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1 JOHDANTO 

Taimien pakkaus ja kuljetus oh varsin herkästi "haavoittuva yhdyslenkki" 

taimituotantoketjussa, jonka tavoitteena on toimittaa taimet mahdollisim

man hyväkuntoiBina istutuspaikalle. Taimen fysiologisen kunnon säilymi

seen vaikuttaa välittömästi taimipakkaus ja välillisesti kuljetusketjun 
i 

järjestely. Pakkaustapa ja -materiaali vaikuttavat suoraan kuljetuskus-

tannuksiin. Työmaiden koko ja ketjutusmahdöllisuus vaikuttavat suuresti 

kuljetusjärjestelmän valintaan ja kustannuksiin. Pienehköillä hajallaan 

sijaitsevilla tyÖmailla kuljetusketjuilta vaaditaan hyvää muka utu-

vuutta, jotta viljelymateriaali saataisiin hyväkuntoisena istutuspaika1le . 

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tärkeimpien paakkutaimi

lajien siirtoa (taulukko 1) Secor-pakkauksissa ja pienkonteissa. Tut-

kimuk.sessa seurattiin jokaisesta taimilajista 

valittua taimikuormaa. Kuljetukset tapahtuivat 

yhtä sattumanvara~sesti 

Metsäntutkimuslaitoksen 

Suonenjoen sekä Metsänjalostussäätiön Pieksämäen ja Röykän taimitar

hoilta. Taulukossa esiintyvä arvioitu kestoikä on eri asiantuntija

arvioiden keskiarvo. 

Taulukko 1 Taimilajit Ja pakkausmateriaalit sekä hinnat vuoden 1975 lopussa 

Kuljetuspakkauksen 

Ketju Taimilaji arvioitu 
taimimäärä, hinta, kestoikä, 

materiaali kp1/pakkaus mk käyttö-
kertoja 

1 FH 408, paperi-
Secor-1aatikka 336 3,00 1 kennataimi 

2 FP-615, pieni Styrox-kasvatusa1usta 200 2,60 3 
turveruukkutaimi Vanerikantti 1 000 75,00 16 

3 
FP-620, suuri Secar-pakki 150 3,00 1 turveruukkutaimi 

4 FP-620, suur1. Styrax-kasvatusa1usta 90 2,60 3 
turveruukkutaimi Vanerikantti 270 75,00 16 

5 
FP-620, suur1. Styrox-kasvatusalusta 90 2,60 3 
turveruukkutaimi Alumiinikontti 270 90,00 20 
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Taimista FH 408 ~paperikennotaimi ja FP-615 -turveruukkutaimi edus

tåvat pientä, yieensä 6 ... 9 viikkoa kasvatettua kylvöpaakkutainta. 

FP-620 oli turveruukkuun koulittu paakkutaimi. Secor-pakkaukset ovat 

kertakäyttömåte~iaalia. 

Taimien pakkauksen ja siirron työvaiheet (= ketjut) olivat seuraavat. 

Secor-laatikon aukaisu ja pakkauskuntoon laitto, FH 408 -ken

noarkin irrotus kasvualustastaan~ nosto taimilaatikkoon tai

mitalikolla ja laatikon kasauksen viimeistely. Laatikoiden 

kuormaus~ kuljetus ja kuorman purkaminen (ketju 1). 

Secor-pakin aukaisu ja pakkauskuntoon laitto, FP-620 -tai

mien nosto ja pakkaus käsin yksitellen. Muut työvaiheet 

kuten ketjussa 1 (ketju 3). 

Vanerikenttien (ketju 2, FP-615 ja ketju 4, FP-620) ja alu

miinikonttien (ketju 5) kuljetuskuntoon laitto, styrox-laati

koiden irrotus kasvualustastaan ja pakkaus kenttiin. Kent

tien kuormaus, kuljetus ja kuorman purkaminen. Kenttien pur

kaminen ja palautus. 

Secor-laatikko ja -pakki on valmistettu erikoiskyllästetystä aaltopah

vista. Laatikko on mitoitettu FH 408 -kennoarkille (kuva 1). Mitat 

ovat 940 x 350 x 150 mm. Kasteltuna laatikko taimineen painaa noin 

12 .•. 15 kg. 

Secor-pakki on samasta kyllästetystä aaltopahvista (kuva 2). Pakin 

päädyssä on esiperforoitu halkaisukohta ja pohjassa kantoripa, joten 

pakki saadaan maastokuljetusta ja istutusta varten käteväksi kanto

laUkuksi. Taimet pakataan pakkiin vaakasuoraan asentoon latvat vastak

kain. Secor-pakin mitat ovat 760 x 325 x 160 mm ja paino taimineen kas

teltuna noin 7 ... 10 kg. 

Vanerikenttiin taimet pakataan styrox-kasvatusalustoissaan. Kenttiin 

mahtuu viisi FP-615 ja kolme FP-620 -kasvatusalustaa (kuvat 3 ja 4). 

FP-615 -taimien kasvatusalustan pituutta tullaan jatkamaan siten, että 



(myös kuvassa 3 näkyvä) tyhjä tila tulee käytettyä hyväksi. Tällöin 

kenttiin sopii 1 250 FP-615 -turveruukkutainta. Vanerikontin ulkomi

tat ovat noin 800 x 380 x 600 mm. 
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FP-620 -taimien pakkausta varten jouduttiin kontin seinämille asentamaan 

irtonaiset listat (kuva 4). 

Alumiinikonttiin (kuva 5} sopii 3 kasvatusalustaa suurta ja 6 kasvatus

alustaa pientä ruukkutaimityyppiä. FP-620 -taimien kasvatusalustoille 

kantti oli hieman liian leveä. Alumiinikontin ulkomitat ovat suurin 

piirtein samat kuin vanerikontin. 

Kantit voidaan taittaa kokoon tyhjänäkuljetuksen aj~~si. 

3 KULJETUSOLOSUHTEET 

Kuljetusajoneuvona oli ketjussa 1 katettu täysperävaunullinen kuorma

auto9 ketjuissa 3 ja 4 katettu kevyt kuorma-auto ja ketjuissa 2 ja 5 

avolavakuorma-auto. Vain ketjussa 1 koko kuljetettavaksi tarkoitettu 

erä ei mahtunut kerralla kuljetukseen. Juuri ennen kuljetusta kas

teituja Secor-pakkauksia ladottiin ohjeen mukaan kuusi kerrosta pääl

lekkäin. Yhtä tapausta lukuun ottamatta kaikki kuormat purettiin suo

raan viljelyalueen reunaan, josta taimipakkaukset siirrettiin useim

missa tapauksissa kantamalla. Tutkimuskohteisiin ei sattunut sellai

sia työmaita, joilla olisi päästy seuraamaan taimipakkausten lähikul

jetusta esimerkiksi traktorilla. 

Taimitarhalla kuormaus tapahtui miestyönä. Yhdistelemällä pakkauksia 

sopiviksi yksiköiksi kuormaus olisi koneellistettavissa. Kollien poh

jana saisi olla meillä käytetyn kuljetusstandardin mukainen kuormalava 

(100 x 120 cm). Viljelykohteet olivat varsin erilaisia. Niinpä ker

ralla purettava taimimäärä oli ketjua 1 lukuun ottamatta keskimäärin 

2 500 tainta. Ketjussa 1 se oli lähes 19 000. Kerralla purettavan 

taimimäärän pieni koko ei juuri puolla purkamisen ja lähikuljetuksen 

koneellistamista. Purkamisetäisyys oli melkein vakio, 7 m. Kauko

kuljetusmatka oli ketjua 3 lukuun ottamatta noin 200 km. Ketjulla 3 

se oli 50 km. Autojen keskinopeus oli noin 55 km/h. 



Kuva 1. Secar-1aatikka pakattuna FH 408 
-paperikennataimi11a 

Kuva 3. Vanerikantti pakattuna FP-615 
-turveruukkutaimi1la 

Kuva 5. A1umiinikantti pakattuna FP-620 
-turveruukkutaimi11a 

Kuva 2. Secar-pakki pakattuna FP-620 
-turveruukkutaimi11a 

Kuva 4. Vanerikantti pakattuna FP-620 
-turveruukkutaimi11a 

Kuva 6. Secar-1aatikat kuarmassa 

5 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Ajanmenekki 

Työajanmenekit koostuvat pakkauskohtaisista käsittelyajoista sekä kuor

makohtaisesta ajasta. Ensin mainittuun kuuluvat pakkaus, kuorman teko 

ja kuorman purkaminen. Tehoajanmenekit 10 000 tainta kohti sekä niiden 

jakautuminen eri työvaiheiden kesken esitetään taulukossa 2. 

Taulukko 2 Pakkauksen Ja kuljetuksen taimikohtainen tehoajanmenekki 

Ajanmenekin jakautuminen Teho- Termi-
L aJan- naali-Taimilaji -

Ketju Kuormaus Kontin menekki, aika, ja -pakkaus Yh-Pakkaus ja pur- pur- teensä h/10 000 min/ 
kaminen kaminen tainta kuorma 

1 FH 408 Secor-
70 30 100 l. 76 615 laatikko -

2 FP-615 Vane-
35 32 33 100 1.30 8.0 rikontti 

3 FP-620 Secor-
85 15 100 8.59 6.5 . pakki -

4 FP-620 Vane- 44 29 27 100 4.34 8.2 rikontti 

5 
FP-620 Alu- 41 30 29 100 4.66 29.0 miinikontti 

Taimikohtainen tehoajanmenekki riippuu erittäin paljon taimen koosta. 

Secor-pakkauksiin perustuvissa ketjuissa pakkauksen osuus kokonais

ajanmenekistä on suurin. Konttiketjuissa ajanmenekki jakautuu melko 

tasaisesti pakkaukseen, kuljetukseen ja kontin purkamiseen. Kuorma

kohtaisia kuljetusmatkasta riippumattomia ajanmenekkejä (= terminaa

liaika) ovat ajoneuvon kuormaus- ja purkamiskuntoon laitto ja ajoneuvon 

kuljetuskuntoon laitto. Viimeksi mainittuun kuuluvat kuorman sitominen 

ja peittäminen, ketju 5. Ketjua 4 lukuun ottamatta kuorma-auto jou-

tui odottamaan kuormausta pakkausvaiheen vuoksi keskimäärin 73 min. 

Suuri odotusaika johtui heikosta kuljetusten suunnittelusta. 
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4.2 Pakkausten soveltuvuus 

Paperikennotaimien pakkauksessa käytetyt Secor-laatikot sopivat hyvin 

käsin siirreltäviksi. Niiden kuljetuskuntoon laitto oli kuitenkin 

vaivalloista ja runsaasti ihmistyötä vaativaa. 

Koneellista kuormausta ja purkamista helpottaisi standardikuormalavaa, 

100 x 120 cm, vastaavien laatikeiden käyttö (40 x 60 cm). Tällöin laa

tikot saataisiin myöskin pinottua tiiviisti~ mikä parantaa kuorman tu

kevuutta. 

Secor-laatikoista oli kuljetUksen aikana rikkoutunut 2.5 %, niin että 

osa taimista oli painunut. Nii~taus oli pettänyt noin neljänneksellä 

laatikoista. Suurimpana syynä vaurioihin oli huono kuormau~ (kuva 6), 

joka johtui suurimmaksi osaksi pakkauksen epäedullisesta koosta sekä 

laatikon päälle kääntyvän reunan kapeudesta. Laatikoiden kestävyyttä 

kokeiltiin jonkin verran latcmalla niitä 4 ... 8 kerrosta päällekkäin. 

Vaurioitumisessa ei havaittu selviä eroja. Laatikon kyllästetty pinta 

on sitä paitsi liukas, minkä vuoksi kuorma hajoaa helposti, ellei se 

täytä kuormatilaa täysin. Secor-laatikko nykyisine mittoineen sovel

tuu huonosti kuorma-auton lavalle. 

Secor-pakkiin FP-620 -turveruukkutaimet pakattiin yksitellen käsin, 

mikä selittää pakkausvaiheen suuren ajanmenekin. Secor-pakin monikäyt

töidea on onnistunut - pakkia voidaan käyttää kaukokuljetuksen lisäksi 

kätevästi taimien siirrossa kantolaukkuna. Istutuslaukkuna pakki on 

huono, koska tällöin tainta otettaessa joudutaan kumartumaan. Secor

pakki soveltunee parhaiten pienille työmaille ja täydennysistutuksiin. 

Pakkausvaiheessa on vielä paljon kehittämistä. 

FP-615 -taimien pakkaus kenttiin sujui varsin kätevästi. Vanerikenttiin 

mahtuu yhden miestyöpäivän työmäärää vastaava taimimäärä. Konttia on 

kuitenkin hankala yksin kuljettaa maastossa. Kontin paino, FP-615 -tai

milla kuormattuna alle 20 kg:n, alittaa työsuojeluhallituksen normin 

jatkuvalle rasitukselle. Kahden miehen korennolla tai rinkalla kannet

tuna vanerikontti on sopivan kokoinen kuljetusyksikkö pitkähköillekin 

istutusalueelle tapahtuville siirroille. 
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FP-620 -taimien pakkaus oli listojen asettelun vuoksi hankalaa. Samas

ta syystä kontin pakkausajanmenekki oli nelinkertainen FP-615 -koot

tiin verrattuna. Suurien ruukkutaimien käyttöä ajatellen kontissa 

olisi vielä kehittämisen varaa. 

Alumiinikonttien pakkaus ja käsittely oli hankalaa niiden terävien 

kulmien, hankalasti aseteltavien sokkien ja jäykkien nivelien vuoksi. 

Kantit pysyivät kuormassa huonosti päällekkäin, joten kuorma vaati s1-

tomista. Alumiinikontin käyttö vaatii kuorman peittämisen, jottei 

ilmavirta pääsisi haihduttamaan taimia kuiviksi. 

5 KUSTANNUKSET 

Kuvassa 7 esitettävät kaukokuljetuskustannukset on laskettu olettaen 

kuljetuksen tapahtuvan raskaalla kuorma-autolla täysin kuormin. Kant

tien palautuksista 20 % oletetaan tapahtuvan paluukuormin. Kuorma-au

ton odottaminen on otettu huomioon. Secor-pakkauksia on laskettu kuor

mattavan kuusi kerrosta päällekkäin. Tällöin Secor-laatikoilla saadaan 

lavapinta-alasta käytettyä hyväksi alle 90 %, Secor-pakeilla hieman yli 

90 % ja konteilla lähes 100 %. Suhteellisten kustannusten voidaan olet

taa pysyvän samoina ajoneuvosta riippumatta. 

Pienistä paakkutaimista olisiFP-615 -ketju noin 25 mk 10 000 tainta koh

ti edullisempi kuin kertakäyttömateriaaliin perustuva FH 408 -ketju. 

Suurilla turveruukkutaimilla taas näyttää kertakäyttömateriaaliin perus

tuva kuljetusketju olevan noin kolmasosan halvempi kuin konttiketjut. 

Syynä ~n väljempi tilankäyttö konteissa, mutta etuina ovat taimien kul

jetus pystyasennossa ja pienempi versojen vaurioitumisvaara. 

Kuvasta 7 havaitaan~ että kuljetuskustannukset nousevat huomattavasti 

taimen koon kasvaessa. Pakkauskustannukset ovat vain vähäinen osa 

kokonaiskustannuksista. Kuljetusmatkasta riippumattomista kustannus

tekijöistä merkittävin on pakkausmateriaalin osuus. Materiaalin osuus 

korostuu erityisesti taimen koon kasvaessa. 
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Kuva 7. Erilaisten paakkutaimien laskennalliset 
pakkaus- ja kaukokuljetuskustannukset sekä suh

teelliset kuljetuskustannukset 
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Suhteelliset 
kuljetuskustannukset 

1~ Pakkausma.teri
~ aalikustannuk

set 

lrm1·1 i Pakkauskus
lllilJ. tannukset 

k~ Kuormaus + 
1\."."\ purkaminen 

II Kaukokuljetus 
_j (200 km) 

1·~~ Kanttien palau
++ -" tus (kanttien 

purkaminen, 
kuormaus, kul
jetus ja kuor
man purkaminen) 
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Tässä tutkimuksessa ei päästy seuraamaan lähikuljetuksista aiheutuvia 

kustannuksia. Lyhyillä.~ alle 600 m:n matkoilla lähikuljetus on Seppälän 

( Metsätehon tiedotus 335) mukaan edullisinta kantara.alla. Kaikki tutki

tut pakkausyksiköt voidaan siirtää kantamalla. 

6 P~~TELMÄT 

Taimien pakkaus- ja kuljetusmenetelmistä voidaan yleisesti todeta~ että 

ne vaativat hyvää suunnittelua ja ajoittamista sekä myös hyvää eri maan

omistajien välistä yhteistyötä 9 jotta kuljetusmatkasta riippuvat kulje

tuskustannukset voidaan minimoida. Kuljetusteknisesti antavat kerta

käyttömateriaaliin perustuvat pakkaukset monipuolisimmat mahdollisuudet 

kuljetusten järjestämiseen ja ketjujen kehittämiseen. Kertakäyttömate

riaalin merkitys korostuu uudistuspinta-alan koon vaihtelun kasvaessa. 

Minikontteja käytettäessä pakkausmateriaalin palautuskustannukset ovat 

melkoiset. Kantit olisi edullisinta palauttaa paluukuormassa. Tällöin 

kuitenkin kuorma-auto joutuu odottamaan kanttien purkamista. Tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella vanerikontti soveltuu parhaiten "mai

toautotyyppiseen" jakelusysteemiin, jossa päivän parin välein työmaalle 

tuodaan tuoreet taimet ja tyhjät kantit kuljetetaan samalla pois. Täl

lainen kuljetusjärjestelmä vaatii jatkuvaa taimitarpeen seurantaa, kul

jetusten ketjutusta ja hyvää yhteydenpitoa taimitarhaan. Järjestelmä 

ei ole taloudellisesti edullinen pitkillä kuljetusmatkoilla. 

Vanerikonttipakkaus FP-615 -turveruukkutaimilla oli tutkituista kulje

tusvaihtoehdoista halvin. Hieman kalliimmaksi tuli FH 4o8 -paperiken

notaimien kuljetus Secor-laatikoissa kertakäyttöisinä. Suurien paakku

taimien siirrossa käytetyt kanttiratkaisut olivat selvästi kertakäyt

töistä Secor-pakkia kalliimpia. Suurten paakkutaimien pakkausta ja siir

toa kannattanee kehitellä edelleen lähinnä kertakäyttömateriaalin poh
jalta. 


