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TIIVISTELMA' 

Tutkimuksessa selvitetään kahden paakku
taimityypin3 Paperpot FH 408 :n ja Finnpot 
FP- 620:n3 pakkaus- ja kuljetuskustannuk
sia sekä pakkauksen ja kuljetuksen vaati
mia miesty8panoksia erilaisia siirtomene
telmiä käytettäessä . Tarkastelu käsittää 
kuljetusketjun taimitarhalta uudistuskoh
teeseen . 

Tulokset osoittavat~ että taimien pakkaus
menetelmän vaikutus näkyy kaikissa eri 
kuljetusvaiheiden osakustannuksissa. Mate
riaalikustannusten osalta taimilaatikon 
valinnalla ei näytä olevan merkitystä. 
Konttiketjut eivät my8skään tule pakkaus
kustannuksiltaan muita edullisemmiksi ~ 
kun konteista aiheutuvat kustannukset 
otetaan huomioon. Miestyöpanokset kont
teja käytettäessä ovat kuitenki n muiden 
ketjujen vastaavia pienemmät . Ajoneuvojen 
kuormauksessa ja purkamisessa kuljetus
kaluston odotus muodostaa suurimman kus
tannuserän . Kokonaiskustannuksista kuor
maus ja purkaminen muodostavat varsin 
pienen osan. 

Laatikon kestävyys vaikuttaa merkittävästi 
kaukokuljetuskustannuksiin . Konttimenetel
mät ja päällekkäin ladottavat muovilaati-
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kot mahdollistavat auton koko kuljetus
kapasiteetin hyväksikäytön. Raskaat ajo
neuvot ovat jo lyhyillä kuljetusmatkoilla 
edullisimpia. Pakkauskustannusten ohella 
kaukokuljetuskustannukset olivat huomatta
vin erä kustannuksista . 

Traktoreilla suoritettava ~hikuljetus 
kannattaa tällä hetkel~ vasta suhteelli
sen pitkillä ajomatkoilla sekä suurilta 
tienvarsivarastoilta. Miestyöpanos kanta
malla tapahtuvassa ~hikuljetuksessa on 
kuitenkin suuri~ jonka vuoksi koneellistai 
lähikuljetusta on kehitettävä . 

Näyttää siltä, että taimien pakkauksessa 
ja kuljetuksessa tulisi pyrkiä ketjuihin3 
joissa pakkausmateriaali olisi kertakäyt
töistä ja kuljetettavissa mahdollisimman 
suurina erinä . Suurilla istutustyömaa
keskityksillä saattavat myös konttimene
telmät tulla kannattaviksi varsinkin työ
voiman yhä vähentyessä . ja kallistuessa 
konekustannuksia nopeammin . Palautetta
van pakkausmateriaalin edullinen käytt8 
edellyttää olosuhteita3 joissa palautus 
tapahtuu ainakin osittain paluukuljetuk
sina. Kallis pakkaustyö olisi koneellis 
tettava . 



1 JOHDANTO 

Puuntaimien pakkaukselle ja kuljetukselle 
asetetaan monia vaatimuksia. Tavarankul
jetuksessa yleensä esiintyvien vaatimusten 
lisäksi tulee ottaa huomioon se, että kul
jetetaan materiaalia , joka saattaa herkäs
t i vahingoittua kovakouraisen käsittelyn ja 
l iiallisen lämpötilan tai haihdunnan vuok
si . Tästä syystä taimien pakkaukselle 
asetettavat vaatimukset vaihtelevat sen 
mukaan, minkälaisesta taimityypistä tai 
-lajista on kysymys sekä minkälaisissa 
olosuhteissa toimitaan. 

Metsäteho ryhtyi vuonna 1974 tutkimaan ja 
kehittämään taimien pakkausta jakuljetusta . 
Ongelman laajuuden ja rajoitettu,jen resurssien 
vuoksi kysymyksen selvittely keskitettiin 
vain paakkutaimia koskevaksi. Taimitarha
ja viljelykustannusten nousu sekä työvoi
man käyttöön vaikuttavat tekijät suosivat 
paakkutaimien käytön lisäämistä. Paakku
taimet mahdollistavat myös istutuksen ko
neellistamisen paremmin kuin paljasjuuri
set taimet . 

Käytössä olevista paakkutairnista valittiin 
tutkimuksen kohteeksi kaksi yleisintä tyyp
pla, Paperpot FH 408 ja Finnpot FP- 620 . 
Kummallekin taimityypille on kehitetty 
toisistaan poikkeavia pakkaus- ja kulje
tusmenetelmiä . 

Tutkimuksen tavoitteena oli verrata Paper
pot FH 408 ja Finnpot FP-620 -taimille so
veltuvien pakkaus- ja kuljetusketjujen 
edullisuutta erilaisissa kuljetusoloissa . 
Kustannusten lisäksi pyrittiin selvittii.
mään eri ketjujen vaatima ihmistyöpanos . 

2 TUTKIMUKSEN SUORITUSTAPA 

Taimien pakkaus ja kuljetus muodostaa yh
dyssiteen niiden tuotannon ja istutuksen 
välille . Tämän vuoksi taimien tuotannolla 
,ia istutuksella on vaikutuksensa optimaa
lisen kuljetusmenetelmän valintaan . Sel
vityksessä rajoituttiin tarkastelemaan 

täs:~ vaiheessa vain pakkaus- ja kuljetus 
menetelmi en keskinäistä edullisuutta . 

Toisena tehtävän rajauksena oli valittava 
tutkittavat pakkaukset, ajoneuvot ja kul
jetusmatkat . Valinta perustui taimitar
hoihin kohdistuneeseen tiedusteluun, jonka 
t arkoituksena oli selvittää Suomessa ylei 
simmin käytetyt Paperpot- ja Finnpot
taimien pakkaus- ja kuljetusmenetelmät . 
Tiedustelun perusteella valittiin tutki
muksen kohteeksi neljä pakkausmenetelmil
tään erilaista pääketjua, joista muodos~ 
tiin erilaisia kuljetusvaihtoehtoja . Näil
le kuljetusketjuille laadittiin teoreetti
set toimintamallit (kuva 1 , s . 6) . Mallin 
eri osatoiminnoille suoritettiin tämän 
jälkeen pakkaus- ja menetelmäkohtaiset 
kustannuslaskelmat. Ne perustuivat taimi
tar hoilta ker ättyyn aineistoon sekä palk
koja ja oh,ienaksuja koskeviin sopimuksiin . 

3 TUTKHlliSAllTEISTO 

Ainei sto kerättiin kyselynä, joka osoitet
tiin 14 taimitarhalle . Taimitarhat ja 
niiden sijainti nähdään kuvasta 2 (s . 7) . 
Kyselyn paapaino oli taimimäärien sekä 
pakkaus- ja kuljetusmenetelmien selvittä
misessä . Tämän lisäksi tiedusteltiin tai
mien eri pakkaus- ja kuljetusvaireisiin lii t 
tyviä työajanmenekkejä sekä kustannuksia . 

Kyselyn piiriin kuului 13 Paperpot FH 408 
ja kuusi Finnpot FP-620 -taimia tuottavaa 
taimitarhaa . Paperpot-tainia tuotettiin 
na1ssä taimitarhoissa vuonna 1974 
19 969 000 kpl ja Finnpot-taimia 3 189 4oo 
kpl . Erilaisia pakkauksia käytettiin seu
raavasti . 

Pahvilaatikko 
Muovinen kasvastuslaatikko 
Styroxlaatikko 
Muovinen kuljetuslaatikko 

Yhteensä 

% 
31 
34 
20 
15 

100 
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Kuva 1. Taimien pakkaus- ja kuljetusketjut 

Fig . 1. Seed1ing packaBing and transport systems 
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Tl LASTOKARTT A 

68" 

1 Pakatin taimitarha 
2 Imarin 11 

3 Taimelan 11 

4 Ketolan 11 

5 Alakärpän 11 

6 Nuojuan 11 

67" 7 Pekolammen 11 

8 Mellanån 11 

9 Pieksämäen 11 

10 Onkamon 11 

11 Kuusiston 11 

12 Kankaanrannan 11 

13 Hietikon 11 

66" 
14 Röykän 11 

25" 26" 

Kuva 2. Kyselyn kohteena olleet taimitarhat 
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Kuva 3. Lännen Tehtaat Oy :n kuljetusl aati kko . 
Pakkausvaihe . Valok . Lännen Tehtaat Oy 

of Lännen Tehtaat Oy . Fig . 3 . Transport box 
The packaging phase . Photo Lännen Tehtaat Oy 

Kuva 5 . Oy Fi skars Ab:n kuljetusl aatikko . 
Valok . Työväline Oy 

Fig . 5 . Tr ansport box of Oy Fiskar s Ab . 
Photo Työväline Oy 

Kuva 7. Hetsähalli tuksen kontti . Valok . 
l·!etsähalli tus 

Fig . 7 . Container of the National !loard of 
Forestry . Photo ilational Board of Forestry 

Kuva 4 . Lännen TehtaRt Oy :n kasvatuslaetikko. 

Fig . 4 . 

Valok . Lännen Tehtaat Oy 

Growing 
Photo 

box of Lännen Tehtaat Oy. 
Lännen Teht~at Oy 

Kuva 6 . A. Ahl ström Osakeyhtiön taimilaati
koita paperoimat tonassa minikontissa . Valok . 

A. Ahlstr öm Osakeyhtiö 

Fig. 6 . A. Ahlströn Oy's seedling boxes in an 
unpapered mini-container . Photo A. AhlströnOy 



Vuonna 1974 kul,jetetuista Paperpot- ja 
Finnpot-taimista noin 50 % . kuljetettiin 
erilaisilla kuljetuskonteilla (kuvat 6 ja 
7). Kenttien käyttö keskittyi Pohjois
Suonen taimitarhoihin. 

TAULUKKO 1 Kaukokuljetuksen autotyypit, keskikulje
tusmatkat ja keskimääräiset taimimäärät 
kuljetuskertaa kohti 

Taimien kaukokuljetuksessa käytetty auto
kalusto selviää taulukosta 1. 

Taimi tilausten määrät vaihteliva kyselyn 
mukaan, 3 000 .. . 600 000 . Kymmenen suurim
man tilauksen keskiarvo oli taimitarhoit
tain 130 000 tainta, mikä edellyttåii 52 
... 65 ha :n uudistamista. 

4 TARKASTELTAVAT Y.ULJETUSKETJTJT 

Tarkasteltavia piiäketjuja oli nelj ~ . Y.olme 
perustui Paperpot-taimien ja yksi Finn~ot
tainien kuljettamiseen . Pä.äket.iut muodos 
tettiin kuljetuslaatikon ja -kontin mukaan . 
Kuljetuskalustoa ja - menetelmiv eri tavoin 
yhdistele!1Ä.lliö pääketjuista saadaan 13 eri 
pak]{aus- ja kuljetusvaihtoehtoa . Kuljetus-

. ket j ut on esitetty kuvass 1 (s . 6) . 

Autotyyppi 

KEVYET AUTOT 

Henkilöauto 

Henkilöauto 
+ peräkärry 

Pakettiauto 
tai farmari 

Pakettiauto 
+ peräkärry 

KUORMA-AUTOT 

2- tai 3-aks . 
"nuppiauto" 

Puoliperävaunu 

Varsinainen 
perävaunu 

TRAKTORI 

Yhteensä 

Pakkausmateriaalit eri ketjuissa 

Osuus kul-
jetetusta 
taimimää-
r ästä , % 

2 

1 

11 

2 

50 

10 

23 

1 

100 

TAULUKKO 2 
Te.ble Packaging materials in the different systems 

Laatikon 
Mitat , cm paino 

Valmis- (pituus x pakattuna 
tusme,te- leveys X Taimia , ja kast!!l-

Ketju Taimilaatikko riaali korkeus) kpl 1) tuna , kg 

System Seedling box laterial Size , cm Total of Weight of 
(length x seed- box vhen 

(Ks . 6) 
breadth x lings ,1 ) packed & 

s. height) number vatered, 
(See p . 6) kg 

muovi-
Lännen Tehtaat Oy:n laminoitu 

1 
kuljetuslaatikko aaltopahvi 

94 X 35 X 15 336 10 - 12 
Transnort box of plastic-

Lännen Tehtaat Oy laminated 
corrugated 
board 

~ PAPER-
POT Lännen Tehtaat Oy :n 

2 
kasvatuslaatikko muovi 

94 X 35 X 7 . 5 336 10 - 12 
Groving box of plastic 
Lännen Tehtaat Oy 

~ 
Oy Fiskars Ab:n 

3 
kuljetuslaatikko muovi 58 X 38 X 16 200 6-7 
Transport box of plastic 
Oy Fiskars Ab 

A. Ahlström Osakeyhtiön 

4 FINNPOT kasvatuslaatikko styrox 76 X 31 X 9 90 5-7 
Groving box of 
A. Ahlström Oy 

1) 2 FH 408 -taimia 1 066 kpl/m2 - 1 066 FH 408 seedlings per sq .m 
FP-620 -taimia 400 kpl/m - 400 FP-620 seedlings per sq .m 

Keski -
kuljetus-
matka, 
km 

40 

70 

60 

50 

130 

18o 

220 

0 

-

Kestävyys 
keski-
määrin, 
kuljetus-
kertoja 2) 

Average 
duraäli.ty, 
number of 
transpo)t 
trips 2 

1 

6 

8 

5 

2) Taimitarhojen ilmoituksen mukaan - According to information given by seedling nurseries 

Keskimää-
räinen 
taimimäärä 
kuljetusta 
kohti, kpl 

2 000 

6 000 

19 000 

30 000 

71 000 

100 000 

122 000 

-

-

Keski-
hinta 
1974 ' 2) 
mk/lt 

Average 
price 
in 1974, 
marks/box 

2,51 

7 , 00 

11,60 

2 ,00 

2) 
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TAULUKKO 3 
Table 

Ketju 

System 

(Ks . s. 6) 
(See p. 6) 

PAPER-2 
POT 

FINN-
4 

POT 

Kontti 

Container 

Metsähallitus 

National Board 
of Forestry 

A. Ahlström 
Osakeyhtiö 

A. Ahlström Oy 

Kontit eri ketjuissa 

Containers in different systems 

Mitat, cm Taimi-
(pituus x laati- Taimia 
leveys X koi ta, yht eensä, 
korkeus) kpl kpl 

Size, cm Seedling Total of 
(length x boxes, seed-
breadth x number lings, 
height) number 

125 X 98 X 105 15 5 040 

8o X 35 X 75 5 450 

Kestävyys 
keski-

Paino määrin, 
teytetcynä, kulj et us- Hinta , 
kg kertoj a mk 

Weight Average Price , 
when filled durabili ty, marks 
kg number of 

transport 
trips 

200 - 250 30 n. 350 c. 

25 - 40 4 n. 
5 c. 

4 .1 Pakkausmateriaalit ja kantit 

Taulukossa 2 (s . 9) on esitetty tarkastel
tavat pakkaukset, joiden ominaisuudet pe
rustuvat valmistajien ja taimitarhojen il
moittamiin tietoihin . Havaitaan, että 
ketjussa 1 käytetään kertakäyttöpakkausta ; 
kaikissa muissa ketjuissa on palautettava 
pakkaus (kuvat 3-6 , s. 8) . 

purettavissa kuljetuksen päätyttyä . Kent
tien (kuvat 6 ja 7, s . 8) o~inaisuudet on 
esitetty taulukossa 3 . 

Kontteja käytetään ketjuissa 2 ja 4. Kum
mankin ketjun kantit poikkeavat oleelli
sesti toisistaan niin kooltaan kuin taimi
määrältäänkin . Finnpot-ketjun (ketju 4) 
kantti on valmistettu puurimoista ja on 

4.2 Kaukokuljetusajoneuvot 

Kaukokuljetuksen tarkastelun kohteeksi va
littiin kuljetuskapasiteetiltaan erilaiset 
autotyypit. Tiedustelun mukaan yleisimmät 
taimikuljetuksen autotyypit olivat paket
tiauto, kuorma-auto j a per ävaunullinen 
kuorma-auto . Perävunullista kuorma-autoa 
käytetään vain kahdessa kont tiketjussa . 

TAULUKKO 4 
Table 

Kaukokuljetuksen ajoneuvot 

Long-di st ance t r anspor t vehicles 

Kulj etuskapasit eett i - Load capaci ty Ajoneuvon 

Kontt e ja, Taimi laat i- Taimia, lisä-

kpl/ koita, kpl / kpl/ varusteet 
Aj oneuvo Ketju kulj et us kuljetus kuljetus Auxiliary 
Vehicle System 

Coo1Biners , Seedling , Seedli n&s, equipi:tent 

(Ks . 
number/ boxes , ntcber/ number / of the 

s . 6 ) t ranspor t t r anspor t t ransport vehicle 
(See p . 6 ) trip t rip t r ip 

1 - 60 20 160 -
Paketti auto 

3 100 20 000 -Deli very van -
4 20 100 9 000 -
1 - 220 73 920 -

Kuorma-auto 2 16 240 80 640 kuormain 
loader 

Truck 
3 - 500 100 000 -
4 90 450 4o 500 -

Kuorma-aut o kuormain per ävaunuineen 2 44 660 221 760 loader 
Truck with 4 240 1 200 108 000 -trailer 

10 



TAULUKKO 5 
Table 

Lähikuljetusmenetelmät 

Short-distance transport methods 

Kuljetuskapasiteetti - Load capacity 

Kontteja , 
~lenetelmä Ketju kpl/ 

kulj etus 
Transport System 
method Containers, 

- number/ 
(Ks . s . 6 ) transport 
(See p. 6) trip 

Maatalous- 1 -
traktori 

3 -
Farm tractor 

4 30 

Uetsätraktori 2 8 Forest tractor 

Kantaminen 1 -
Carrying 3 -

Tarkastelussa katsottiin käytettäviin hy
väksi koko ajoneuvon kuljetuskapasiteetti , 
ja tältä pohjalta laskettiin taimityypistä 
jn kuljetuspakkauksesta riippuvat taimi 
määrät kuljetusta kohti . Kuormatilan kokoa 
r ajoittaa lavan pinta- alan ja lai to,jen 
korkeuden lisäksi pakkauksen kestävyys . 
Koska taimet aina ennen kuljetusta kastel
Iaan huolellisesti, tämä lisää kuorman 
painoa ja pehmentää pahvista pakkausmate
riaalia . Pakkauksen kestävyyden merkitys 
kuormatilaa rajoittavana tekijänä korostuu 
pi tkillii. kaukokuljetusmatkoilla ja huonai.l
l a tieosuuksilla. Kaukokul j etusta var ten 
katsottiin Lännen Tehtaat Oy :n pahvilaati
koita voitavan kuormata korkeintaan kuusi 
laatikkoa pänllekkäin, Oy Fiskars Ab :n 
muovilaatikoita kahdeksan päällekkäin ja 
kontteja kaksi kerrosta . Kaukokuljetuksen 
ajoneuvot ja kuljetuskapasiteetit on esl
tetty taulukossa 4. 

4.3 Lähikuljetusmenetelmät 

Lähikuljetuksessa käytetään kolmea eri me-
netelmää . Metsähallituksen kanttien 
(ketju 2 ) lähikuljetus suoritetaan Metsä
traktorilla , koska isojen kanttien kuorma
ukseen tarvitaan kuor mainta . A. Ahlström 
Osakeyhtiön pienet , ns . minikantit (ketju 
4) siirr etään välivarastosta istutuspai
kalle lavalla varustetulla maataloustrak
torilla . Niissä kuljetusket j uissa, joissa 
joudutaan käsittelemään irrallisia laati
koita kuten ketjuissa 1 ja 3, mahdolli
siksi l ähikuljetusmuodoiksi katsottiin maa-

Taimilaati- Taimia, 
koita , kpl/ kpl/ Lisä-
kuljetus kuljetus varusteet 

Seedling Seedlings , Auxiliary 
bcxe s , num ter/ number/ equipment 
transport transport 
trip t rip 

60 20 160 -

100 20 000 -
150 13 500 ·-

120 40 320 kuormain - loader 

2 672 
2 käsikar.totelinettä 

hand racks 

3 600 1 selkäkantoteline 
back rack 

taloustraktori ,ja kantaminen . Ketju.ien 1 
ja 3 kannettavan tair.imäär ?.n paino pyri t 
tiin saanaan samansuurui seksi , n . 20 kg:ksi. 
- Työterveyslaitoksen suositus taakan en~ 
mäispainoksi on jatkuvassa nostossa miehi l 
le 35 ke ja naisille 20 kc; . -- Ajoneuvojen 
kuljetuskapasiteetti laskettiin samoin kuin 
kaukokul jetuksesse.kin . Koska l ähi kuljetus 
tapahtui maasto-olosuhteissa , mn.F.talous
traktorin kuormatilaan voitiin kuormata 
tainilaatikoita kolme kerrosta ja mini
kontteja yksi kerros . t.-!etsätraktoriin voi
daan kuormata suuria kontteja vain yksi 
kerros . Lähikuljetuksen menetelmät ja kul
jetuskapasiteetit on esitetty taulukossa 5. 

4. 4 Kuljetusolosuhteet 

Kaukokulj etuksen oletettiin tapahtuvan 
maantiellä , jossa kaikkien autojen keski 
noneus on 60 Y~/h . Lyhin tarkastelun kau
kokuljetusmatka on 60 km ja pisin 210 km . 
Kaukokul,jetus päättyy tienvarsivarastolle , 
jossa kuorma puretaan maahan . Tienvarsi
varaston vähirnmäiskooksi oletettiin no1n 
20 000 tainta . Jos tienvarsivarastoja 
on kaukokuljetusreitin varrella useita , 
kuten oletettiin niissä ketjuissa, joissa 
käytetään kuorma-autoa tai perävaunullista 
kuorma-autoa , kaukokuljetusmatka lasket
tiin taimitarhalta etäisimpään tienvarsi
varastoon. KuormaQ~sessa ja purkacisessa 
tarvitaan kuljettajan lisäksi yksi apumies 
kaikissa muissa ketjuissa paitsi ketjussa 
2 , jossA. on kaksi apumiestä . Apu.rni"ehet 
eivät ole l:lukana kaukokul,ietusmatkallA. . 

ll 



Lähikuljetus suoritetaan netsRMaastossa, 
jossa maataloustraktorin keskinopeus on 
2 . 8 kn/h ja metsätraktorin 3 .0 kn/h . 
Lähikul,ietus alkaa tienvarsi varastol ta . 
Lähikuljetusajoneuvon siirtoa,iaksi (meno 
- paluu) oletettiin 1 tunti jokaista tien
varsi varastoa kohti, mikä. vastaa noin 10 
kn:n siirtomatkaa . Lähikuljetus päättyy 
työmaavarastolle . Lyhin lähikuljetusmatka 
on 100 m ja pisin 750 m. Jos kuorma joudu
taan jakanaan useaan työmaavarastoon, lä
hikuljetusmatka laskettiin etii.isimmälle työ
maavarastolle . Kuorrnauksen ja purkamisen 
apuniestarve on sama kuin kaukokuljetuk
sessa . Vaadittava miestyöpanos nouree kui
tenkin suuremmaksi odotusaikojen vuoksi, 
joita syntyy lähikuljetusvaiheen aikana 
traktoreita käytettäessä . Taimilaatikeiden 
levitystä istutusalueelle ei tapahdu, vaan 
laatikot/kontit puretaan samaan paikkaan . 

5 TULOI'".B"ET 

5 .1 Kuljetusmatkasta riippumattomat 
kustannukset 

Kul,jetusmatkasta riippumattomia kustannuk
sia ovat pakkausmateriaali- ja pakkaustyö
kustannukset, konteista aiheutuvat kustan
nukset sekä kaukokuljetuksen kuorrnaus - ja 
purkarniskustannukset . Kustannuslaskennan 
pohjana käytettiin kyselyn antamia tietoja 
pakkausmateriaalin kestoiästn ja pakkaus
ja kuormaustuotoksista . ?akk~Q~sen, kuor
mauksen ja purkamisen palkat olivat voi
massa olevan työehtosopimuksen ammattitai
toa vaativien taimitarhatöiden mukaiset . 
Kaukokuljetusajoneuvojen kuorr..auksen ja 
purkaMisen aikana aiheutuneet odotuskus
tannukset laskettiin seisont a.-a..jan ja 
lä~ninhallituksien liikenteessÄ olevien 
kuorma- ja pakettiautojen kul,ietusmaksuis
ta tekemän päätöksen PP.rusteella . Kaikki 
kustannuslaskelmat <n tehty taimikohtaisina . 

Pakkaustyö aiheutti kustannuksia ketjuissa 
1 ja 3 (taulukko 6) . Konttiketjuissa 
(ketjut 2 ja 4) ei suoriteta varsinaista 

TAULUKKO 6 

Ketju 

1 

2 

3 
4 

12 

Suhteelliset pakkausmateriaali- ja 
pakkaustyökustannukset 

lateriaali- Pakkaustyön Yhteensä kustannukset kustannukset 

60 20 !100 1 

60 - 60 

93 34 127 

71 - 71 

TAULUKKO 7 Konteista aiheutuvat suhteelliset 
kustannukset tainta kohti 

Ketju Kenttien Materiaali- Yhteensä täyttö kustannukset 

2 6 94 j100 1 

4 44 96 140 

pakkausta, koska kasvatuslaatikot siirre
t ään suoraan kontteihin . Pakkaustyön tuo
tos on ketjuissa 1 ja 3 ollut sama, keski
m~ärin 10 taimilaatikkoa/h . Laatikoiden 
erilaiset taimimiiiirät selittävät taimikoh
taisten pakkauskustannusten eron . 

Metsähallituksen ~son kontin (ketju 2) 
t äyttötyön tuotos oli tarkastelussa 12 
konttia/h ja A. Ahlström Osakeyhtiön mini
kontin (ketju 4) 20 konttia/h . Taulukosta 
7 nähtävät Ahlströnin minikontin huomatta
vat täyttökustannukset selittää se, että 
täyttöön sisnltyy myös kontin kokoaminen 
.ia paperointi . olempien kenttien taimi
kohtaiset materiaalikustannukset ovat l åhes 
samansuuruiset . 

Kaukokuljetuksen kuormaus- ja purkamis
kustannukset muodostuvat miestyö-, auton 
odotus- ja kuorrnainkustannuksista. Kuor
mausyksikkönä on tässä tarkastelussa pi
detty laatikkoa tai konttia . etsåha.lli
tuksen kontin (ketju 2) kuor~aus- ja _ur
kamistuotoksena käytettiin 30 y~siY:l·öä/h . 
Käsin kuormattavien keveiden Jl{siköi den 
kuor maustuotos oli 180 yksikk0ä/h . 
Kuormaus- ja purkamiskustannusten suurin 
menoerä oli auton odotus kuormauksen ja 
purkamisen aikana . Odotuskustannukset 
kuljetettua tainta kohti olivat paketti
autolla keskimäärin 60 %, kuorma-autolla 
keskimäärin 70 % ja perävaunullisella 
kuorma-autolla keskimäärin 75 %. 

Vaikka kuormaus- ja purkamiskustannukset 
j äävät suhteellisesti pieniksi kaikissa 
ketjuissa, nähdään selvästi, että s~~r
ryttäessä raskaampaan autotyyppiin tainta 
kohti lasketut kuormauskustannukset kohoa
vat . Myös taimimäärältään pienet kuormaus
yksiköt nostavat taimikohtaisia kuormaus
kustannuksia (kuva 8) . 

5 . 2 Kuljetusmatkasta riippuvat 
kustannukset 

5 . 2 .1 Kaukokuljetus 

Laskennan perustana olevissa kuljetustak
soissa on otettu huomioon perusmaksu, 



A 

B 

c 

l 

2 

3 

Pakettiauto 
Delivery van 

Kuorma- auto 
Truck 

Kuorma-auto perävaunuineen 
Truck wi th t railer 

Lännen Tehtaat Oy: n pahvin en 
kuljetuslaatikko 
Cardboard transport box of 
Lännen Tehtaat Oy 

Lännen Tehtaat Oy: n muovinen kasvatus
laatikko . Metsähallituksen kantti 
Plastic groving box of Lännen Tehtaat Oy; 
container of the National Board of 
Forestry 

Oy Fiskars Ab:n muovinen kuljetus-
laatikko -
Oy Fiskars Ab' s plastic transport box 

A. Ahlström Osakeyhtiön styroxkasvatus
la.atikko . Ahlströmin minikantti 
A. Ahlstr öm Oy ' s styrox groving box; 
A. Ahlström Oy 's mini- container 

penniä/taimi 
pennies/seedling 

1 ,~--

l 2 3 

PAPERPOT FINNPOT 

Kuva 8 . Kuljetusmatkasta riippumattomat kustannukset. 
(Pylväi den sisällä suhteelliset kustannukset) 

Fig. 8. Costs independent af the transport distance . 
(Relative costs in the colurnns) 

Kaukokuljetuksen kuormaus
ja purkamiskustannuk.set 
Leading and unloading costs 
of long-distance transport 

Kanttikustannukset 
Container costs 

Pakkauskustannukset 
Packa.ging costs 

a i kakor vaus ja km-maksu sekä ketjussa 2 
kuormausnosturimaksu . Kaukokuljetusvaiheen 
on katsottu alkavan taimitarhalta kuorma
uksen päättymishetkellä ja päättyvän auton 
saavuttua taimitarhalle tai asemapaikaDeen . 

Taimikuljetukset pakettiautolla näyttävät 
tulevan muita kuljetusmuotoja kalliimmiksi . 
Näissä ketjuissa myös kustannusten nousu 
on jyrkempi matkan pidentyessä. Edullisin 
kuljetusmuoto on kuljetuskapasiteetiltaan 
suuri auto . Ero ei lyhyillä matkoilla ole 
kovin selvä , mutta kasvaa matkan pidenty
essä . 

Kuvasta 9 nähdään taimikohtaisten ajokus 
tannusten riippuvuus kuljetusmatkasta . 

penniä/taimi 

0 60 120 

Kaukokuljetusmatka - Transport distance , km 

Kuva 9 . Kaukokuljetuksen ajokustannukset tainta kohti 

Fig . 9 . Per-seedling driving costs af long-distance 
transport 

210 

l3 



TAULUKKO 8 Lähikul,jetuskustannusten suhteellinen jakautuma 

Lähikuljetus- Ajoneuvon 
siirto menetell:tä 
työmaalle 

Maataloustraktori 49 
~etsätraktori 78 
Kantaminen -

5. 2. 2 Lähikul,j etus 

Lähikuljetuskustannukset koostuvat ajoneu
von siirto-, odotus-, kuljetus- ja mies
työkustannuksista. Käytetyt kuljetusmak
sut olivat metsätraktoreilla tapa.htuvan 
aikatyön ohjemaksujen mukaiset (1974-02-01 
•.. 1975-01-31). 

Ajoneuvon siirto työmaalle oli selvästi 
suurin menoerä (taulukko 8) . r.Jetsätrak
torin siirtokustannukset olivat huomatta
vasti maataloustraktorin siirtokustannuk
sia suuremmat, mikä. johtuu suurei:lJllasta 
tuntiohjemaksusta. Ajoneuvon odotuskus
tannukset kuormauksessa ja purkamisessa 
olivat metsätraktorilla selvästi alhai
sei:lJllat. Tä.mä johtui sii ti:i., että. metsii.
traktorikuljetuksessa kuormausyksikk0nn 
oli kontti . Varsinaisen kul,ietuksen ja. 
miestyön osuudet eivät tra.k:toriket,juilla 
eronneet merkitt~visti toisistaan . 

penniä/ taimi 
pennies/seedline 

Ajoneuvon Kuljetus Yhteensä odotus + miestyö 

32 19 l1ool 
19 16 113 

- 78 78 

Kuvasta 10 nähdään lähikuljetuskustannuk
set matkan funktiona. Taimien siirtäminen 
kantamalla on selvästi eduTiisinta lyhyillä 
matkoilla, mutta kustannukset nouse.rat jyr
kästi lähikuljetusmatkan pidentyessä . Tar
kastelluissa olosuhteissa traktorikuljetus 
alkaa tulla kantanista edullise~aksi vas
ta yli 600 m:n lähikuljetusnatkoilla ._ Kan
tamisen edullisuus traktorilla tapahtuvaan 
kuljetukseen verrattuna kasvaa , jos pie
nennetään tässä tarkastelussa käytettyä 
tienvarsivaraston viihir..mäiskokoa . enetel
män ih~istyövaltaisuus ei kuitenkaan suosj 
taimien· siirtämistä metsään kantamalla . 
Edullisin traktorikuljetukseen soveltuva 
ketju oli Finnpot-ket,ju, jossa käytettiin 
ns . minikonttia . KuormaQk;sen ja purkami
sen odotuskustannukset olivat tällöin ver
r aten pienet . 

0,50········1 0,40 

0,20 
0,10 

0 

14 

Lähikuljetusmatka - Transport distance , m 

Kuva 10. Lähikuljetuksen kustannukset tainta kohti . 
(Ketjut selitetty kuvassa 8 , s . 13) 

Fig. 10. Per-seedling costs of short-distance trans
port. (Systems explained in Fig . 8 , p . 13) 



5.2.3 Taimilaatikkojen ja kenttien 
palautus taimitarhalle 

Kaikkien muiden ketjujen paitsi ketjun 1 
tarkastelussa lähdettiin siitä , että pak
kaus- ja konttL~ateriaali palautetaan 
taimitarhalle. Palautuskustannusten mini
mitasoon päästään, jos koko pakkausmate
riaalin palautus voidaan järjestää varsi
naisen taimikuljetuksen paluukuljetuksena. 
Tällainen ideaalitilanne ei olosuhteissaM
me o·le kuitenkaan aina mahdollinen. 

Materiaalin palauttaminen työnaavarastolta 
tienvarsivarastolle ei aiheuta erilliskus
tannuksia, koska isot kantit voidaan pala
uttaa tyhjinä paluukuljetuksessa ja tyhjät 
laatikot päivittäin istutustyön päätyttyä . 
Kuinka suuren osuuden palautus muodos4aa 
kaukokul ,jetuskustannuks ista, rnppuu suu
ressa ma.ar1n taimien tuottaja- ja. kä.yttä
jäorganisaatioista, uudistusalojen koosta 
sekä kuljetuksen ohjelnointiasteesta . 
Koko maan uudistuskohteiden r~~enteen 
huomioon ottaen oletettiin t arkastelussa 
palautuskustannusten osuudeksi 80 % kauko
kuljetuskustannuksista . Pakkausmateriaa.lin 

ja kenttien nalautuksesta. on sns oletettu 
tapahtuvan noin 20 % paluukuljetuksina. 
Palautuskustannusten osuutta voidaan muut
taa paikallisten olosuhteiden mukaan mui
hin laskentaperusteisiin vaikuttamatta. 

5 . 3 Kokonaiskustannukset 

Kokonaiskustannuksiin sisältyvät kuljetus
matkasta riippumattomat kustannukset sekä 
kauko- ja l ehikuljetuskustannukset ja 
lisäksi pakkausnateriaalin palautusta vaa
tivissa ketjuissa palautuskustannukset . 
Taulukkoon 9 on laskettu kokonaiskustan
nukset eräille kiinteille· kauko- ja l ähi
kuljetusmatkoille. Havaitaan, että kauko
kuljetusmatkan pidentyminen lisää selvästi 
ku9tannuksia . Lähikuljetusnatkan vaikutus 
kokonaiskusta.nnuksiin on vähäisempi. Koko
naiskustannuks iltaan tarkastelun edullisin 
ketju lyhyillä kauko- ja lähikuljetusmat
koilla on ket.ju 1, kun kaukokuljetuksessa 
kåytetåP n kuorma-autoa ja taimet siirre
t ään kantanalla metsä?n . 

TAULUKKO 9 Kuljetusket j ujen kokonaiskustannukset eri ajoneuvoja käytettäessä 

K e t j u 

PAPERPOT 
Lähi- Kauko-
kuljetus- kul j etus- 1 2 3 
matka, matka , 
m !tm A B B c A 

a c a c b b a c 

p/taimi 

60 1,8 1,6 1,6 1 ,4 1,8 1, 5 2,6 2,4 
100 120 2 ,3 2,1 1,8 1,6 2,2 1,8 3, 5 3, 3 

210 3,1 2,8 2,2 2, 0 2, 8 2,1 4,9 4,6 

60 1, 8 1 ,7 1, 6 1 , 5 1, 8 1 ,6 2,7 2, 5 
300 120 2,3 2, 2 1 ,9 1 ,7 2,2 1, 8 3, 5 3, 4 

210 3,1 2,9 2,2 2 ,1 2,9 2,1 4,9 4,7 

60 1,9 1, 8 1,7 1 ,6 1,8 1 ,6 2,7 2,6 
500 120 2, 4 2, 3 1,9 1,8 2,2 1, 8 3,6 3,5 

210 3,1 3 ,0 2, 3 2,2 2,9 2,1 1; , 9 4, 8 

60 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1 ,6 2,7 2,7 
700 120 2, 4 2,4 1 ,9 1 ,9 2,2 1, 8 3,6 3,6 

210 3, 1 3,1 2, 3 2, 3 2,9 2, 2 5,0 4,9 

KETJU 1 = Lännen Tehtaat Oy:n pahvinen kuljetuslaatikko 
2 = Lännen Tehtaat Oy:n muovinen kasvatuslaatikko . Metsähallituksen kontti 
3 = Oy Fiskars Ab:n nuovinen kuljetuslaatikko 

B 

a c 

2 ,1 1,8 
2, 4 2,1 
2,9 2, 6 

2,1 1,9 
2,4 2,2 
2,9 2, 7 

2,1 2,0 
2, 5 2, 3 
3,0 2, 8 

2 ,2 2,1 
2, 5 2, 5 
3, 0 3, 0 

4 = A. Ahlström Osakeyhtiön styroxkasvatuslaatikko . A. ~~lström Osakeyhtiön ninikontti 

KAUKO- A = Pakettiauto 
KULJETUS B = Kuorma-auto 

C = Kuorma-auto perävaunuineen 

L:\HI- a = .laataloustr a.lttori 
KULJETUS b = .•etsii.traktori 

c = KP.ntaminen 

FD!NPOT 

4 

A B c 

a a a 

3,6 2, 3 2,0 
5,6 3,1 2, 4 
8,6 4, 3 3,1 

3,6 2, 4 2, 0 
5,6 3, 2 2, 4 
8,6 4, 4 3,1 

3,7 2 ,4 2,1 
5,7 3,2 2, 5 
8,6 4, 4 3,2 

3,7 2 ,4 2,1 
5,7 3,3 2, 5 
8, 7 4,5 3,2 
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D ::u1jetusnatkasta riippu
cattonat kustannukset 
Costs independent of the 
transport distance 

[I]]] !:aukokul,jetuskustannukset 
Lonc- distance transport 
costs 

penniä/taimi 
pennies/seedling 

a c 

A 

1 

a b b 

B B c 

PAPERPOT 

a 

LiihiJ;uljetuskustannukset 
Ghort-distance transport 
costs 

II Pekkausme.teriaalin 
pAlautuskustannukset 
Cost af retur ni nt: the 
packe.ginr., t1aterial 

c a a a a 

A B A B c 

FINNPOT 

KETJU - Systel!l 

1 

2 

3 

Lännen 7ehtaat Oy :n pahvinen 
kul,ie tus1aatikko 
Cerdboard t ransport box of 
Liinnen Tehtaat Oy 

Lii..nnen Tehtaat Oy:n cuovinen 
kasvatus1aatikko . letsäballi 
tuksen konttf 
Plas tie groving box of Lännen 
Tehtaat Oy; container af the 
National Board of Forestry 

Oy Fiskars Ab :n nuorineo kul
jetuslaatikko 
Oy Fiskars Ab's plastic trans
port box 

A. Ahlstren Osakeyhtiön styrox
kasvatusla.atikko . A. AhlstrÖ!:\ 
Osakeyhtiön nini kont ti 
A. Ah1str ön Oy ' s styrox &rovin(l 
box ; A. Ahlstr äo. Oy's r.rini
conte.iner 

l(AU!<OKULJETUS - Lone-distance transpo• · 

A = Pakettiauto- Delivery van 

!l = ~~uoma-auto - Truck 

C = 7.uorr_a- auto pereveunuineen 
Truck vi th trailer 

L.'iF.IKUWETUS - Short-distiUlce transport 

a ::: !·1ae.taloustr e.ktor i - Far.: tractor 

b . !ets5.tre.Y..tori - Forest tractor 

c = r.antar-inen - Carryinc 

Kuva 11 . Kokonaiskustannukset ja niiden jakaut~nen, kun 
kaukokuljetusmatka on 120 km ja lähikuljetusmatka 400 m 

Fig. 11 . Total costs and their distribution vhen the lone
distance transport i s 120 km and short-distance transport 

4oo n 

Kaukokuljetuscatka , kn 

1 ;:atikokul,ie usz::e.tka 90 lr.n 
!..~hikul,ietuse-.A ka 200 r. 
0 is e vert'lilu.k;;_yrön alapuolellP; 
ket,ju 1 B c ~ullisenpi 

2 l'..o.ukokuljetusr.a tka 120 k1:1 
Li'.hil<uljetustla l<a bOO "' 
Pis e kF:.yr~llU; ltetjut 2 b 
,in 1 Jl c yhti\ edullisia 

3 Kaukol<ul,ietus,.,atka 150 ~-'1 
!.~hiku1.' etusn~ ka 6oo r.t 

Pist~ v,..r ailul'~yriin yliinuolt-1 ll\; 
ket.iu 2 C b edulliser: i 

Kuva 12 . Kahden kuljetusvaihtoehdon edullisimr-at käyttö
alueet eri kuljetusolosuhteissa 

c 



Kauko- ja lähikuljetusmatkojen ollessa 
pitkiä ja käytettäessä peråvaunullista 
kuorma-autoa sekä metsätraktoria oetsä
hallituksen konttiketju (ketju 2) on edul
lisin. f.!uita kuljetusmuotoja selvästi 
kalliimpi on Finnpot-tainien kuljetus 
pakettiautolla . Tämä johtuu Finnpot-
taimen suure~~asta tilantarpeesta Paper-
pot-taimeen verrattuna . Pakettiautoa 
järeämmillä ajoneuvoilla e1 Finnpot
taimien kuljetus ole sanottavasti muita 
ketjuja kalliimpaa, koska kuljetuskustan
nukset jakautuvat suuremmalle taimimäär äl
le . 

Eri ketjujen kustannusten vaihteluita ha
vainnollistavat kuvat 11 ja 12 . Kuvassa 
11 on esitetty kaikki tarkastelun vaihto
ehdot tietyllä kauko- ja lnhikuljetusnat
kalla . Kahden edullisimman vaihtoehdon 
kulj etusmatkoista r11ppuvaa keskinäistä 
edullisuutta tarkasteltaessa (kuva 12) ha
vaitaan että kaikilla 350 m:e lyhyernmillä 
lähikuljetusmatkoilla on edullisin vaihto
ehto se, jossa pakkauksena on Lännen Teh
taat Oy :n pahvineo kuljetuslaatikko ja kau
kokuljetusajoneuvona kuorma-auto ja jossa 
tainet siirretänn kantamalJa metsään (1 B c), 
ja 470 m:ä pidew~illä lähikuljetusnatkoil
la on edullisin sellainen ketju, jossa 
käytetään metsähallituksen konttia, kauko
kuljetusajoneuvona on perävaunullinen 
kuorma-auto ja lähikuljetus suoritetaan 
metsätraktorilla (2 C b) . 

5.4 Miestyöpanos 

Miestyöpanos laskettiin kuljetettua 20 000 
tainta kohti, joka oli tienvarsivaraston 
våhirnmä iskoko. Kaukokuljetuksen kuljetta
jan työpanos ei ole tarkastelussa mukana . 
Kuvasta 13 nähdään kuljetusmatkoista riip
pumattomat miestyöpanokset. t.tiestyöpanos
ten erot ovat suuret, 1.5 ... 12.2 miestyö
tuntia, mikä johtuu pakkauksesta . Taimien 
pakkauksen vaatima miestyöpanos on suuri. 
Kuormauksen miestyöpanos on pienin n11ssä 
ketjuissa, joissa käytetään konttia . 

Kuvassa 14 esitetään miestyöpanokset , kun 
lähikuljetuksen työt ovat mukana vertailus
sa . Voidaan havaita, että traktorikulje
tuksissa miestyöpanokset kasvavat hyvin 
hitaasti lähikuljetusmatkan pidetessä . Sen 
sijaan lähikuljetuksen tapahtuessa kanta
malla miestyöpanoksen tarve nousee jyrkäs
ti matkan pituuden mukaan . Vaikka kantami
nen lähikuljetusmenetelmänä oli tässä tut
kimuksessa kustannuksiltaan varsin edulli-
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Kuva 13 . 

Fig. 13 . 

0 

D 
II 

Taioien pakkaus 
Packing of seed.lings 

Kanttien täyttö ja tyhjennys 
Fi11ing and emptying of 
containers 

Kaukokuljetuksen kuorcaus 
ja purkaminen 
Loading and unloadine in 
lo~-distance transport 

PAPERPOT FINNPOT 

Ku1jetus~tkoista riippumattomat 
miestyöpanokset 

Ruman labour inputs independent 
of transport distances 

100 250 500 

Lähikuljetusmatka - Transport distance , c 

Kuva 14. Hiestyöpanoksen l'!ii.iirä 20 000 tainta kohti 
eri kuljetusvaihtoehdoissa. (Kaukoku1jetuksen nies-

työpanos ei ole cukana) 

FiG. 14. Ruman labour input per 20,000 seedlings 
in the different transport alternatives (excluding 
the hunan labour input of long-distance-transport) 
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nen, suuri miestyöntarve vähentää menetel
män käyttökelpoisuutta vars inkin tulevai 
suudessa. 

6 YHTEE ~VETO 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tai
mien pakkaus muodostaa sen perustan, 
josta pääasiassa eri kuljetusvaiheiden 
osakustannukset riippuvat . M~t_eriaali

kustannusten osalta ei taimilaatikon 
valinnalla näytä olevan suurta merkitystä . 
Sen sijaan p~~austyön kustannuksiin laa
tikko vaikuttaa kahdella tavalla. Kun 
taimilaatikko on Paperpot- arkin kokoinen 
(ketju 1), pakkaustyön tuotos tainta kohti 
on suurempi kuin pienempää laatikkoa (ket
ju 3) käytettäessä . Lisäksi kustannukset 
jakautuvat suuremmalle taimimäärälle koo
kasta laatikkoa käytettäessä . Konttiket
JUlssa konteista aiheutuneet kustannukset 
näyttävät nielevän l ähes koko sen säästön , 
joka pakkausvaiheen pois jättämisellä 
saavutetaan . Konttiketju jen miestyöpanok
set ovat kuitenkin selvästi muiden ketju
jen miestyöpanoksia pienemmät . 

Sekä kauko- että lähikuljetuksen kuormauk
sessa ja purkamisessa pakkauksen koolla on 
selvä vaikutus . Kuormattaessa käsin tuo
tokset pysyvät l ähes samoina riippumatta 
pakkauksen koosta, koska taimilaatikoita 
on käsiteltävä varoen . Taimikohtaiset 
kuormauskustannukset nousevat tällöin pie
nillä laatikoilla suuri ksi . Valtaosa 
kuormaus- ja purkamiskustannuksista aiheu
tuu kuljetusajoneuvojen odotusajoista 
kuormauksen ja purkamisen aikana . Näitä 
odotusaikoja voidaan selvästi vähentää 
käytt~ällä kontteja . Kokonaiskustannuk
sista kuormaus ja purkaminen muodostavat 
varsin pienen osuuden. 

Tulokset osoittavat, että kaukokuljetus
vaiheessa ei niinkään taimilaatikon koko , 
vaan sen kestävyys on r atkaiseva . Pahvi 
sella laatikkomateriaalilla on r ajoi tuk
sensa päällekkäinladottavuuden suhteen . 
Vaikka pahvilaatikoi ssa käytetään pinta
laroineitua materiaalia, se pehmenee nope
asti, kun taimet yleensä ennen kuljetusta 
kastellaan . Laatikon kestävyys vai kuttaa 
kuljetuskustannuksiin erityisesti suureh
koja ajoneuvoja käytettäessä . Kanttimene
telmät ja päälleYJcäin ladottavat muovi
laatikot mahdollistavat auton kuljetus
kapasiteetin täydellisen hyväksikäytön. 
Kookkaat ajoneuvot ovat tutkimuksen mukaan 
jo lyhyillä kuljetusmatkoilla edullisia . 
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Traktorilla tapahtuvan lähikuljetuksen 
suurimman kustannuserän muodostaa ajoneu
von siirto työmaalle. Tästä syystä kanta
minen lähikuljetusmenetelmänä on vielä 
tällä hetkellä kustnnuksiltaan lyhyillä 
matkoilla edullinen, joskin sen suuri ih
mistyöntarve ei mahdollista sen laajempaa 
käyttöä. 

Jos pakkausmateriaali joudutaan palautta
maan taimitarhalle erillisenä kuljetuksena, 
vaikuttaa tfun~ varsin huomattavasti koko
naiskustannuksiin . l e.in tapahtui etenkin 
tarkastelun ketjuissa, joissa palautetta
va materiaali vaati saoan tilan tyhjnnä 
kuin pakattunakin . 

Tämän selvityksen perusteella voidaan 
kennotaimien pakkauksen ja kuljetuksen ke
hi ttämiselle asettaa seuraavat tavoitteet . 

1 Kehitetään sellainen taimipakkauksen 
kertakäyttöoateriaali, joka mahdollis
taa kennotaimien kuljettamisen kastel
tuina suurinakio erinä . Tämä lieneekin 
l ähiaikoina mahdollista . r!äin vältyt
täisiin Materiaalin palautuskustannuk
silta, jotka varsinkin uudistusaloilla 
nousevat suuriksi . P~~ausmateriaalin 
tulee myös olla esimerkiksi polttamalla 
hävittämiskelpoinen. 

2 Koska taimien pakkaus on kallis ja pal
jon työvoimaa vaativa työvaihe, se oli
si koneellistettava . 

3 Kaukokuljetukset on pyrittävä keskittä
maan mahdollisimman suuriksi eriksi . 
Tämä tapahtuu par haiten taimien tilaa
Jlen yhteistoi innalla ,ia kuljetusten 
ohjelooinnilla . Eri omistajaryhmien 
taimitarhojen tulisi pyrkiä toiminnas
saan koordinointiin siten, että välty
tään ristiinkuljetuksilta. Mitä kook
kaampaa taimimateriaalia käytetään, si
tä tärkeämpää on kuljetuksien koordi
nointi . 

4 Oikean lähikuljetustavan valintaan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota . Kan
nattava koneellinen lähikuljetus edel
lyttää keski tetty,iä istutusaluei ta, 
varsin pitkää l ähikuljetusmatkaa ja ly
hyttä koneen siirtomatkaa . Lyhyillä 
lähikuljetusmatkoilla kannattaa tois
taiseksi käyttää kantamista . 

5 Lisäksi on selvitettävä, mitä vaati 
muksia kehittyvät taimitarha- sekä is 
tutustekniikka asettavat tulevaisuu
dessa paakkutaimien kuljetukselle . 



PACKAGTITG OF ROOTED SEEDLINGS AND -10VING THEM FOR PLANTIUG 

By Jussi Seppälä 

S u m m a r y 

The study deals with the packaging and 
transport costs of two types of rooted 
seedling, Paperpot FH 408 and Finnpot FP-
620, and with the human labour inputs re
quired for different methods of packaging 
and transportation . The range covers the 
transport system from nursery to regenera
tion target. 

The packaging and transport systems were 
selected after an enquiry sent to the 
largest Finnish seedling nurseries . Four 
packaging methods in use were selected and 
the main systems were formed from them . 
Thirteen alternative transport combinations 
were forned from these main systems (Figs . 
l and3-7,p.6and8; Tables 2 -5, p . 9-ll). 

The results show that the impact of the 
seedling packaging method is felt in all 
the part costs of the different transport 
phases. The choice of the seedline box 
does not seem to affect the materials 
costs . Nor are conta iner systems more 
economical than other systems in packaging 
costs when the costs of the containers are 
taken into consideration. Human la.bour 
inputs are, however, smaller when contain
ers are used than in the other systems . 
Vlaiting for the vehicle constitutes the 
greatest cost item in loading and unlorulin& 
Loading and unloading represent a fairly 
small proportion of the total expenditure 
(Figs. 8 and 13, p. 13 and 17). 

The durability of the box affects the long
distance transport costs significantly. 
Containers and stackable plastic boxes 
make it possible to utilise the total 
transport capacity of the truck. Heavy 
vehicles are most econonical even over 
short transport distances. Together with 
packaging costs, the long-distance trans
port phase was the bi~gest component in 
the total costs (Figs . 9 and 11, p. 13 and 
16). 

Short-distance transport by tractor is 
profitable at present only over relatively 
long drivine distances and from large road
side storages . The h~an labour input r e
quired for carrying over short distances, 
however, is great, and mechanised short
distance transport must therefore be devel
oped ( Figs . 10 , ll and 14 , p . 14, 1.6 and 17) • 

It seems desirable in the packaging and 
t ransport of seedlings to ei at disposable 
packaging material and the largest pcssible 
transport loads . Container methods may 
prove economical for large planting sites, 
especially with the growing shortage of 
manpower and increase in labour costs com
pared with machine costs. The use of re
turnable packaging material requires condi
tions in which at least part of the load 
can be sent with the returning truck . 
ExpensiYe packaging work should be mecha
nised. 
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