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Taimikon hoitoa ja pienpuiden hyödyntämistä 
koskevia teknisiä patentteja
Nykyisin taimikonhoidossa käytetään yleensä perinteistä raivaussahaa, 
mutta useat keksijät ovat yrittäneet kehittää muita teknisiä ratkaisuja.
Internetin patenttitietokannoista löydettiin noin 2300 taimikonhoitoon 
liittyvää patenttia (Ligné 1999). Seuraavassa esitellään näistä muutamia 
tekniikoita, joissa myös kaadetut pienpuut otetaan talteen.

Amerikkalaisia taimikonhoitoon liittyvää patenttia on olemassa useita, ja 
ne on tavallisesti kehitelty sokerijuurikaspuimureista. Sokerijuurikasta 
paloiteltaessa käytetty tekniikka soveltuu myös metsiin. Tällöin korjuu-
tekniikka täytyy erottaa tarpeista, jotka liittyvät peruskoneen kulkukelpoi-
suuteen metsämaastossa (Kuvio 1 ja 2). 

Korjuutekniikka perustuu joko pienpuiden paloitteluun, niputtamiseen tai  
niiden pilkkomiseen tasa-mittaisiksi paloiksi, pilkkeiksi. Pilkkeet ovat 50-
150 mm tasamittaisia puupaloja, ja niiden käyttö on vähentänyt 
hakkeenpolton homeongelmia sekä kuiva-aineksen hävikkiongelmia 
(Stridsberg 1988) (Kuvio 3). Pilkkeiden varastointia ja kuljetusta 
suursäkeissä on myös testattu. Tietyn tyyppiset verkkosäkit osoittautuivat 
riittävän vahvoiksi ja ne mahdollistivat pilkkeiden kuivumisen. 
(Swartström & Adolfsson 1990). 

On myös olemassa patentteja, jotka perustuvat kuormaimen kärkeen 
asennettuun hakelaitteistoon. Tästä on esimerkki kuviossa 4. Ylösalaisin 
käännetty suppilo lasketaan puun latvaan. Kolme pyörivää terää tarttuvat 
puuhun ja leikkaavat tai repivät sen rikki. 

Kuvio 1. Sokerijuurikaspuimuri muunnettuna energiapuun 
korjaamiseen US 4019308

Kuvio 2. Toinen energiapuun korjuukone on rakennettu jatkuvasti 
kulkevaksi US 4338985
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Palaset kulkeutuvat sitten (pölynimurin tavoin) alipainemenetelmällä 
letkussa nosturinvartta pitkin peruskoneen säiliöön. 
Toivottavasti nämä metsänhoidossa epätavalliset tekniset ratkaisut voivat 

antaa ideoita metsäteknisten laitteistojen kehittämiseen.

Itsenäisesti patenttia hakeville on informaatiota saatavissa:
http://www.dips.prv.se (Ruotsin patentti- ja rekisteröintiviraston 
kansainvälinen hakutoiminto)
http://www.prh.fi/ (Suomen patentti- ja rekisterihallitus) 
http://patents.cnidr.org/access/search-bool.html (USA:n patentteja) 
http://patent.womplex.ibm.com (IBM:n patentti palvelin)
http://www.invent.se (Kotisivu ja hakukone, josta linkkejä muihin patentti-
tietokantoihin)
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Kuvio 3. Pilkkeiden teon tekninen ratkaisu.
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Kuvio 4. Nosturin kärkeen asennettuun hakelaitteisto, joka imaisee 
hakkeet ilman mukana letkua pitkin säiliöön US 4121777
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