; mekaanisesti ja hydraulisesti. Mekaa-
nisen ja hydraulisen voimansiirron suhde 
määräytyy sillä kuinka paljon öljyä pum-

Mekaanisen vaihteiston toimintaperiaate. Vaihtaessa voimansiirrossa katkos.
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ve niin, että moottorin kierrosluku pysyy 
mahdollisimman alhaisena. Tämä laskee 
polttoaineen kulutusta ja melun määrää. 

Koska suurin osa voimasta välittyy me-
kaanisesti mahdollisimman vähäisten 
osien kautta, saavutetaan tämäntyyppi-

sellä portaattomalla vaihteistolla pieni voi-
mansiirron hävikki – noin 10 prosenttia –, 
mikä vastaa perinteistä mekaanista vaih-
teistoa. Kokonaisuutena tällä vaihteisto-
tyypillä kuitenkin saavutetaan polttoai-
neen säästöä, koska moottoria voi kuor-
mittaa optimaalisemmin.

Traktorin portaaton vaihteisto. 
Planeettavaihteessa voimansiirto jakautuu 
mekaaniseen ja hydrauliseen osaan, jotka 
myöhemmin jälleen yhdistyvät.
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Huolto ja ylläpito

muu kuluneisuus lisää polttoaineenkulu-
tusta. Huono ruiskutussuuttimien kuvio 
aiheuttaa myös epätäydellisen polttoai-
neseoksen palamisen ja polttoaineen ener-
gian hyödyntämisen.

Kampikammion tuuletuksen toimivuus 
on tarkistettava, koska tukkeutuessaan 
se saattaa aiheuttaa öljyvuotoja. Diesel-
moottori käyttää 14–16 kuutiota ilmaa jo-
kaista poltettua diesellitraa kohden. Tu-
kossa oleva ilmansuodatin aiheuttaa imu-
vastusta ja lisää polttoaineenkulutusta.

Renkaat ja luisto

Oikeat renkaat ja rengaspaineet eri työ-
tehtäviin säästävät polttoainetta. Kun 
renkaat painuvat pehmeillä alustoilla 
maahan mahdollisimman vähän, poltto-
ainetta kuluu vähemmän eikä maa tiivis-
ty liikaa. Rengas työntää maahan painu-
essaan maata edellään, joka lisää vastus-
ta ja polttoaineenkulutusta. Peltotöissä 
pehmeillä alustoilla on käytettävä suuri-
läpimittaisia, leveitä ja pehmeitä renkaita 
matalalla ilmanpaineella. Vaihtoehtoises-
ti voi käyttää paripyöriä jakamaan trakto-
rin painon suuremmalle pinta-alalle. Ko-
valla tiellä ja muilla kovilla alustoilla vuo-
rostaan kapea ja kova rengas korkeam-
malla rengaspaineella pyörii huomatta-
vasti kevyemmin kuin leveä ja pehmeä 
rengas, ja polttoainetta kuluu näin vä-
hemmän.

Traktorin ja moottorin säännöllinen huol-
to ja ylläpito eivät ainoastaan pidennä ka-
luston elinikää vaan auttavat myös sääs-
tämään polttoainetta ja pienentämään 
kalustovaurioiden riskiä. Huoltokirjaa on 
tärkeää seurata ja huolehtia moottorin 
kunnosta. Huonokuntoiset moottorit ku-
luttavat normaalia enemmän polttoai-
netta. Jopa hyvin yksinkertaisetkin toi-
menpiteet, kuten huolehtiminen siitä että 
polttoainekorkki on ehjä ja tiivis säästää 
myös polttoainetta. Ehjä korkki estää 
polttoainetta haihtumasta.

Teknisiin vikoihin viittaavia moottorin toi-
minnan muutoksia on tärkeää seurata. 
Esimerkkejä sellaisista ovat lisääntyneet 
polttoaineen- tai öljynkulutus, mustem-
mat pakokaasut, taipumus ylikuumene-
miseen, epänormaali kampikammiontuu-
letus sekä muuttunut käyntiääni. Mustaa 
savua ilmenee normaalisti kierrosten 
äkillisesti muuttuessa tai kuormituksen 
kasvaessa, mutta lämpimän moottorin ei 
kuulu savuttaa tasaisessa korkeassa 
kuormituksessa.

Erittäin kylmissä olosuhteissa käynnistä-
mistä on vältettävä, koska se kuluttaa suu-
resti moottoria. Moottorilämmittimen 
käyttö talviaikaan säästää polttoainetta 
ja moottoria. On edullisempaa lämmittää 
traktori sähköllä kuin dieselillä.

Ajan mittaan traktorin moottori kuluu ja 
väljistyy. Kuluneet männänrenkaat ja sy-
linterit, huonosti tiivistävät venttiilit ja 

Raskaassa kuljetusajossa säästää sekä 
polttoainetta että renkaita huolehtimalla 
renkaitten riittävän korkeasta 
ilmanpaineesta. Kuva: Fredrik Ek

Esimerkkejä ilmanpaineesta:
– 1,0–1,5 bar peltoajossa
– 0,6–1,0 bar peltoajossa paripyörillä
– 1,5–2,0 bar maantieajossa
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Renkaat 65-prosenttisella profiililla (ren-
kaan korkeus suhteessa leveyteen) on 
kehitetty kantamaan suuria kuormia ma-
talalla rengaspaineella. Etuja normaaliin 
80-prosenttiseen rengasprofiiliin nähden 
ovat pienempi pintapaine sekä paremmin 
välittyvä vetovoima. Hyvä vetokyky tar-
koittaa että traktorilla saadaan paljon 

työtä tehtyä kerralla ja ajotunnit sekä 
polttoaineenkulutus voidaan minimoida. 
Haittapuoli 65-prosenttisessa rengaspro-
fiilissa on korkeampi vierintävastus tiellä 
sekä muilla kovilla ajoalustoilla.

Jotta saavutettaisiin parempi hyötysuhde 
käytettyyn polttoaineeseen nähden, on 
vältettävä renkaan liiallista luistoa. Tietty 
luisto on kuitenkin välttämätöntä työssä, 
missä työkoneita vedetään ja se saattaa 
olla merkki siitä että moottoriteho hyö-
dynnetään oikein. Luiston tulee olla 10–
20 prosenttia, jotta suurin hyötysuhde 
moottorin ja vetokoukun välillä saavute-
taan. Vielä 30 prosentin luistolla poltto-
aineenkulutus on pienempi kuin 10 pro-
sentin luistolla, mutta renkaiden kulumi-
nen on turhan suurta.

Öljynvaihdot ja öljynsuodattimet

Nykytraktoreissa on yleensä yhdistetty 
työhydrauliikan, voimansiirron sekä jarru-
jen öljyjärjestelmät. Tällaisen järjestelmän 
etuna on se, että suuri määrä öljyä on 
työhydrauliikan käytettävissä ja että koko 
öljyjärjestelmän lämpötila saadaan nope-
asti sopivaksi. Haittapuolina ovat eri jär-
jestelmän eri osa-alueiden öljylle asetta-
mat vastakohtaiset ominaisuusvaatimuk-
set sekä epäpuhtauksien epäsuotuisa le-
viäminen yhdistetyissä järjestelmissä.

Traktorin tekniikan riskialtein osa on voi-
mansiirto, johon syntyy useimmiten vau-
rioita. Lisäksi näiden korjaaminen on erit-
täin kallista. On tärkeää huolehtia voi-
mansiirron öljyn puhtaudesta ja sen 
säännöllisestä vaihtamisesta. Voiman-
siirron osat kuluvat jatkuvasti, mikä tar-
koittaa käytännössä että öljyyn sekoittuu 
pieniä metallihiukkasia.

Traktorin öljyt altistuvat helposti epäpuh-
tauksille. Öljyt ja öljynsuodattimet on 
vaihdettava säännöllisesti, jotta öljy säi-
lyttää voiteluominaisuutensa ja pysyy 
puhtaana. Uudetkin öljyt tulisi suodattaa 
ennen käyttöä, koska nekin sisältävät 
usein liian paljon vieraita hiukkasia. Suo-
dattamisen voi tehdä erillisellä suodatti-
mentäyttäjällä tai traktorin omalla suo-
datinjärjestelmällä. On myös tärkeää tar-
kistaa, että voimansiirrossa ja hydraulii-
kassa käytetään suositeltua öljyä sekä 
talvi- että kesäkäyttöön.

Hydraulijärjestelmän huohotus-suodin 
on usein niin huonossa kunnossa, että se 
päästää ohitseen pölyistä ilmaa suoraan 
öljysäiliöön/vaihdelaatikkoon. Hydrauli-
järjestelmä altistuu myös epäpuhtauksille 
päivittäisten ulkoisten työkoneiden irro-
tusten ja kiinnitysten yhteydessä. Jarru-
järjestelmät joissa on öljyjäähdytteisiä 
jarrulamelleja lisäävät myös epäpuhtauk-
sien määrää.
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Ajotapa

Kuormitustaso ja moottorin 
kierrosluku

Optimaalisesti kuormitettuna nykyaikai-
sen traktorin dieselmoottorin hyötysuh-
de on noin 35 prosenttia. Hyötysuhde 
laskee kuormituksen ollessa liian suuri ja 
erityisesti mikäli kuormitus on liian pieni. 
Teho, jonka moottori antaa, on aina suu-
rempi kuin teho, joka voidaan mitata ve-
täviltä pyöriltä tai voimanottoakselista. 

Moottorin tehosta osa kuluu moottorin 
apulaitteille sekä kuljettajalle tärkeiden 
toimintojen pyörittämiseen. Niitä ovat 
esimerkiksi jäähdytyspuhallin, laturi, hyd-
raulipumput, kompressori sekä ilmas-
tointi. Edellä mainittuihin toimintoihin ku-
luva tehon määrä on enemmän tai vä-
hemmän vakio, riippumatta traktorin 
muusta kuormituksesta. Tämä kiinteä ku-
lu kannattaa jakaa mahdollisimman mo-
nelle hyödylliselle kilowattitunnille.

Oma ajotapa vaikuttaa polttoaineenkulu-
tukseen suuresti. Asiaan voi vaikuttaa 
muun muassa hyödyntämällä traktorin 
ominaisuuksia optimaalisesti nykyaikai-
sen traktorin tekniikan avulla. 

Oikean vaihteen käyttäminen ja oikea 
kaasupolkimen asento antavat ihanteelli-
sen kuormitustason. Taka- sekä nelive-
don ja tasauspyörästön lukon hyödyntä-
minen eri työtilanteissa tuo myös selkeää 
säästöä.

Huomattava osa 
moottoritehosta 
kuluu traktorin  
omien toimintojen 
ylläpitämiseen.  
Kuva: Valtra
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Tasauspyörästö ja neliveto

Raskaissa peltotöissä on eduksi käyttää 
tasauspyörästön lukkoja ja nelivetoa, jot-
ta pyörien luisto vähenee ja polttoainetta 
säästyy. Kun tasauspyörästöt ovat lukit-
tuna, vähenee voimansiirron kitkahäviöt 
ja polttoaine hyödynnetään näin tehok-
kaammin.

Nelivedon tärkeimpiä etuja on helppous 
jakaa traktorin paino ja hyödyntää näin 
kaikkien vetävien pyörien vetovoima peh-
meällä alustalla. Painavat traktorit painu-
vat maahan vähemmän maahan neliveto 
kytkettynä kuin takapyörävetoisina. Etu-
pyörät puskevat nelivedossa vähemmän 
maata edellään, minkä takia traktori kul-
kee kevyemmin ja painuu pintaan vä-
hemmän.

Paras polttoainetalous saavutetaan sil-
loin, kun kuormitus on noin 60–80 pro-
senttia ja moottorin kierrosluku noin 70 
prosenttia maksimista. Polttoainetalous 
huononee huomattavasti jos kuormitus 
on alle 40 prosenttia maksimista. Suuril-
la vaihteilla ajettaessa voi moottorin 
kuormitustasoa nostaa käyttämällä 
alempaa moottorin kierroslukua. Tällöin 
tulee kuitenkin varoa ylikuormittamasta 
moottoria.

Musta savu pakoputkesta on merkki 
moottorin ylikuormituksesta. Jos moot-
tori ei ajon aikana reagoi nopeasti kaasu-
polkimen painamiseen, on aika vaihtaa 
pienemmälle vaihteelle.

Matkanteon jouduttamiseksi traktorilla 
ajetaan maantieajossa usein kaasu poh-
jassa. Tämä ajotapa kuluttaa kuitenkin 
huomattavasti enemmän polttoainetta 
kuin ajo esimerkiksi 80 prosentilla maksi-
mikierroksista. Polttoainetalouden näkö-
kulmasta kannattaa myös maantieajossa 
pitää moottorin kierrosluku selkeästi alle 
2000 r/min.

Hyvien ajo-ominaisuuksien takaamiseksi 
on nelivetotraktorin voimansiirto raken-
nettu niin, että etupyörät pyörivät 2–5 
prosenttia takapyöriä nopeammin. Tämä 
lisää renkaiden kulumista ja vierintävas-
tusta, minkä takia kannattaa ajaa taka-
pyörävedolla jos pitoa on riittävästi. On 
syytä tarkistaa että sekä etu- että taka-
pyörät ovat tasaisesti kuluneet ja että 
käytössä on oikeita rengaskokoyhdistel-
miä. Muuten saattavat nopeuserot etu- 
ja taka-akselin välillä muodostua väärän-
laiseksi.

i41206342_Traktorin_taloudellinen_ajotapa.indd   11 10.10.2012   18.47



12

Viisto- tai 
ristiinajo

Veto vedon 
viereen

Ympäriajo Veto vedon 
viereen viisto 
kyntösuunta

Sarka-ajo

100 100,5 101 110 114

Ajolinjat

Traktorin tekniikka ei ole ainoa asia mikä 
vaikuttaa polttoainetalouteen. Hyvin suun-
niteltu ajaminen, kuten esimerkiksi ajo-
linjojen valinta eri peltolohkoilla ja päis-
teillä vaikuttaa myös asiaan. Luonnolli-
sesti myös kuormatta ajo ja traktorin 
tyhjäkäynnillä seisottaminen lisää poltto-
aineenkulutusta. Jos esimerkiksi 75 he-
vosvoimainen traktori käy tyhjäkäyntiä 
10 minuuttia päivässä tai 61 tuntia vuo-
dessa, kuluu polttoainetta turhaan noin 
120 litraa vuodessa.

Kyntäessä voi säästää polttoainetta päis-
teillä käännettäessä ajamalla lenkki sen 
sijaan että pysähtyy ja peruuttaa. Lenkin 
ajaminen tekee ajosta tasaisempaa. Vaik-
ka päisteestä tulee näin menetellen hie-
man leveämpi, on polttoaineenkulutus 
silti hehtaaria kohden pienempi.

Päisteajo. Polttoainetta säästyy ajamalla lenkki peruuttamisen ja kääntämisen sijaan.

Ajolinjat vaikuttavat polttoaineenkulutukseen. Kulutus on tässä kuvattu vertailulukuna 
taloudellisimpaan ajolinjavalintaan nähden.
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Varusteet ja työmenetelmät

viksi, mutta käyttökelpoinen keino on 
myös ajaa suuremmalla vaihteella ja al-
haisemmilla moottorin kierroksilla.

Taloudellisen ja polttoainetta säästävän 
työtuloksen saavuttamiseksi on traktorin 
ja työkoneiden yhteensovittaminen teh-
tävä huolella.
•	 Jos	käytetään	liian	pieniä	työkoneita,	

jää kapasiteetti pieneksi ja polttoai-
neenkulutus hehtaaria kohden suureksi.

•	 Liian	suuri	työkone	vuorostaan	aiheut-
taa riskin että traktori ylikuormittuu. 
Jos	muokkausolosuhteet	ovat	huonot	
ja työkoneet liian suuret, voi työn 
suorittaminen vaarantua.

•	 Sopimattomalla	traktorin	ja	työkoneen	
yhdistelmällä voi polttoaineenkulutus 

olla yli kolmanneksen suurempi kuin 
ihanteellisella yhdistelmällä.

•	 Työkoneet	tulee	mitoittaa	niin,	että	
traktorin kuormitus on vähintään 2/3 
maksimista.

•	 Työkoneiden	säätöjä	tehtäessä	tulee	
huolehtia että työkoneen hydraulijär-
jestelmän osat on kytketty traktorin 
hydraulijärjestelmään oikein. Työko-
neen letkujen koko on mitoitettava 
traktorin järjestelmän mukaan.

•	 Nykyään	monien	valmistajien	trakto-
reihin saatavissa on joko vakio- tai 
lisävarusteena voimanulosottoakselin 
(PTO) taloudellinen kierroslukuasetus. 
Jos	tämä	mahdollisuus	on	käytössä,	
voi kevyitä töitä tehtäessä valita 
polttoainetta säästävän eco-asetuksen. 

Polttoaineenkulutus vaihtelee myös pal-
jon varusteista ja työmenetelmistä riip-
puen. Säästää voi esimerkiksi mitoitta-
malla työkoneiden koon oikein ja käyttä-
mällä vähemmän ajoa vaativia työmene-
telmiä. Myös työkoneiden oikea säätämi-
nen on tärkeää, sillä vetovastuksen kas-
vaminen vaikuttaa suoraan polttoaineku-
lutukseen. 

Työvaiheiden vähentäminen tarkoittaa 
traktorin vähäisempää käyttöä ja näin ol-
len pienempää kulutusta. Mahdollisia 
vaihtoehtoja tavanomaiselle viljelylle ovat 
kyntämättä viljely ja suorakylvö. Joskus 
voi myös yhdistellä ajoja, esimerkiksi lan-
noitteita tai siemeniä pellolle vietäessä 
voi paluukuormassa tuoda rehupaaleja. 

Turha paino lisää polttoaineenkulutusta, 
joten esimerkiksi traktorissa käytettävät 
lisäpainot tulee ottaa pois silloin kun niitä 
ei tarvita. Huolehdi myös siitä, että trak-
torin tai peräkärryn jarrut eivät laahaa 
päällä ja aiheuta lisävastusta.

Työkoneiden ja varusteiden 
mitoitus

Kun maanviljelijä vaihtaa traktoria, oste-
taan usein aiempaa suurempi traktori. 
Koska työkoneet harvemmin uusitaan 
samalla kertaa, voi uuden traktorin kuor-
mitusaste laskea liian alas eli alle 75 pro-
senttiin. Suositeltavin käytäntö olisi mi-
toittaa traktori ja työkoneet yhteensopi-

Tässä on kytketty 
lantavaunu turhan 
suuren traktorin 
perään.  
Kuva: Fredrik Ek
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Maanmuokkausmenetelmät

Viime vuosina maanmuokkaus- ja kylvö-
menetelmien kirjo on kasvanut tiloillam-
me. Maanmuokkauksen työmäärä ja sa-
malla polttoaineenkulutus vaihtelee pal-
jon suorakylvön, kevytmuokkauksen ja 
perinteisen kyntöviljelyn välillä. Kyntämi-
nen on yksi raskaimmista muokkausme-
netelmistä, ja se voi kuluttaa jopa 30 lit-
raa polttoainetta hehtaaria kohden. Suuri 
kyntösyvyys aiheuttaa traktorille enem-
män vastusta kuin pieni. Tutkimusten 
mukaan 1 cm matalampi kyntösyvyys 
säästää 0,5–1,5 litraa polttoainetta heh-
taarilla, maalajista riippuen.

Kyntöauran oikeat säädöt vaikuttavat 
suuresti polttoaineenkulutukseen. Huo-
nosti säädetty kyntöaura voi kasvattaa 
kulutusta yli 20 prosenttia, jonka lisäksi 

saattaa kyntöaura tai traktori kulua nor-
maalia enemmän. Oikein säädetyillä au-
roilla kynnettäessä tulisi ensimmäisen 
viilun olla yhtä leveä kuin muut viilut. 
Työntövarren tulee olla samansuuntainen 
traktorin kanssa ja kyntöauran tulee olla 
vaakatasossa maan pinnan suuntaisesti. 
Lisäksi auran tulee muodostaa 90 asteen 
kulma pystysuunnassa maahan nähden 
traktorin pyörien ollessa kyntövaossa.

Kyntövapaassa viljelyssä korvataan kyn-
töaura kultivaattorilla tai lautasäkeellä. 
Niiden muokkaussyvyys on matalampi 
kuin kyntöauran, ja ne jättävät lisäksi 
kasvuston osia pellon pintaan. Kyntöva-
paan viljelyn etuja ovat edullisuus ja polt-
toaineen säästö, suurempi työleveys ly-
hyemmässä ajassa, pienempi ravinteiden 
huuhtoutuminen, kyntöanturan puuttu-
minen, orgaanisen aineksen lisääntymi-

nen pintamaan ylemmissä osissa sekä 
maanpinnan kovettumisen ja halkeilun 
väheneminen. Haittapuolena ovat mm. 
pintaan jääneiden kasvinosien levittämät 
kasvintuhoojat, joiden vuoksi torjunta-ai-
neiden käyttöä on lisättävä. Menetelmä 
ei sovi kaikille maalajeille.

Suorakylvö säästää 
polttoainetta

Suorakylvössä kylvetään muokkaamatto-
maan maahan, mikä vähentää trakto-
rilla tehtävää työtä ja säästää polttoai-
netta. Suorakylvössä eroosion riski on 
pienempi kuin perinteisessä viljelyssä. 
Myös ravinteiden huuhtoutuminen vesis-
töön on pienempää, vaikka joidenkin tut-
kimusten mukaan liukoisen fosforin mää-
rä lisääntyy.

Oikeaoppinen kyntöauran säätö on tärkeää.
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Polttoaineenkulutus eri kylvömenetelmillä (ohran viljely)

Työvaihe Työtunnit/
ha

Kulutus 
(l/h)

Kulutus  
(l/ha)

Tavanomainen muokkaus

Kyntö (4 siipeä) 1,5 15 22,5

Äestys 6 m x 2 0,8 15 12

Kylvö 3 m 1 12 12

Kuljetus 0,2 5 1

Yhteensä 3,5 47,5

Kevytmuokkaus

Lautasäestys 3 m 0,66 15 10

Äestys x 1 0,4 15 6

Kylvö 3 m 1 12 12

Kuljetus 0,2 5 1

Yhteensä 2,26 29

Suorakylvö

Suorakylvö 1 12 12

Ruiskutus 0,2 5 1

Kuljetus 0,1 5 0,5

Yhteensä 1,3 13,5

Työtehoseuran tekemien kokeilujen mu-
kaan suorakylvöllä on mahdollista sääs-
tää polttoainekuluissa 70–80 prosenttia 
verrattuna perinteiseen viljelyyn. Viljel-
tyä hehtaaria kohden voivat säästöt olla 
jopa 38 litraa polttoainetta. Tilalla jolla 
viljellään 100 hehtaaria tämä tarkoittaa 
polttoaineen 60 sentin litrahinnalla yli 
2 200 euron säästöjä.

Polttoainetta voi säästää suuria määriä 
vaihtamalla viljelyn työketjut vähemmän 
traktorityötä sisältäviksi tai muuttamalla 
eläinten ruokinnassa käytettävän traktori-
käyttöiset laitteet sähkökäyttöisiksi. Nä-
mä ovat melko suuria toimenpiteitä ja tu-
levat harvoin tehdyksi, koska ne vaikutta-
vat moneen muuhunkin seikkaan kuin 
pelkästään polttoaineenkulutukseen. Polt-
toainetta voi kuitenkin säästää suuria 
määriä jo yksinkertaisilla toimenpiteillä 
kuten välttämällä tyhjäkäyntiä, käyttä-
mällä lohkolämmitintä ja huoltamalla 
traktori säännöllisesti. Konekohtainen 
kirjanpito tankatusta polttoaineesta, ku-
lutuksen tarkka seuranta ja sopivien ko-
ne-traktori yhdistelmien valinta johtavat 
yleensä siihen, että vuotuinen polttoai-
neenkulutus vähenee huomattavasti.

15

i41206342_Traktorin_taloudellinen_ajotapa.indd   15 10.10.2012   18.47



A
lk

up
er

äi
ne

n 
op

as
: F

re
dr

ik
 E

k;
 A

nn
a 

Sn
el

lm
an

: S
pa

rs
am

 tr
ak

to
rk

ör
ni

ng
, P

ro
A

gr
ia

 S
ve

ns
ka

 la
nt

br
uk

ss
äl

ls
ka

pe
ts

 fö
rb

un
d,

 H
el

si
nk

i 2
01

1 –
 

Kä
än

nö
s:

 K
al

le
 R

in
gs

én
 –

 K
an

si
ku

va
: F

re
dr

ik
 E

k 
– 

U
lk

oa
su

: I
nd

iv
is

ua
l –

 P
ai

no
: L

ön
nb

er
g 

Pr
in

t O
y 

– 
H

el
si

nk
i 1

0/
20

12
 –

 P
ai

no
s:

 10
 0

0
0 

kp
l

Ym
pä

ris
tö

m
er

ki
tt

y
pa

in
ot

uo
te

 4
41

 /
 0

17

Lisätietoja

Maatilojen energiaohjelma ja energiatehokkuustietoutta Motivan sivuilla:
www.motiva.fi/maatilat

Maa- ja metsätalousministeriö:
www.mmm.fi/maatilojenenergiaohjelma

Maaseutuvirasto:
www.mavi.fi/maatilojenenergiaohjelma

Työ- ja elinkeinoministeriö/Energiaosasto, energia- ja ilmastopolitiikka:
www.tem.fi/index.phtml?s=2070

Maaseudun energia-akatemia
www.energia-akatemia.fi
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