


PAINOVALMISTE Ky 
1976 

HELSINKI 

PIIRROKSET 
TAITTO 

SOILE KÄRHÄ 
TUOMO FORSS 

t1 

r 



( 
ft'etsätehoq opas 

lionczczlli)czn 
puunkorjuun 
)uunnittczlu 



1t1etsätehoq opas 

SISÄLLYS 1 JOHDANTO.................... s 

11 KORJUUKET JUT 
SUOMESSA........... ......... 1 

111 KORJUUN 
SUUNNITIELUN 
PUITTEET...................... 16 

Korjuuketjun toiminta-alue . . . . . . . . . . . 16 
Leimikkoreservit ja monitoimikoneiden 
työohjelmat ................... ·.. . . . . 18 

IV KONEELLISEN 
KORJUU N 
EDELLYTYKSET.............. 19 

Leimikon korjuutekniset vaatimukset . . . 19 
Leimikon rajaus ............ ·. . . . . . . . . 24 

V TYöMAAN 
SUUNNITIELU................ 28 

Tiet, varasto- ja huoltoalueet . . . . . . . . . . . 28 
Korjuulohkot ja palstat . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Työmaakartta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Mittaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 



1t1etsätehoq opas 

KONEELLISEN PUUNKORJUUN 
SUUNNITTELU 

Monitoimikoneiden käytön ennustetaan lisääntyvän 1 JOHDANTO 
nopeasti maassamme lähivuosina. Tulevaisuudessa 
niiden käyttöalue laajenee muihinkin kuin avohakkui-
siin. 

Puutavaran valmistamisen koneellistamisen ja siten 
myös monitoimikoneiden käytön keskeiset tavoitteet 
ovat ihmistyön keventäminen ja korjuun tuottavuuden 
kohottaminen. Täten lievennetään jo nykyisin ilmene
vää ja yhä vaikeammaksi ennustettua työvoimapulaa, 
ja korjuun tuottavuutta kohottamalla hillitään lisäksi 
kustannusten nousua. 

Jotta kalliiden monitoimikoneiden käyttö olisi talou
dellista, niitä on käytettävä tehokkaasti ja niille parhai
ten soveltuvissa olosuhteissa. Tähän tarvitaan ennen 
muuta tarkkoja tietoja olosuhteiden vaikutuksesta ko
neiden työskentelyyn. 

Siirtyminen ihmistyövaltaisesta puunkorjuusta konei
den käyttöön lisää korjuun suunnittelun ja valvonnan 
merkitystä. Hyvällä suunnittelulla voidaan vähentää 
.keskeytysten määrää ja nostaa koneiden käyttötunti
ja vuosituotoksia ja alentaa näin korjuukustannuksia. 

Koneellisten korjuuketjujen käyttö vaikuttaa myös 
muihin metsätöihin. Oikein suunniteltuna sillä voidaan 
helpottaa mm. metsänviljelytöitä ja tehdä esimerkiksi 
hakkuutähteitten keruu taloudelliseksi. Tämän vuoksi 
tulee muidenkin kuin välittömän korjuuhenkilöstön 
tuntea koneellisen korjuun vaatimukset. Erityisesti 
ovat avainasemassa leimaajat ja leimikonsuunnitteli
jat. Näitä asioita käsittelevän oppaan tekeminen on 
tullut ajankohtaiseksi, koska siirtyminen monitoimiko
neiden käyttöön vaatii 3 ... 5 vuoden sisäänajovaiheen, 
johon liittyy sekä organisaation että siinä toimivien 
ihmisten kehittämistä. 
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Tätä varten on Metsätehossa laadittu monitoimikone
opas niiden henkilöiden käyttöön, jotka työssään vä
littömästi tai välillisesti joutuvat kosketuksiin koneelli
sen korjuun kanssa. Opas on siis tarkoitettu leimaajil
le, korjuun suunnittelijoille, korjuutyönjohdolle, kone
urakoitsijoille sekä koneen käyttäjille. Käsillä olevassa 
oppaassa esitellään monitoimikoneet, selvitetään tut
kimusten valossa olosuhteiden vaikutus koneiden 
työskentelyyn sekä annetaan ohjeita koneellisen kor
juun vaatimasta leimikonsuunnittelusta, korjuun yleis
suunnittelusta ja työmaasuunnittelusta. 

Oppaan on kirjoittanut työryhmä 

Raimo Aholainen Tehdaspuu Oy 

Markku 0. Hovi Veitsiluoto Osakeyhtiö 

Kauko Pajunen Puulaaki Oy 

Kauko Papunen OyW. Rosenlew Ab.:..__ O/Y Kyro A/ 8 

Reijo Riivari Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 

Harri Rumpunen Metsäteho 

Martti Tynkkynen Metsäteho 
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Korjuuketju on eri menetelmien muodostama työketju, 11 KORJUUKET JUT 
joka käsittää työvaiheet kaadosta välivarastoon. SUOMESSA 
Suomessa käytettävät monitoimikonekorjuuketjut pe-
rustuvat prosessoreihin (karsinta-pölkytys-kasausko-
ne) tai harvestereihin (kaato-karsinta-pölkytys-kasaus-
kone). 
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Harvesterikorjuuketjut 

Harvesteri työskentelee puulta puulle -menetelmällä ja 
suoritta·a kaadon, karsinnan, pölkytyksen ja kasauk
sen. M säku ljetus tehdään kuormatraktori l la. Laj itte-
1 u on este'riketjussakin mahdollista tehdä ketjun 

in koneella. 
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111 KORJUUN 
SUUNNITTELUN 
PUITTEET 

Useista lähekkäin sijaitsevista leimi
koista muodostetuilla keskityksillä 
saadaan yksinään liian pienistäkin lei
mikoista monitoimikoneille sopivia . 

(] 
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Korjuuketjun toiminta-alue 

Monitoimikoneet käsittelevät tyypistä riippuen vuosit
tain 20 000 ... 40 000 m 3 puuta. Yhden monitoimikoneen 
toiminta-alue on ollut toistaiseksi maantieteellisesti 
varsin laaja, mutta monitoimikoneiden lisääntyessä 
toiminta-alueet supistuvat. Alueiden pienentyminen 
merkitsee säästöjä kaluston siirtokustannuksissa, 
mutta täyden työllistämisen saavuttamiseksi se samal
la edellyttää alueen leimikkomahdollisuuksien tehos
tettua hyväksikäyttöä. 

Korjuuedellytyksiä voidaan alueen puitteissa lisätä 
kahta tietä. Muodostamalla leimikkokeskityksiä voi
daan lisätä koneelliseen korjuuseen sopivien leimikko
jen lukumäärää ja parantamalla leimikkotekijöitä voi
daan nostaa konetyön tuotosta. 

Leimikkokeskityksillä tarkoitetaan usean, yksinään 

0 
00 

\ 
\ 



koneelliseen korjuuseen liian pienen, mutta lähekkäin 
sijaitsevan työmaan perättäistä korjuuta samaa moni
toimikonetta käyttäen. Se edellyttää tavallisesti niin ly
hyitä siirtymismatkoja työmaalta toiselle, ettei kalus
ton tela- ym. maastovarusteita tarvitse purkaa siirron 
ajaksi. Lisäksi edellytyksenä on tietenkin, että keski
tyksen kaikki työmaat voidaan korjata samana korjuu
ajankohtana. 

Monitoimikoneen tuotosta voidaan usein huomatta
vasti kohottaa parantamalla työmaan leimikkotekijöitä 
miestyön avulla. Samalla on mahdollista lisätä ketjulle 
soveltuvien leimikoiden määrää toiminta-alueella. 

Merkittävimmät tuotoslisäykset saavutetaan leimikon 
runkolukusarjaa muuttamalla. Tällöin kuitupuun mit
taiset rungot (7 ... 13 cm) hakataan miestyönä ennen 
monitoimikoneita. Samoin voidaan tehdä ylijäreille (yli 
41 cm) rungoille sekä maastollisesti hankalassa pai-

1t1etsätehoq opas 

Monitoimikoneiden tuotosta voidaan 
kohottaa valmistamalla niille huonosti 
soveltuvat rungot tavaralajeiksi ihmis
työnä. 
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kassa sijaitseville tai huonomuotoisille (koivut) run
goille. Tällainen puutavaralajeiksi hakkuu on myös 
vaihtelua erilliskaatotyöhön. 

Koneellisen korjuun tuotosta voidaan lisätä myös esi
kasaamalla kokopuita hankalista maastonkohdista 
prosessorin ulottuville sekä raivaamalla hakkuuala en
nen korjuuta. Raivaus helpottaa ja nopeuttaa ennen 
muuta koneellista kaatoa ja se on edullista myös met
sänhoitotöiden kannalta. 

Leimikkokeskityksiä tehokkaasti muodostamalla pääs
tään pienempiin monitoimikoneiden toiminta-aluei
siin, ja sen seurauksena 

• kaluston siirtoon liittyvät kustannukset alenevat, 

• huolto- ja korjaustoiminta helpottuu, 

• koneiden käyttöaste nousee, 

• kuljettajien viihtyvyys kasvaa kotona asumisen 
vuoksi ja 

• korjuun työnjohto ja -valvonta helpottuvat ja tehos
tuvat. 

Leimikkoreservit ja monitoimikoneiden 
työohjelmat 

Taloudellisuuden vuoksi koneiden seisonta-aika on 
saatava mahdollisimman pieneksi. Turhien seisokkien 
välttämiseksi kullekin monitoimikoneelle pyritään va
raamaan noin vuoden työmäärää vastaavat leimikko
reservit. Leimikkoreserveissä otetaan huomioon kor
juuajankohdat ja pidetään vähintään 1 kk: n työmäärä 
kelirikkokorjuukelpoisia leimikkoja poikkeuksellisten 
sääolojen varalta. Leimikkoreservit muodostavat ko
neen vastaisen työohjelman rungon. Työohjelma pide
tään jatkuvalla suunnittelulla ajan tasalla. 

Lyhyen ajan työohjelma monitoimikoneelle laaditaan 
ketjuttamalla varatusta reservistä 1 ... 3 kk: n työmäärää 
vastaavat työmaat korjuujärjestykseen. Työmaiden 
ketjutuksen tavoitteena on korjuuajankohdan ja siirto
jen optimointi ja siten kustannusten alentaminen. Ket
jutusohjelmat suunnitellaan juoksevasti. 
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Ensisijaisia kohteita ovat kuusivaltai
set havupuuleimikot. 

Leimikon korjuutekniset vaatimukset IV KONEELLISEN 
KOAJUUN 

Koneelliseen korjuuseen sopivan leimikon on täytettä- EDELLYTYKSET 
vä määrättyjä korjuuteknisiä vaatimuksia. Pyrittäessä 
koneiden taloudelliseen käyttöön on muistettava, että 
ketjujen suuret pääoma- ja käyttökustannukset edellyt-
tävät vielä toistaiseksi erittäin hyviä korjuuolosuhteita. 

Vaatimukset perustuvat toisaalta korjuukaluston ra-
kenteellisiin rajoituksiin - ulottuvuus, tilantarve, pai-
no, teho, maastokelpoisuus ym. - ja toisaalta konei-
den tuotosten voimakkaaseen riippuvuuteen leimikko-
tekijöistä. 

Tärkeimmät vaatimukset kohdistuvat leimikon puus
toon, maastoon, kokoon, sijaintiin, tiheyteen ja hak
kuutapaan. 

19 
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RUNGON KOON 
VAIKUTUS MONl
TOIMIKONEIDEN 
TUOTOKSIIN 

tuo tos 
m3/h 

Leimikon tiheys 500 r/ ha 
Maastoluokka 11 

50 ---~--~.--~~-.-~~~-,-~~--, 

0.2 0.4 0.6 0.8 
rungon koko, m3 

Puusto 

Monitoimikoneille sopivimpia ovat kuusivaltaiset lei
mikot. Niissä koneiden taloudellisuus ihmistyöhön 
verrattuna on paras, koska kuusen karsinta moottori
sahalla vaatii suuren työpanoksen. Toisella sijalla ovat 
mäntyvaltaiset leimikot. Kaikkein paksuoksaisimpia 
männiköitä tulee kuitenkin välttää. Koivut soveltuvat 
huonosti mutkaisuutensa ja oksarakenteensa takia 
monitoimikoneilla karsittaviksi. Siksi koivun osuuden 
olisi oltava alle 15 % runkoluvusta (alle 30 % Pohjois
Suomessa). 

Rungon keskikoon tulee olla vähintään 0.2 m 3 (vähin
tään 0.1 m 3 Pohjois-Suomessa). Runkojen tui isi olla 
mahdollisimman tasakokoisia siten, että valtaosa run
goista on läpimittaluokissa 15 ... 35 cm. Kuitupuurun
koja (7 ... 13 cm) ja ylijäreitä (yli 41 cm) runkoja tulee ol
la mahdollisimman vähän. 



suhteellinen 
tuotos 

Rungon koko 0.150 m3 
Leimikon tiheys 500 r/ ha 

110 -.-~~..---.-~~~~----.~~~~~-.--~~~----, 

11 

Maasto 

111 IV 
maas toluokka 

Monitoimikoneet vastaavat maasto-ominaisuuksiltaan 
kuormattua metsätraktoria. Koneiden käyttöä leimi
kossa rajoittavat useimmin pintamaaston kantavuus ja 
maaston kaltevuus. Suurimmat sallittavat myötä- ja 
vastakaltevuudet ovat 30 % ja sivukaltevuudet 1 O % 
pintamaastoltaan tasaisilla alueilla. Runsas pintakivi
syys alentaa sai 1 ittavaa kaltevuutta ja haittaa koneel 1 is
ta kaatoa ja prosessori n työskentelyä. 

Yleensä monitoimikoneiden käyttö on mahdollista lei
mikoissa, jotka maastoltaan ovat metsätraktorikulje
tuksen 1tai11 maastoluokan mukaisia. Kolmas maasto
luokka voi tulla kysymykseen, jollei minimitekijänä ole 
kantavuus. 

f4etsätehoq opas 

MAASTON VAIKUTUS 
MONITOIMIKONEIDEN 
TUOTOKSIIN 
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LEIMIKON KOON 
VAIKUTUS HANKINTA
KUSTANNUKSIIN 

suht. 
kust. 

200 

Leimikon koko 

400 600 800 1000 
leimikon koko, m3 

Erillisen samana ajankohtana korjattavan leimikon 
koon tulisi olla yli 600 m3 :n, jotta koneellinen korjuu 
olisi taloudellista. Poikkeustapauksissa voi 100 ... 300 
m3 : n leimikkokin olla taloudellisesti korjattavissa mo
nitoimikoneilla, jos sen sijainti on erittäin edullinen tai 
useamman leimikon korjuukeskitys on mahdollinen. 

Leimikon sijainti 

Koneellinen korjuu edellyttää, että leimikko sijaitsee 
tien varressa tai sen välittömässä läheisyydessä. Huol
totilaa tarvitaan enemmän kuin miestyönä tehtävissä 
leimikoissa ja samoin varastotilaa menetelmissä, jois
sa prosessori käsittelee varastolla kokopuita. 



suh t. 
tuotos 

Leimikon tiheys 

Maastoluokka 11 

500 1000 
lei mi ko n ti heys, r/ ha 

Leimikon tiheys vaikuttaa varsin selvästi monitoimi
koneiden tuotoksiin. Kannattava koneellistaminen 
edellyttää 70 ... 100 m3 :n/ha tiheyttä. Erittäin hyvä
maastoisissa leimikoissa voi pienempikin tiheys tulla 
kysymykseen. Mahdollinen koneellinen päätehakkuu 
tulisi ottaa huomioon jo edeltävissä hakkuissa, jottei 
koneel 1 istamismahdol I isuuksia suotta menetettäisi. 

Hakkuutapa 
Nykyisillä monitoimikoneilla korjuu on taloudellisinta 
avohakkuissa. Kun muut korjuutekniset olosuhteet 
ovat hyvät, voivat myös siemenpuuhakkuut ja ylispui
den poisto tulla kysymykseen. Siemenpuuhakkuissa ei 
jäävää puustoa kuitenkaan saisi olla konetyypistä riip
puen enempää kuin 50-200 runkoa/ ha. 

Mittaus 

Korjuu monitoimikoneilla on yleensä mahdollista vain 
pystymitatuissa leimikoissa. 

ft1etsätehoq opas 

LEIMIKON TIHEYDEN 
VAIKUTUS MONITOIM l
KON EIDEN TUOTOKSI IN 

23 



f4etsätehoq opas 

Koneellisesti korjattavan työmaan ra
jaus rinteessä . 

ei näin 
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Leimikon rajaus 

Hakkuuseen tulevasta alueesta rajataan erilleen ko
neellisesti korjuukelpoinen lohko. Oikein tehdyllä ra
jauksella voidaan parantaa koneiden taloudellisen käy
tön edellytyksiä. Missään tapauksessa ei leimikon ko
neelliseen korjuuseen sopivia osia saa pilata väärällä 
rajauksella, vaikkei lopullinen korjuumenetelmä aina 
olisikaan tiedossa. 

Koneellisesti korjattava leimikko tai leimikon osa raja
taan siten, että siitä syntyy korjuu n kannalta mahdolli
simman yhtenäinen alue. Maastoltaan tai puustoltaan 
monitoimikoneille sopimattomat osat on välttämätön
tä rajata pois koneellisesti korjattavasta lohkosta. 
Myös harvennushakkuut sekä muut koneille sopimat
tomat hakkuutavat on erotettava. 

vaan näin tai näin 
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Monitoimikonekorjuuketjulla korjatta
van työmaan rajaus leimikkokartalta. 
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Muutoin koneellisen leimikon rajauksessa noudate
taan luonnollisia leimikkorajoja - mäenharjanteita, 
vesistöjen ja peltojen reunoja ym. - vastaavasti kuin 
ihmistyövaltaisilla menetelmillä korjattavan leimikon 
rajauksessa. 
On pyrittävä selväpiirteisesti rajattuihin ja säännöl
lisen muotoisiin leimikoihin. On otettava huomioon 
myös tulevien vuosien hakkuut ja säilytettävä mahdol-
1 isuudet vastaisuudessakin muodostaa koneel 1 isesti 
korjattavia leimikoita. 

Rajattaessa leimikko merkitään muovinauhalla tms. 
selvästi maastoon ja laadittavalle leimikkokartalle. 

Tiestö ja varastot leimikon suunnittelussa 

Koneellisen korjuun tie- ja varastosuunnittelussa ote
taan huomioon sekä puutavaran jatkokuljetuksen että 
korjuukoneiden siirtymisen ja työma·ahuollon vaati
mukset. 

Koneiden kuljetus vaatii tiestöltä ja tierakenteilta vas
taavaa kantavuutta ja kuntoa kuin puutavaran autokul
jetus. Suurimmat konetyypit ovat 3 m:n levyisiä ja 
varsinkin kuljetusalustoja käytettäessä yhdistelmän 
korkeus voi olla yli 5 m:n. Siirtojen suunnittelussa on 
myös otettava huomioon siirtoreittien painorajoitetut 
sillat. 

Koneiden korjaus- ja huoltotoiminta sekä erityisesti 
polttoainehuolto edellyttävät, että leimikolle johtava 
tie ja suuremmilla leimikoilla myös leimikon sisäiset 
tiet ovat hyvässä kunnossa. 

Tie- ja varastoalueet on aina suunniteltava konee111sen 
korjuu n edellyttämällä tavalla, jos leimikko on muutoin 
monitoimikonekorjuuseen soveltuva. Suunnittelussa 
otetaan huomioon teiden käyttökelpoisuus myöhem
min korjattavilla leimikoilla. Jos korjuumenetelmä pe
rustuu varastolla työskentelevään prosessoriin, varas
totilan tarve on huomattavasti suurempi kuin ihmistyö
valtaisissa tavaralajimenetelmissä. 



Leimikon suunnitteluvaiheessa varataan 2 ... 5 aarin 
alue kone- ja hupltotukikohdaksi, paloturvallisuuden 
vuoksi puutavaravarastoista erilleen. 

Suunnitellut tie-, varasto- ja huoltoalueet merkitään 
selkeästi leimikkokartalle. 

ft'etsätehoq opas 

Hyvin suunniteltu huoltoalue . 
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VTYöMAAN 
SUUNNITTELU 
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Tiet, varasto- ja huoltoalueet 

Leimikon tieverkko sekä varasto- ja huoltotilat raken
netaan riittävän ajoissa ennen korj uuta. 

Tiestön taso määräytyy korjuuajankohdan ja rakenta
misen kannattavuuden mukaan. Rakentamiskustan
nuksia on aina syytä verrata saavutettaviin kustannus
säästöihin ottaen huomioon myös tulevaisuudessa sa
maa tietä käyttäen korjattavat leimikot ja tehtävät met
sänhoitotyöt. 

Tietiheys on pyrittävä saamaan niin suureksi, ettei mo
nitoimikone työskennellessään joutuisi 500 m: ä 
kauemmaksi huoltoautolla ajokelpoisesta tiestä. 

Varastotila määräytyy leimikon koon sekä käytettävän 
korjuuketjun mukaan. Varastoilla tulee puutavaran li
säksi olla tilaa kaikille siellä työskenteleville korjuu
koneille ja ajoneuvoille sekä näille riittävä maaston 
kantavuus. 

Huoltoalueelle rakennetaan tilat taukotuville, mahdol
liselle asuntovaunulle, koneiden huoltovaunulle, polt
toaineelle, huollettavi lle ja korjattavi lle koneille, työn
tekijöiden ja työnjohto- ja valvontahenkilöiden kulku
neuvoille sekä tarvittaessa koneiden siirtokalustolle. 

Korjuulohkot ja palstat 

Työmaa jaetaan tarvittaessa korjuulohkoihin ja työ
palstoihin. Lohkojako on tarpeen isoilla työmailla tai 
jos työmaahan kuuluu eri vuodenaikoina tai eri pää
kuljetussuuntiin korjattavia osia. 

Suurilla työmailla saattaa olla tarpeen liittää koneelli
sesti korjattavaan leimikkoon erillinen miestyönä kor
jattava lohko, jonka avulla erilliskaato voidaan tahdis
taa ketjun seisokkien mukaan. 

Korjuulohkot jaetaan työpalstoiksi, jos samanaikai
sesti käytetään useampaa kaatomiestä tai lohko on 
erityisen suuri . Palstan ohjekoko on kesäleimikoissa 
noin 3 000-4 000 runkoa ja talvella noin 1 500-3 000 
runkoa. Palstat rajataan maaston mukaisesti siten, et:
tä koneiden työskentelykaistat tulisivat mahdollisim
man pitkiksi. 



Niillä korjuuketjuilla, joissa kaato on koneellistettu, 
palstajako ei ole tarpeen. 

Työmaakartta 

Suunnitteluvaiheessa työmaasta laaditaan työmaa
kartta, mistä ilmenevät 

• leimikon rajat, • lohkojen ja palstojen rajat, 

• varastoalueet, • tiestö, 

• huoltoalue, • kaltevuussuunnat ja 

• vaikeat maastonkohdat. 

lisäksi laaditaan korjuukaluston siirtoa varten kartta, 
johon merkitään erityistä huomiota vaativat siirtoreitin 
kohdat, kuten matalat alikulut ym. 

aloitus 

huoltoa lue 

ft1etsätehoq opas 

Työmaakartta sivulta ottavan proses
sorin työmaasta. 
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Monitoimikonekorjuu edellyttää pysty
mittausta. 
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Mittaus 

Koska monitoimikoneiden valmistamat puutavarat 
ovat usein vaikeasti mitattavissa tavallisilla mittaus
menetel millä, koneel 1 isesti korjattavat työmaat on syy-

. tä pystymitata. 

Pystymittauksella vältytään turhilta työvaiheilta ja 
puutavaran kulun keskeytyksiltä. Mittaus tehdään työ
palstoittain. Miestyönä tavaralajeiksi tehtävät rungot 
merkitään ja mitataan erilliseksi palstaksi. 

Erikoistapauksissa voidaan käyttää myös paino- ja 
otantamittauksia ja tulevaisuudessa myös monitoimi
koneiden omia mittauslaitteita. 

ft1etsätehoq opas 



Maassamme ollaan lähivuosina no
peasti siirtymässä koneellisten 
puunkorjuumenetelmien laajamit
taiseen käyttöön. Kalliiden moni
toimikoneiden taloudellinen hyväk
sikäyttö edellyttää ennen muuta ai
kaisempaa suurempaa suunnittelu
panosta, erityisesti siirtymävai
heessa korjuukaluston ja -mene
telmien ollessa vielä käyttäjilleen 
uusia ja vakiintumattomia. 
Tämä opas on laadittu Metsätehos
sa yhteistyössä sen jäsenyritysten 
asiantuntijoiden kanssa käytettä
väksi koneellisen puunkorjuun 
koulutuksessa. Opas on tarkoitettu 
korjuun suunnittelijoille ja toteut
tajille sekä erityisesti leimaajille ja 
leimikon suunnittelijoille, joiden 
osuus on ratkaisevan tärkeä pyrit
täessä puunkorjuun taloudelliseen 
koneellistamiseen. 
Sarjassa seuraavat oppaat:· KO
NEELLISTEN · KORJUUKETJUJEN 
KÄYTiö ja KORJUUMENETEL
MIEN VERTAILULASKELMAT 


