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Traktori-työkoneyhdistelmän toiminta pellolla on monimuotoinen tapahtuma polttoaineen kulutuksen 
näkökulmasta. Polttoaineen kulutuksen suuruuteen vaikuttavat ainakin maalaji ja käsittelysyvyys sekä 
intensiteetti, sadonkäsittelyssä käsittelyn intensiteetti ja massavirran suuruus. Tämä lisäksi kulutukseen 
vaikuttaa työkoneen ja traktorin massa, voimansiirron ominaisuudet renkaiden koko ja ominaisuudet sekä 
työkoneen ja traktorin kokosuhde. Usein, varsinkin vain vähän tehoa vaativissa töissä, kuljettaja on kaikkein 
tärkein tekijä säädellessään vaihteistolla ja moottorin kierrosnopeudella moottorin toimimaan 
mahdollisimman korkean hyötysuhteen omaavalla toiminta-alueella. 
 
Hehtaarikohtainen kulutus on suurin kynnössä ja lukemat vaihtelevat yleisesti 10 – 30 l/ha välillä. 
Polttoaineen kulutus alenee kyntösyvyyttä pienennettäessä 1- 2 l/ha jokaista senttiä kohti. Aurojen oikeisiin 
säätöihin kannustaa se, että ei tarvita suurtakaan säätövirhettä, niin aura voi kuluttaa pari litraa enemmän 
hehtaari kohden. Maan kunnosta kannattaa huolehtia. Monipuolisella kasvinvuorotuksella ja runsaalla 
karjanlannan käytöllä voidaan parantaa maan rakennetta ja alentaa maan kyntövastusta siten, että kulutus voi 
pienentyä jopa 10 – 20 % verran. Kynnön korvaaminen kultivaattorilla pienentää polttoaineen menekkiä vain 
siinä tapauksessa, että muokkaus tehdään vain korkeintaan puoleen kyntösyvyydestä ja vain yhteen kertaan. 
Lisää säästöä voi tulla, jos kultivoinnin jälkeen kylvömuokkaustarve on vähäisempi kuin kyntämisen jälkeen. 
 
Heinäkasvien korjuussa niittomurskauksessa noin puolen litran hehtaarikohtaisia säästöjä on saavutettavissa 
ainakin käyttämällä teräviä teriä loppuunkuluneiden tilalla ja välttämällä liiallista murskausta. Teräpalkin 
kevennyksen säätäminen minimiasennosta maksimiin on sekin vaikutukseltaan pari desiä. Silppurityössä 
silpun pituudesta tinkimisellä voi saada parhaimmillaan litran hehtaarikohtaisen säästön samoin kuin 
terävillä terillä ja oikealla vastaterän säädöllä tylsiin teriin ja ”väljään” säätöön nähden. Reilu esikuivaus 
säästää hieman enemmän alentuneen tehontarpeen vuoksi, ja myös tietenkin myös kuljetusten tehostuessa. 
 
Keskeisempää kuin oppia muistamaan eri työvaiheille kokeissa saadut polttoaineen säästömahdollisuudet 
(l/ha) on oppia tunnistamaan polttoaineen kulutukseen vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutussuunnat. Tämän 
lisäksi täytyy olla käsitys polttoainetta säästävän toiminnan (esim. madallettu muokkaus tai alennettu 
intensiteetti) vaikutuksesta satoon tai muuhun tuotokseen ja työn etenemisnopeuteen. Niissä töissä, joissa 
traktori syystä tai toisesta on liian tehokas työkoneen tehontarpeeseen nähden, on erityisen tärkeää oppia 
oivaltaan traktorin moottorin kulutusominaisuuksien muuttuminen kuormitusasteen ja kierrosnopeuden 
muuttuessa. Tällä saralla on saavutettavissa suuria prosentuaalisia säästöjä, tosin vain kevyissä töissä.  
 
Toinen keskeinen tekijä on opetella käyttämään tehokkaasti nykyaikaisen traktorin polttoaineen 
kulutusinformaatiota. Jos käytettävissä on summautuvan kulutuksen näyttö, voi lohkon aloitus ja 
lopetuslukemien avulla taltioida lohkokohtaisia lukemia. Käyttäjän tulee osata hakea toiminnoista l/ha 
kulutusnäyttö, asettaa sinne oikea työleveys ja käyttää sitä esimerkiksi polttoainetaloudellisen vaihde-
kierroslukuvaihtoehdon etsintään kylvötyössä.   
 
Ja kolmanneksi, kaikesta tästä, toivottavasti herää kiinnostus taloudelliseen ajoon. Vain aito kiinnostus saa 
aikaan toimintaan. 


