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JOHDANTO 

Vuonna 1985 paakkutaimien osuus metsänvilje
lyyn luovutetuista männyntaimista oli 63 %, 
kuusentaimista 42 % ja koivuntaimista 60 %. 
Paakkutaimien osuus on kasvanut varsin sel
västi viime vuosina, erityisesti kuusen ja 
koivun viljelyssä . Pääosa paakkutaimista on 
pieniä, yhden kasvukauden aikana kasvatet
tuja . Viime aikoina on paakkutaimituotannon 
kehittämisessä kiinnitetty erityistä huomiota 
isojen , kookkaassa paakussa ja yleensä kah
den kasvukauden aikana tuotettavien taimien 
tuotantotekniikkaan ja -menetelmiin. 

Tässä selvit yksessä tarkasteltiin laskenna l 
lisesti männyn ja kuusen paakkutaimien edul
lisuutta metsänviljelyssä paljasjuuritaimiin 
nähden . Lisäksi vertailtiin paakkutaimien 
yleisimpien pakkaus- ja kuljetusmenetelmien 
kustannuksia . 

PAAKKUTAIMIEN EDULLISUUS 

Eri taimityyppien edullisuutta metsänviljelyn 
toimenpideketjussa Etelä- Suomen olosuhteissa 
tarkasteltiin Metsätehon metsänviljelyn mene
telmien vertailulaskentasysteemillä (Metsä
tehon katsaus 18/1985) . Systeemi ottaa huo
mioon taimiken perustamis- ja jälkihoitokus
tannukset sekä uudistamiseen kuluvan ajan . 
Systeemin perusteet on laadittu siten, että 
niin viljely kuin taimiken hoitakin olete
taan tehtävän huolellisesti ja oikeaan ai
kaan. Taimityyppejä vertailtiin viljavuudel
taan erilaisissa esimerkkitilanteissa, joi
den muut tekij ät - heinit tyvyys, maalaji , 
maan kivisyys , vesitalousasema ja vesoittu
vuus - määritettiin viljavuuteen nähden "nor
maaleiksi", ts . laskelmat eivät kuvaa tulosta 
ääriolosuhteissa . 

Männyn pienten ja isojen paakkutaimien sekä 
koulimattomien ja koulittujen paljasjuuri
taimien käyttöä vertailtiin eri olosuhteissa , 
kevyesti (äestys) ja tehokkaasti (auraus) 
muokattuun maahan istutettaessa (kuva 1) . Ka
ruimmilla mailla (CT) kaulimaton paljasjuuri
taimi näyttää olevan selvästi edullisempi 
kuin koulittu paljasjuuritaimi ja paakku
taimi . Rehevämmillä kasvupaikoilla paakkutai
mien kilpailukyky riippuu olennaisesti muok
kauksen voimakkuudesta. Jos tyydytään äes
tyksen tasoiseen muokkaukseen, rehevämmillä 
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Kuva 1. Taimila jin merkitys männyn 
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kuin VT:n mailla kookas paljasj uuritaimi 
selviytyy pintakasvillisuudes t a paremmin ja 
on edullisempi kuin paakku taimi . Tehokas 
maanmuokkaus ja iso paakkutaimi on kuitenkin 
kokonaiskustannuksiltaan e dullisin yhdis
telmä jo VT : n ja sitä rehevämmillä mailla . 
Iso paakkutaimi näyttää oleva n kaikissa esi
merkkitilanteissa edulli semp i ku i n pieni 
paakkutaimi , joskaan erot eivät aina ole 
kovin merkittäviä . 

Kuusen isoja paakkutaimia verrattiin II -
III kokoluokan koulittuihin paljasjuuritai
miin (kuva 2). Mustikkatyypin mailla paakku
taimista näyttää olevan etua sekä äes t etyssä 
että auratussa maassa. Rehevämmillä mailla 
paakkutaimien pienempi koko ja siten huonom
mat mahdollisuudet selviytyä kilpailevas t a 
pintakasvillisuudeita huonontavat niiden 
kilpailukykyä kevyen maanmuokkauks en yhtey
dessä. Aurauksen t asoinen maanmuokkau s on 
kuitenkin kuusen viljelyssä äestystä e dulli
sempi kaikilla vertailussa mukana olleilla 
kasvupaikoilla. 

Taimien huollossa ei peruslaskelmassa olete
ta olevan eroja eri taimityyppien välillä, 
vaan taimien kas t elu ja muu käsittely olete
taan tehtävän huolellisesti. Käy t ännössä 
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Kuva 2. Taimilajin merkitys kuusen 
viljelykustannuksissa 

paljasjuuritaimien kunto saattaa huonont ua 
taimien huollon eri vaiheissa helpommin kuin 
paakku taimien . Tämän riskin merkitystä tar
kas t eltiin erikseen männyn osalta MT : n olo
suh t eissa ja äestysjäljessä. Voitiin todeta, 
e t tä noin 10 %: n lisäys paljasjuuritaimien 
kuolleisuudessa esimerkiksi juurten kuivah
tamisen vuoksi nostaa paakkutaimet edulli
semmiksi kuin paljasjuuritaimet (vrt . ku
vaan 2) . 

Maaperän kivisyyden lisääntyminen parantaa 
ja poikkeuksellisen runsas heinittyvyys tai 
routivuus puolestaan vähentää paakkutaimien 
edullisuutta paljasjuuritaimiin nähden. 

PAAKKUTAIMIEN PAKKAUS JA KUWETUS 

Menetelmät 

Yleisimmin käytettyjä 
Paperpot- , Tako-, Enso
Paperikennotaimien osuus 
kista paakkutaimista. 

paakkutaimia ovat 
ja Finnpot-taimet. 
on noin 80 % kai-

Paakkutaimet pakataan yleensä arkkeina pah
vilaatikoihin tai yksin taimin lajiteltuina 
paperi- tai muovisäkkeihin tai muovikassei
hin . Yleistymässä on taimien käs ittely ja 
kuljetus muovisissa kasvatuslaatikoissa tai
mitarhalta istutuspaikalle saakka. Silloin 
taimet pyrit ään myös istuttamaan laatikaista 
suoraan. 

Kasvatuslaatikoiden kuljetus taimitarhal ta 
istutuspaikalle vaatii joitakin erikoisrat
kaisuja. Erilaisia kontteja ja telineitä 
on kehitetty taimien kuljetukseen kuorma
ja pakettiautoja sekä peräkärryjä varten . 
Autotien varrelta istutuspaikalle laatikot 
yleensä kannetaan istutuksen yhteydessä. 
Jonkin verran käytetään myös metsä- ja maa
taloustraktoreita sekä - lähinnä Pohjois-Suo
messa - helikoptereita. 

Kustannukset 

Metsänvilj elyn kokonaiskustannukset taimikon 
jälkihoito mukaan luettuna ovat helpohkoissa
kin olosuhteissa noin 1,50 mk/taimi. Tai
mien pakkauksen ja kuljetuksen osuus kustan
nuksista on vain 2 - 3 %. 

TAULUKKO 

Kasvu-
paikka 

CT 

VT 

MT 

Kaksivuotiaiden männyn paakkutaimien viljely
kus t annusten jakautuminen eri kasvupaikoilla . 
Muokkausmenetelmänä äes tys 

Muok- Taioet Taimi- Istu- Jälki- Yh-
kaus huolto tus hoito t eensä 

24 43 3 23 7 100 

21 39 2 21 17 100 

17 31 2 17 33 100 



Yleisimpien pakkaustapojen ja kulj etusmene
telmien kustannuksia tarkasteltiin laskennal
lisesti kolmen eri kokoluokkia edustavan 
"tyyppitaimen" osalta. 

Taimi 1: korkeus noin 10 cm 2 
tiheys 800 tainta/m 

Taimi 2: korkeus noin 20 cm 2 
tiheys 542 tainta/m 

Taimi 3: korkeus noin 25 cm 2 
tiheys 333 tainta/m 

Taimipakkauksista vertailtiin läpivahattua 
pahvilaatikkoa (40 x 60 x 15/25/30 cm) , mär 
kälujaa paperisäkkiä (25 x 60 x 60 cm) sekä 
kasvatuslaatikkoa (40 x 60 x 8 cm) ja muo
vikassia, kahta viimeistä yhdessä kuljetus
kontin kanssa käytettynä. 

Perusvertailussa (kuva 3) taimien kaukokul
jetusajoneuvona on täysperävaunuauto, kulje
tusmatka 100 km, ja taimet oletetaan kulje
tettaviksi kuorma-autolla suoraan uudistus
alalle tien varteen. Metsässä taimet kulje
tetaan kantamalla 100 m:n päähän taimivaras
tosta . Tämäntapaisissa olosuhteissa tyyppi
taimien 1 ja 2 kokoiset taimet on selvästi 
edullisinta kuljettaa kasvatuslaatikoissa 
metsään saakka. Isoimpien taimien pakka
uksena myös paperisäkki ja muovikassi ovat 
kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Kertakäyt
t öisen pahvilaatikon käyttö on selvästi kal
leinta . 

Kasvatuslaatikeiden käytöstä kuljetusyksikkö
nä aiheutuu joitakin lisäkustannuksia, jotka 
eivät sisälly laskelmaan. Kasvatuslaatikei
den palautus taimitarhalle maksaa noin 1 
pennin kuljetettua tainta kohti. Jos tar
halle hankitaan kasvatuslaatikoita metsään 
vietyjen tilalle (palautusviive), ovat siitä 

aiheutuvat lisäkustannukset noin 1,00 - 1,50 
penniä/taimi, kun kahta laatikkoa kohti han
kitaan yksi uusi. Nämä lisäkustannukset 
eivät vaikuta merkittävästi siihen, mi ten 
edullisia kasvatuslaatikot ovat muihin pak
kauksiin nähden. 

Kustannuserot taimien kaukokuljetuksessa eri 
autotyyppien välillä ovat lyhyillä, alle 100 
kilometrin kuljetusmatkoilla viljelyn koko
naiskustannuksiin verrattuina verraten mer
kityksettömiä (kuva 4). Tiestön kunnosta, 
kääntöpaikoista tms. johtuvat hankaluudet 
ja mahdollinen jatkokuljetuksen tarve isoja 
autoja käytettäessä puoltavat kuljetuskapa
siteetiltaan pientenkin autojen käyttöä . 

Eri menetelmien edullisuus taimien kuljetuk
sessa välivarastosta 1stutusalalle riippuu 
kuljetusmatkasta ja koneita käytettäessä 
erityisesti siirrettävästä taimimäärästä ja 
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Kuva 4. Paakkutaimien kaukokuljetus
kustannukset. Taim i 2. kuljetus 
kasvatuslaatikossa 
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Kuva 5. Paakkutaimien metsäkuljetuskustannukset. 
Taimi 2, kuljetus kasvatuslaatikossa 

koneen siirtomatkasta (kuva 5). Yleensä 
edullisinta näyttää olevan, että istuttaja 
kantaa taimet istutuspaikalle suurissa erissä 
(esim. 2 kasvatuslaatikkoa/kerta). Kantami
nen on edullisinta noin 0. 5 km:n matkaan 
saakka ja sitäkin pitemmälle, jos työmaa on 
pieni. 

Kuvassa on vertailun vuoksi esitetty myös 
helikopterikuljetuksen kustannukset, jotka 
on laskettu eräitä käytössä olleita kuljetus
maksuja soveltaen. Traktoria ja helikopteria 
käytettäessä tarvitaan kasvatuslaatikoita 
varten kuljetus t elineet , joiden hankinta-, 
kuljetus- ym . kustannukset eivät sisälly 
tähän vertailuun . 

TULOSTEN TARKASTELUA 

Metsänviljelyketjun kokonaiskustannusten pe
rusteella männyn ja kuusen paakkutaimien 
käyttö paljasjuuritaimien sijasta näyttää 
olevan edullista pääosalla tarkastelluista 
viljelytilanteista. 

Paakku- ja paljasjuuritaimilla on lisäksi 
joukko niiden käyttöön ja tuotantotekniik
kaan liittyviä eroja , jotka saattavat vaikut
taa taimityyppien yleiseen edullisuuteen . 
Paakkutaimien etuna paljasjuuritaimiin näh
den on esitetty mm . seuraavia näkökohtia: 

Metsäteho Review 8/1986 

lyhyempi tuotantoaika (helpompi sopeuttaa 
taimi tarpeeseen), paremmat mahdollisuudet 
säädellä kasvatusolosuhteita, pienempi työ
voiman tarve taimituotannossa ja istutukses
sa, pitempi istutuskausi ja paremmat mahdol
lisuudet ratianalisoida istutustyötä. Paak
kutaimien katsotaan myös olevan vähemmän 
alttiita taimitarhan kasvitaudeille ja ris
kittömämpiä taimihuollon ja istutuksen kan
nalta. 

Lisäksi paakkutaimien etuna pidetään niiden 
tuotantotekniikan hyviä kehittämismahdolli
suuksia. Kooltaan paakkutaimia vastaavia 
koulimattomia paljasjuuritaimia pystytään 
kuitenkin tuottamaan jo nykytekniikan kei
noin hyvin halvalla . Jos tämäntyyppiset 
paljasjuuritaimet osoittautuvat metsänvil
j elyominaisuuksil taan hyviksi, tulisi myös 
paakkutaimien tuotantokustannuksia pystyä 
alentamaan tai metsänviljelyominaisuuksia 
parantamaan, jotta niiden käyttö olisi vas
taisuudessakin perusteltavissa. 

Paakkutaimien pakkaus- ja kulj etusvaihto
ehtojen välillä on kustannuseroja. Tavoit
teena taimihuollon suunnittelussa on kuiten
kin taimien saaminen viljelyalalle mahdolli
simman hyväkuntoisina kohtuullisin kustannuk
sin. Merkittävimmin viljelykus tannuksia sääs
tetään käyttämällä asianmukaisia viljely
menetelmiä. Kustannus- ja riskinäkökohdat 
huomioon ottaen on perusteltavissa, että 
paakkutaimet kuljetetaan kasvatuslaatikoissa 
ja kuljetustelineissä taimitarhalta metsään 
saakka. Silloin herkästi vaurioituvia tai
mia ei t a rvitse käsitellä yksin taimin useaan 
kertaan, vaan ensimmäisen kerran vas ta istu
tuksen yhteydessä . Me tallitelineissä taimet 
ovat kuljetuksen aikana hyvin suojattuina, 
kunhan ne peitetään kuivumisen välttämiseksi. 
Maastovarastoinnissa ja -kuljetuksessa muovi 
laatikot kestävät hyvin käsittelyä märkinäkin. 

lsoj en paakkutaimien pakkauksena märkäluja ~ 

paperisäkki näytt ää hyvältä vaihtoehdolta . 
Säkki sopii hyv in monenlaisiin kuljetusmene
telmiin , on kä tevä käsitellä ja kestää jonkin 
verran kos teuttakin. Mekaanise t taimivau
riot ovat kuitenkin mahdollisia pakkauksen 
ja kuljetuksen aikana , etenkin jos taimet 
ovat jo aloittaneet kasvunsa . Sellaisille 
taimille , joiden kasvatusalustaja ei voida 
käyttää kuljetuksessa tai jotka esim. lajit
teluo takia joudutaan irrottamaan kasvatus
alustastaan, edullisin pakkaus on säkki . 

CONTAINERIZED SEEDLI NGS IN FOREST REGENERATION 

Economical comparisons were made between 
containerized and bare-roote d seedlings of 
pine and spruce . The comparisons included 
success of planting as well as means and 

t ime required for regeneration f r om site 
preparation to young s t and . Different packing 
and transportation methods and equipment for 
containerized seedlings were also compared . 
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