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Maatalouskoneiden paino on lisääntynyt viime vuosi-

kymmeninä paljon, mikä lisää tiivistymisriskiä. Toisaal-

ta samaan aikaan renkaiden ominaisuudet ovat pa-

rantuneet, mikä mahdollistaa alemmat rengaspaineet 

ja suuremmat kosketusalat maahan vähentäen riske-

jä. Useimmilla tiloilla on eri-ikäisiä ja -painoisia konei-

ta erilaisilla rengasvarustuksilla. Mitkä koneet ai-

heuttavat suurimmat tiivistymisriskit? Miten riskejä 

voisi pienentää? Käytetäänkö tilan renkaita parhaalla 

mahdollisella tavalla? 

1. Vaihe A. Koneiden tiivistymisriskien suuruusluo-

kan hahmotus 

 Mitä koneita tilalla käytetään? Kuinka paljon trakto-

rit ja sadonkorjuukoneet painavat? Kerää Koneda-

ta.net-palvelusta traktorien ja puimurien tekniset 

tiedot luetteloksi esim. tiivistymislaskuriin eri väli-

lehdelle tai kokonaan eri lomakkeelle. Painonja-

kauma nelivetotraktoreilla on noin 40/60, takave-

totraktoreilla 30/70 ja puimureilla 80-70/20-30. 

 Kuinka paljon sadonkorjuukoneet painavat täysinä? 

Esim. lisää puimurin painoon viljan paino säiliö täyn-

nä. 

 Käytetäänkö traktoreissa nostolaitekoneita tai hi-

nattavia koneita? Kuinka paljon ne painavat, entä 

millaisia ovat aisapainot? 

 Tee karkea arvio koneen rengaskuormista jakamalla 

koneiden massa akseleille ja sen jälkeen jakamalla 

akselikuormat renkaiden lukumäärällä. Huomioi sen 

jälkeen erilaisten koneiden aiheuttama lisäkuormitus 

taka-akselille. Nostolaitekoneilla lisätään nostolaite-

koneen massa. Hinattavilla muokkauskoneilla lisä-

tään noin 1000 kg traktorin 100 hv:aa kohti (vedon 

aiheuttama kuormitus). Hinattavilla peräkärryillä ja 

vastaavilla lisätään korkeintaan 3000 kg aisapainona.  

Lopuksi lisäkuorma jaetaan tasan taka-akselin ren-

Kuva 1: Tiivistymislaskurin kaaviosta nähdään eri koneiden 

aiheuttamat tiivistymisriskit.  

Tilan koneketjujen tiivistymisriskit ja nykyrenkaiden käyttöohje  

Aikaa: noin 1–2 h alkukartoitukseen, noin 1–4 h ren-

kaiden tietojen hakuun ja laskentaan. 

Työvälineet: OSMO-tiivistymislaskuri, koneiden tasapaino-

tuslaskuri, rengaspaineiden suosituslomake (1 kpl / 4 ko-

netta), mittanauha, rengaspainemittari, internet-liittymä 

koneiden ja renkaiden teknisiä tietojen selvittämistä varten. 

Lataa laskurit: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-

instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-

tiivistymisriskien-maarittamiseen  

Hyöty viljelijälle: Ymmärrys siitä, mitkä koneet ovat 

suurin riski maan tiivistymiselle ja missä oloissa niitä 

voi käyttää. Parantunut työturvallisuus liikenteessä ja 

työteho pellolla sekä polttoaineen säästö.  

http://konedata.net/
http://konedata.net/
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kaille. (Esim. 3000 kg / 4 rengasta = 750 kg/rengas 

lisäkuormaa).    

 Millaisia paineita eri renkaissa on käytetty?  

 Mikä on tehollinen työleveys eri töissä? Mikä on ren-

kaiden leveys suunnilleen metreinä (esim. 600 mm -> 

0,6 m; huom. Tuuma on noin 2,5 cm eli esim. 18,4” x 

2,5 cm = 0,46 m). Kuinka suuren osan (%) pellosta 

koneet tiivistävät? 

 Lataa Tiivistymislaskuri. 

 Tulosta paperille Tiivistymislaskurin kaavio 22 cm. 

 Sijoita koneiden rengaskuormat ja rengaspaineet 

kaavioon. 

 Mihin kohtaan eri koneet sijoittuvat laskurin kaavios-

sa? 

 Missä määrin tiivistymisriskejä voidaan pienentää 

käyttämällä nykyisillä renkailla alimpia sallittuja ren-

gaspaineita? 

 Kuinka alas rengaspaineet pitäisi laskea eri töissä, 

jotta tiivistymisriskit saataisiin vältettyä? (Jotta pääs-

tään kosteissa oloissa vihreälle ja rutikuivissa oloissa 

keltaiselle). 

2. Vaihe B. Eri koneiden renkaiden tietojen keruu 

 Käy mittaamasta eri koneet, erityisesti ne, jotka ai-

heuttavat suurimmat tiivistymisriskit. 

Kerää seuraavat mitat: 

Traktorit 

 akseliväli  

 etäisyys etuakselista etupainon painopisteeseen 

 etäisyys taka-akselista vetovarsiin, vetokoukkuun 

ja mahdolliseen maatalousvetolaitteeseen 

Hinattavat työkoneet  

 akselien etäisyys vetopisteestä 

 koneen painopisteen etäisyys vetopisteestä 

(arvio) 

 työleveys  

 peräkärryt: kuorman koko m3 ja kiloina (mittaus 

tai arvio), laske aisapaino etäisyyksien suhteen 

avulla 

Nostolaitetyökoneet 

 etäisyys painopisteestä vetokarttuun 

 työleveys  

 Etsi koneiden painoja tyyppikilvistä, käyttöohjekirjois-

ta tai valmistajan sivuilta. 

 Kirjaa renkaiden merkki, malli, koko ja kuormitusluok-

ka (tiedot renkaiden kyljistä).  

 Mittaa renkaiden rengaspaine sekä tämänhetkinen 

kuormitettu säde eli etäisyys renkaan keskipisteestä 

maahan. Voi olla helpointa mitata ensin etäisyys van-

teen yläosasta maahan ja vähentää siitä vanteen sä-

de.  

 Kirjaa samalla, mikä on suurin rengaskoko, joka ko-

Kuva 2: Tasapainolaskurilla lasketaan rengaskuormat, kun 

traktoriin liitetään nostolaitekone ja hinattava kone ja etupai-

not. Tarvittava etupainon suuruus voidaan myös määrittää.  
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neeseen mahtuu eli missä vaiheessa koneen jokin osa 

ottaa kiinni renkaaseen (halkaisija, leveys).  

 Kirjaa myös vanteen leveys ja vanteen kiinnitys-

pulttien määrä ja sijainti (etäisyys navan keskiöstä). 

Näistä on apua, kun suunnitellaan ratkaisuja rengas-

tukseen myöhemmin.  

 Täydennä muistiinpanoja ottamalla valokuvia koneis-

ta ja renkaista. 

 

3. Koneiden painonjakauman tarkennus 

 Tarkenna laskelmaa koneiden tasapainotuksesta. Siir-

rä tiedot koneiden painoista ja mitoista Tasapaino-

tuslaskuriin, määritä laskurin avulla tarkemmat ren-

gaskuormat. 

 Arvioi traktorilla rengaskuormia eri töissä, esim. 

muokkaus paripyörin, nostolaitekoneella, hinattavalla 

koneella, niitossa. 

 Onko traktorien tasapainotus riittävä eli onko vähin-

tään 20 % traktorin omapainosta etuakselilla myös 

siirtoajossa? Työssä etupainoja saisi olla enemmän, 

jotta etupyörät vetäisivät hyvin. 

 Sijoita koneiden kokonaispainot Tiivistymislaskurin. 

Säädä painonjakauma sellaiseksi, että se vastaa Tasa-

painotuslaskurin akseli- ja rengaskuormia. Kirjaa ren-

gaspaineet, kuten tilalla nykyisin käytetään (huom. 

100 kPa = 1,0 bar).  

 Samoin kirjaa laskuriin renkaat, niiden leveydet akse-

lilla yhteensä ja koneiden teholliset työleveydet.  

 Eturenkaiden rengaskuormina tulee käyttää rengas-

kuormia, kun taakse kytketty nostolaitekone on 

maassa.  

 Mihin eri koneet sijoittuvat Tiivistymislaskurin kaavi-

ossa (esim. 22 cm syvyydessä)? Mitkä koneet ai-

heuttavat suurimmat tiivistymisriskit? Kuinka suuren 

osan pellon pinta-alasta ne tiivistävät?  

 Missä määrin tiivistymisriskejä voidaan pienentää 

käyttämällä nykyisillä renkailla alimpia sallittuja ren-

gaspaineita? 

 Kuinka alas rengaspaineet pitäisi laskea eri töissä, 

jotta tiivistymisriskit saataisiin vältettyä? (Jotta pääs-

tään kosteissa oloissa vihreälle ja rutikuivissa oloissa 

keltaiselle). 

 Pyri huomioimaan kaikki rengaskuormaa lisäävät 

erät, kun määrität alimpia rengaspaineita. 

 

Kuva 3: Kuormitetun säteen mittaamista hyödynnetään alim-

man rengaspaineen määrittämisessä. Kuva Jukka Rajala.  
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4. Rengaspaineiden tarkennus rengaskäsikirjoista  

 Etsi renkaiden tekniset tiedot rengaskäsikirjoista: 

kantavuus eri nopeuksilla ja paineilla sekä kuormi-

tettu säde (static loaded radius SLR) 

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/

koulutus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-

teknisia-tietoja-rengaskasikirjoista  

 Vertaa käsikirjan tietoja nykyisin käytettyihin rengas-

paineisiin ja rengaskuormiin. 

 Kuinka suureen kantavuuteen nykyinen rengaspaine 

riittäisi peltonopeudella, entä tienopeudella?  

Entä alhaisimmilla sallituilla rengaspaineilla?  

Miten se suhteutuu nykykuormitukseen? 

 Kuinka alas paine voitaisiin laskea nykykuormituksel-

la? Onko painetta syytä laskea niin alas kuin rengas-

käsikirja ilmoittaa ottaen huomioon tilan erityisolo-

suhteet (esim. rinnepellot, painonsiirtymät kallistuk-

sista, vedon aiheuttama lisäkuormitus, siirtoajo, yk-

sipuolinen kuormitus), ym? 

 Olisiko hyötyä, jos peltotöitä varten rengaspaineita 

lasketaan ja siirtoajoa (tiellä ajoa) varten nostetaan?  

 Kirjaa eri rengaskuormilla ja nopeuksilla käyttöön 

suositeltavat alimmat rengaspaineet ”Koneiden ren-

gaspaineet” taulukkoon. Kirjaa samaan taulukkoon 

myös alin kuormitettu säde. https://www.helsinki.fi/

fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/

laskurit-maan-tiivistymisriskien-maarittamiseen 

 Koneiden rengaspaineet -taulukko kannattaa päällys-

tää ja kiinnittää paikkaan, jossa paineita säädetään 

(esim. traktorin ohjaamon aurinkolipan taakse). Ylei-

simmän rengaspaineen ja alhaisimman kuormitetun 

säteen voi myös kirjoittaa koneen vanteeseen.  

5. Yhteenveto ja jatkotoimet  

 Päästäänkö renkaiden paineita laskemalla tasolle, 

jossa tiivistymisriskit ovat hallinnassa? 

 Päästäänkö töitä uudelleenajoittamalla tasolle, jossa 

tiivistymisriskit ovat hallinnassa? 

 Mihin työvaiheisiin ongelmat liittyvät?  

 Saadaanko raskaimmat työvaiheet sovitettua samoil-

le ajourille? 

 Mihin koneisiin olisi syytä hankkia paremmat renkaat 

tai lisää renkaita (paripyörät tai telit) tai rengaspai-

neiden säätöjärjestelmä? (Katso erillinen työohje 6 

parempien renkaiden valintaan). 

 

 

Kuva 4: Tiivistymislaskuriin kirjataan koneen kokonaispaino, käytetyt rengaspaineet sekä renkaiden leveys akselilla ja koneen 

tehollinen työleveys. Painon jakautuminen säädetään sellaiseksi, että se vastaa tasapainolaskurilla laskettuja akselikuormia.  
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https://aoe.fi/#/embed/1144/fi%22%20width  

Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla. Mattila T. ja Rajala J. 2018. Helsingin yliopis-
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