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Projektin lähtökohdat 

Helmikuun 2016 – toukokuun 2017 aikana toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama 

Biotalouskampus innovaatiojärjestelmä, vaihe 1 –projekti (hankekoodi: A71898) loi pohjaa tämän 

projektin suunnittelulle ja toteutukselle. Useista eri lähteistä saatujen havaintojen perusteella 

yhteiskunnan ruohonjuuritasolla on paljon kekseliäisyyttä ja halukkuutta synnyttää uusia 

keksintöjä, ideoita syntyy paljon, ja luonnollisesti kiinnostusta on hyödyntää niitä tai saattaa niitä 

muiden hyödynnettäväksi. Valtaosa ideoista tyssää kuitenkin alkumetreille, koska ideoiden 

eteenpäin viemisessä kohdataan liian suuria esteitä. Tämä myös vähentää kansalaisten 

motivaatiota keksintötoimintaan. 

Merkittäviä esteitä ovat resurssien, osaamisen, työvälineiden ja yhteistyökumppaneiden puute. 

Ideoiden hyödyllisyydestä ja toteutettavuudesta vaaditaan tavallisesti näyttöjä, ennen kuin 

ulkopuolisia resursseja saadaan työn tueksi. Näyttöjen hankkiminen jo usein vaatii niin paljon 

panostusta, että yksittäisen keksijän tai mikroyrityksen työaika, varat ja osaaminen osoittautuvat 

pullonkaulaksi. Paljon toki syntyy ideoita, jotka ovat hyödyttömiä, mutta pääsääntöisesti ideoiden 

tulisi saada mahdollisuus näyttää potentiaalinsa ja päästä asiantuntijoiden ja 

kumppanikandidaattien arvioitaviksi. 

Projektin tuloksena esitettiinkin, että oppilaitosyhteisö yhteistyössä kunnallisen elinkeinotoimen 

kanssa tarjoavat yksittäisille keksijöille, joilla ei ole yritystä, sekä mikro- ja pienyrityksille palveluna 

alkuvaiheessa olevien ideoiden arviointia, testaamista ja yhteyksien luontia. Palvelun 

tarkoituksena on osoittaa keksijälle ja muille asiasta kiinnostuneille idean käyttökelpoisuutta sekä 

tuottaa puolueetonta arviointitietoa keksijän tueksi hänen hakiessa rahoitusta ja kumppaneita 

kaupallistamiseen. Lisäksi lisääntyneen tietämyksen avulla ideasta on helpompi arvioida 

mahdollisuuksia esimerkiksi oman yrityksen perustamiseen. Yhtenä ulottuvuutena esitettiin 

keksijöiden koulutuksen tarjontaa, joka lisäisi keksijöiden osaamista sekä mahdollistaisi 

opintososiaalisten etujen hyödyntämisen idean kehittelyvaiheessa.  Toimintamallia voitaisiin 

toteuttaa aluksi kokeiluprojektina kokemusten hankkimiseksi ja palvelun kysynnän selvittämiseksi. 
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Kokeiluprojektilla aiheeseen tuntumaa 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti (BTI) yhdessä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu 

Oy:n ja saarijärveläisen SSYP Kehitys Oy:n kanssa valmistelivat loppuvuodesta 2017 

projektihakemuksen BIND – Bioinnovaatioiden edistäminen –nimiselle projektille ja hakivat sille 

rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen 

rakennerahasto-ohjelmalta.  

Projektisuunnitelma esiteltiin Biotalouskampuksen johtoryhmälle ja Pohjoisen Keski-Suomen 

seutujohtoryhmälle, jotka antoivat suosituksensa rahoituksen hakemiselle. 

Pirkanmaan liitto myönsi rahoituksen ja projekti käynnistyi alkuvuodesta 2018. Lisäksi 

projektipartnerit sitoutuivat rahoittamaan projektia omarahoitusosuuksilla. 

Projektin tavoitteet 

Projekti oli kokeiluhanke. Projektin tavoitteena oli kokeilla ja kehittää varhaisessa vaiheessa 

olevien liikeideoiden kehittämistä tukevia palvelu- ja edistämisprosesseja. Projektin tehtävänä oli 

toteuttaa varhaisen kehitysvaiheen liikeideoiden kehittämistoimenpiteitä Biotalousinstituutin, 

SSYP Kehitys Oy:n ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n kanssa. Hankkeella hankittiin tietoa ja 

käytännön kokemusta innovaatiotoiminnan yhteistyöstä yritysten, alueen kehittäjien ja 

Biotalouskampuksen kesken uudenlaisen innovaatioyhteistyön käynnistämiseksi 

Biotalouskampuksella. Hanke itse ei tähdännyt suoraan uuden liiketoiminnan synnyttämiseen vaan 

edistämään keksintötoiminnalle suotuisien olosuhteiden kehittymistä. 

Hankkeella pyrittiin myös edistämään keksintötoimintaan osallistuvien osapuolten välisen 

yhteisöllisyyden vahvistumista.  

Projektin toimenpiteet työpaketeittain 

Työpaketti WP 1 Projektin hallinto 

Projektin hallintoon kuuluivat operatiivinen suunnittelu, työohjelmien toimeenpanon johtaminen, 

toiminnan seuranta, tulosten raportointi ja maksatushakemusten laatiminen. 
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Projektipäällikkönä toimi asiantuntija JAMK:n Biotalousinstituutista. Projektisihteerinä toimivat 

tehtävän ja työpaikan vaihdoksista johtuen vuoronperää kolme eri henkilöä JAMK:sta. 

Projektille perustettiin ohjausryhmä. Sen jäsenet olivat seuraavat: 

Rahoittajan edustaja 

Edustajat seuraavista orhanisaatioista: 

VTT      puheenjohtaja 

Keski-Suomen liitto   (edustaja vaihtui 21.1.2021) 

SSYP Kehitys Oy   (1.4.2021 lähtien SSYP Kiinteistöt Oy:n edustaja) 

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy    

POKE luonnonvara-ala    

JAMK Biotalousinstituutti   

Keski-Suomen keksijät ry   (vuorotellen kolme eri henkilöä) 

Jyväskylän Yritystehdas Oy     

Yksityinen elinkeinon harjoittaja   

Lisäksi asiantuntija Witas Oy:ltä ja JAMK Biotalousinstituutista kutsuttiin ulkopuolisiksi 

asiantuntijoiksi ohjausryhmään. Ohjausryhmän esittelijänä toimi projektipäällikkö ja kokousten 

sihteerinä projektisihteeri. 

Projektin aloituspalaveri rahoittajan edustajien ja projektikumppaneiden välillä pidettiin 

Biotalousinstituutissa 4.3.2018. 

Ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa: 
19.9.2018 kokous nro 1 

12.2.2019 kokous nro 2 

13.6.2019 kokous nro 3 

22.10.2019 kokous nro 4 

13. - 20.3.2020 kokous nro 5 (sähköpostikokous) 

20.10.2020 kokous nro 6 (hybridi; osa läsnä, osa etäyhteydellä) 

10.11.2021 kokous nro 7 (loppukokous) 

Saarijärven kaupunki ajoi päätöksellään SSYP Kehitys Oy:n toiminnan alas 1.4.2020 lähtien 

tarkoituksena lopettaa omistamansa kehitysyhtiö. Tämän johdosta tehtiin päätös siirtää SSYP 

Kehitys Oy:llä olleet velvoitteet projektissa sekä käyttämättä ollut rahoitusosuus BTI:lle. Tästä 

tehtiin muutoshakemus rahoittajalle. Samassa yhteydessä haettiin jatkoaikaa projektin 



 9 

toteutukseen 31.8.2021 saakka, sillä oli ennakoitavissa, että muutos sekä voimaan tulleet COVID 

19 –rajoitteet hidastavat projektin loppuunsaattamista. Rahoittaja hyväksyi muutoshakemuksen. 

Projektille perustettiin projektitiimi, johon osallistuivat toteuttajaorganisaatioiden projektin 

toteutukseen osallistuneet asiantuntijat. Projektin toteutuksen aikana nousi tarve laajentaa tiimin 

asiantuntemusta projektihakemuksessa esitetystä nimeämällä useampia henkilöitä tiimiin. Yhdellä 

asiantuntijalla myös loppui työsuhde, jonka johdosta piti nimetä korvaaja. Tähän saatiin 

ohjausryhmän ja rahoittajan suostumus. Asiantuntijoiden kanssa tehtiin toimeksiantosopimukset. 

Seuraavat asiantuntijat osallistuivat projektin toteutukseen: 

JAMK / BTI 

Kymmenen eri osaamisaloja edustavaa asiantuntijaa JAMK:sta.  

Lisäksi satunnaisten tehtävien hoitamiseen osallistui muutama asiantuntija, jotka eivät 

raportoineet työtunteja projektin suoraksi kuluksi. 

SSYP Kehitys Oy 

Yritysneuvoja 

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 

Toimitusjohtaja ja yritysneuvoja   

Projektitiimi kokoontui noin kahden kuukauden välein käsittelemään projektin etenemistä, 

osaprojektien tilannetta sekä toimenpiteiden suunnitelmia seuraaville kausille. Yhteyttä pidettiin 

myös päivittäisjohtamisen kautta sekä puhelimella ja sähköpostilla. 

Lisäksi tunnistetuilta tuotekehityksen asiantuntijapalveluita tarjoavilta yrityksiltä pyydettiin 

alustavaa tietoa heidän palvelutarjonnastaan, osaamisestaan ja työn hintatasosta. Näin saatiin 

hyvä yleiskuva tarjontavalikoimasta ja käyvästä hintatasosta. Tietopyyntöön vastasivat seuraavat 

yritykset / yhteisöt: 

• Berggren Oy 

• Biodiili Oy 

• Crenoco Oy 

• Ecovisor Oy 

• Forbicon Oy 

• IBA Innovaatiopankki osk 

• Kespat Oy 

• LUKE Luonnonvarakeskus 
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• Paja.io Finland Oy 

• Mikko Saikkonen Oy 

• Osuuskunta Värkkäys 

• Tuotteistajatalo Coaching Ky 
 

Pääosaa listalla olevista palveluidentuottajista hyödynnettiin osaprojektien toteutuksessa. 

Hankinnat olivat laajuudeltaan pienhankintoja. Tietopyyntöjen pohjalta voitiin varmistaa 

tilattavien palveluiden hinta – laatusuhde. 

Työpaketti WP 2 Innovaatiotoiminnan aktivointi 

1. Toimintamallin kuvaaminen ja esitysmateriaalien laadinta 

Projektitiimi suunnitteli alustavan toimintamallin, jonka pohjalta projektia lähdettiin 

toteuttamaan. Siinä määriteltiin projektisuunnitelmaa yksityiskohtaisemmalla tasolla 

menettelytavat ideoiden esittäjien ja ideoiden käsittelyn suhteen. 

 

KUVA 1. BIND –projektin ideankäsittelyn prosessikuvaus. 

Projektille laadittiin myös viestintäsuunnitelma sekä esite ja roll-up hyödynnettäviksi 

tapahtumissa. 

2. ”Virtuaalisen innovaatiotorin” laadinta Biotalouskampuksen internet -sivuille. 

Kesällä 2019 käynnistyi EAKR –rahoitteisen ”Yrityskiihdyttämö Saarijärvelle” –projektin valmistelu 

(A75398), jossa yhdeksi tehtäväksi suunniteltiin virtuaalisen järjestelmän kehittäminen 
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biotalouden innovaatio –yhteisön työvälineeksi. Projekti käynnistyi saman vuoden lopulla ja työ 

järjestelmän luomiseksi alkoi myös.  

Samassa yhteydessä JAMK käynnisti yhteistyössä useiden eri Itämeren alueen maista tulevien 

organisaatioiden kanssa EU:n Baltic Sea Region –ohjelman rahoittaman projektin RDI2CluB 

kansainvälisen innovaatioyhteistyön kehittämiseksi ja tiivistämiseksi. Keskeisenä osana sitä oli 

luoda digitaalinen alusta eri osapuolten kanssakäymiseen. Alusta käynnistyi nimellä Biobord.eu  

(Ks. https://forum.biobord.eu/).  

Järjestelmää testattiin ideoiden arviointiryhmän työskentelyssä, mutta sillä kertaa ryhmän jäsenet 

kokivat kasvokkain ja ”perinteisin menetelmin” tapahtuvan arviointityön hedelmällisemmäksi. 

Biobord.eu –alusta tuo kuitenkin erinomaisen mahdollisuuden keksijöille ja asiantuntijoille sekä 

keksintöjen hyödyntäjille verkostoitua ja järjestää erilaisia aihetta tukevia tapahtumia, esim. 

hackathon –kilpailuja. 

Tässä yhteydessä katsottiin järkeväksi jättää BIND –projektissa suunniteltu nyt päällekkäiseksi 

arvioitu virtuaalisen innotorin kehittäminen pois ja keskittää siihen varattuja resursseja 

osaprojektien toteutukseen. 

3. Viestintä paikallislehdissä ja nettisivuilla 

Projektin viestintä painottui ideoiden hakuun sekä tapahtumista tiedottamiseen. 

Ideahauista ilmoitettiin useita kertoja aluelehdissä (Keski-Suomen Media Oy:n lehdet), 

Biotalousinstituutin, Saarijärven kaupungin ja Kehittämisyhtiö Karstulanseudun viestintäkanavilla. 

Tapahtumiin osallistumisia varten tehtiin roll-up –juliste ja esitteitä sekä esittelijöille projektin 

hupparit. 

https://forum.biobord.eu/
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KUVA 2. Projektin esittelijöille tehty huppari. 

Idean kuvaamiseen laadittiin lomake, jonka avulla ideoiden esittäjät esittelivät kirjallisesti ideansa. 

Tässä otettiin mallia Keksintösäätiön käyttämästä ideankuvauslomakkeesta. 

Blogi -kirjoitukset Tarvaalan tarinat -blogialustalla Tarvaalan tarinoita | Blogissa pääset 

tutustumaan Tarvaalan kampuksen arkeen niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin 

näkökulmasta. Tervetuloa Tarvaalaan! (jamk.fi): 

• T. Sauranen laati blogikirjoituksen 18.4.2019 otsikolla ”Keksinnöissä löytyy”. 

• M. Paananen 10.7.2019 otsikolla ”Pylkönmäen torilla 

• M. Hakkarainen laati 29.5.2020 blogikirjoituksen Tech to the future -blogialustalle otsikolla 
”Keksintöjen patentointi vaatii osaamista ja suunnitelmallisuutta” 

 

4. Ideoiden liikkeelle saamiseksi projekti pyrki jalkautumaan erilaisiin tapahtumiin, joissa arvioitiin 

mahdollisia ideoita tuottavia kansalaisia liikkuvan, ja tuotiin siellä näkyvästi esille projektin 

tarjontaa. Projektisuunnitelmassa näitä kutsuttiin tupailloiksi. Tavoitteena oli osallistua noin 20 

tapahtumaan. Tältä osin tavoite voidaan katsoa täyttyneeksi projektin loppuvaiheessa alkaneista 

korona –pandemiasta aiheutuneista rajoitteista huolimatta. Sen lisäksi, että projektista kerrottiin 

lukuisissa eri sidosryhmätapaamisissa, projektin edustajat osallistuivat seuraaviin tapahtumiin: 

https://blogit.jamk.fi/tarvaalantarinoita/
https://blogit.jamk.fi/tarvaalantarinoita/
https://blogit.jamk.fi/tarvaalantarinoita/
https://blogit.jamk.fi/techtothefuture/2020/05/25/keksintojen-patentointi-vaatii-osaamista-ja-suunnitelmallisuutta/
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• Biotalouskampuspäivä, Saarijärvi 17.9.2018 

• Keksintöjen viikko, Viitasaari 5.10.2018 

• Kone-Agria, Jyväskylä, 11. – 13.10.2018 

• Keko 2 kehittämisryhmän kokous, Jyväskylä, 14.1.2019 

• Mahdollisuuksien markkinat, Saarijärvi 21.2.2019 

• Innovaatiopolun esittely BTI: opiskelijoille, Saarijärvi, 3.4.2019 

• Luonnontuotealasta elinvoimaa, Saarijärvi, 15.4.2019 

• Metsämme –metsäalan tapahtuma, Jyväskylä, 27. – 28.4.2019 

• Unelmien liikuntapäivä –tapahtuma, Karstula, 10.5.2019 

• Multian metsäpäivä, Multia, 17.5.2019 

• Saarijärven markkinat, Saarijärvi, 28.6.2019 

• Pylkönmäen toripäivä 9.7.2019 

• Biotalouskampus –päivä, Saarijärvi, 7.9.2019 

• Projektin esittely opiskelijoille 25.10.2019 

• Puurakentamisen ja robotiikan info –päivä, Karstula, 5.2.2020 

• BioPaavon yrittäjäkahvit, verkossa, 12.5.2020 

• Pöllöparlamentti – hankevetäjien tapaaminen, Konnevesi, 7.6.2021 
 

Tapahtumissa, ”tupa-illoissa”, tavattiin keksintötoiminnasta kiinnostuneita kansalaisia ja otettiin 

vastaan ideailmoituksia. Muutamassa tapahtumassa varattiin erillinen tila, jossa keksijät voivat 

keskustella rauhassa asiantuntijoiden kanssa ideoistaan. Ideaehdotukset kirjattiin lomakkeille ja 

vietiin asiantuntijaraadin arvioitaviksi. 

 

KUVA 3. Projektipäällikkö Pylkönmäen toripäivässä viestimässä projektista. 
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KUVA 4. SSYP:n edustaja tapaamassa keksijöitä Biotalouskampus –päivässä. 

 

5. Tarvittaessa lisäkontaktoinnit tapaamisina, puhelimella ja sähköpostilla. 

Ideoiden esittäjiin pidettiin yhteyttä eri tavoin. Joidenkin luona jopa vierailtiin tai keksijät 

vierailivat projektin toteuttajien toimipaikoissa. Yhteydenottoja oli niin idean ehdotusvaiheessa, 

asiantuntijaraadin arvioinnin jälkeen kuin osaprojektin toteutuksessa niiden osalta, jotka valittiin 

jatkokäsittelyyn. 

Työpaketti WP 3 Inno-torit 

Kolmannessa työpaketissa toteutettiin toimia innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi alueella. Tässä 

keskeisenä menetelmänä olivat ns. inno –torit, toisin sanoen projekti järjesti joko itsenäisesti tai 

yhteistyössä toisen tapahtumajärjestäjän kanssa avoimia seminaari –tyyppisiä tilaisuuksia, joihin 

kutsuttiin inspiroivia puhujia sekä järjestettiin mahdollisuuksia keskusteluun. Tavoitteena oli 6 kpl 

tällaisia tapahtumia. Seuraavat inno -torit toteutettiin: 

1.  Biotalouden tulevaisuus tehdään innovaatioilla, Saarijärvi, 17.9.2018 
Tilaisuus toteutettiin seminaarityyppisenä Biotalousinstituutissa. Osallistujia oli 62 kpl. 
Seminaarin ohjelma koostui seuraavista esityksistä: 
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Suomi menestyy biotaloudessa, ministeri Mika Lintilä, Työ- ja elinkeinoministeriö 

Rikkaruohoista liiketoiminnaksi, CEO Visa Törmälä, Crenoco Oy 

Kokemus, tieto ja innovatiivisuus rakennusmateriaaliksi, CEO Janne Honkala, Aalto Haitek Oy 

(K)estävä kehitys rakentamisessa, arkkitehti Lars-Erik Mattila, Suoja ry 

Puu, suurenmoinen raaka-aine, tutkimuspäällikkö Katariina Torvinen, VTT 

Ideasta biotalouden liiketoiminnaksi, CEO Arto Vidgren, Tuotteistajatalo Coaching Ky 

Kohtaamisia ja keskustelua saarijärveläisten voileipien kera 

 

2. Luonnontuotealasta elinvoimaa, Saarijärvi, 15.4.2019 
Yhtenä innovaatiotoiminnan aktivointimenetelmänä toteutettiin avoin kilpailu 
luonnontuotteiden keruumenetelmien kehittämiseksi. Kilpailuaika oli 17.8. - 31.12.2018 ja 
sen toteuttivat BIND – Bioinnovaatioiden edistäminen –projekti yhteistyössä Suomen 
luontoyrittäjyysverkosto ry:n, Arktiset Aromit ry:n ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. 
Kilpailuun ilmoitetut ideat arvioi alan asiantuntijoista koostuva tuomaristo, ja kilpailun 
voittajat valittiin joulukuussa 2018.  
 
Kilpailuun saapui 11 kpl ehdotuksia. Kolme ehdotusta palkittiin rahapalkinnoilla, jotka 
saatiin sponsoreilta. Lisäksi yhdelle ehdotukselle annettiin kunniamaininta. 
 
Kilpailun voittanut idea, kolmanneksi tullut idea sekä kaksi sijoittumatonta ideaa esiteltiin 
BIND –projektin arviointiraadille, joka valitsi kolme näistä jatkotyöstettäväksi.  
 
Kilpailu päätettiin seminaarityyppiseen tapahtumaan, jossa myös palkittiin voittajat. 
Tilaisuuteen osallistui 36 henkilöä. Tilaisuuden ohjelma oli seuraava: 
 
Luonnontuotealan kasvunäkymät ja raaka-ainetarpeet 

Juha Rutanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Ruokasektorin koordinaatiohanke 

Metsät, metsätalous ja luonnontuoteala 

Marko Ämmälä, Suomen Metsäkeskus, Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke 

Luonnontuotealan näkymiä Keski-Suomessa 

Katariina Jousmäki, ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 

Luonnosta lautaselle LUOLA –koulutushanke 

Kasvun pullonkaulat - Case Nord-T 

Mirka Olin, Nord-T 

Ideasta eteenpäin 

Jouni Hynynen, Business Finland 

BIND-hankkeen työkalut ideoiden jalostamiseksi 

Markku Paananen, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Biotalousinstituutti 

Ideakilpailun Luonnontuotteiden keruun tehostaminen palkintojen jako 

Tutustumista luonnontuotealan yrityksiin, alan työtarjontaan ja luonnontuotteisiin. 

 

Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus ilmoittautua luonnontuotteiden kerääjäksi. 

 
 

3. Luonnonvaroilla kestäviä ratkaisuja, Saarijärvi, 7.9.2019 
Syksyn 2019 Biotalouskampuspäivän yhteydessä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla 
toteutettiin kolmas inno-tori myös seminaarityyppisenä. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy. 
Osallistujia oli arvion mukaan noin 50 henkilöä. 
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Avaus, johtaja Minna Lappalainen, JAMK Biotalousinstituutti ja koulutusjohtaja Pekka Janhonen, POKE 

luonnonvara-ala 

Biotalouden radikaalit mahdollisuudet, Hallituksen puheenjohtaja Risto Linturi, Sovelto Oyj  

Evolving world of mixed reality (englanniksi), Dosentti Ewout Warringa, BWI Vechtdal College, Hollanti  

Biotalouskampuksen virtuaalitodellisuutta hyödyntävät ratkaisut opiskelijoiden ja yrittäjien käytössä, 

Projektipäällikkö Matti Puttonen, POKE ja Product trainer Jussi Jurvanen, Ponsse Oyj 

Innovaatioprosessin pyörteissä, Yrittäjyyden maisteriopiskelija ja keksijä Aapo Reuter, Jyväskylän yliopisto  

Biotalousalan ideasta keksinnöksi: paneelikeskustelu, Aapo Reuter, Aleksi Pylkäs, Jorma Nokkala ja Jyrki 

Rahkonen 

 

 

4. Puurakentamisen ja robotiikan info –päivä, Karstula, 5.2.2020 
Neljäs inno-tori järjestettiin yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseudun ja Robots on the 
road –projektin kanssa. Toteutus oli toimintaesittelypisteisiin perustuva. Tilaisuuteen oli 
vapaa pääsy. Vierailijoita kehittämisyhtiö arvioi olleen noin 100 kpl. 
 
 

5. BioPaavon avajaiset, Saarijärvi, 14.2.2020 
BIND –projekti järjesti Saarijärven keskustaan EAKR –ohjelman tukemana perustettavan 
BioPaavo –nimisen yrityskehitysyksikön avajaisten yhteydessä aamupäivän 
seminaarityyppisen tapahtuman. Tilaisuuteen oli yleisöllä vapaa pääsy. Vierailijoita oli tupa 
täynnä, arviolta reilu 100 henkilöä. Tilaisuuden ohjelma oli seuraava: 
 

Mitä on biotalous? Johtaja Minna Lappalainen, JAMK Biotalousinstituutti 

Mikä ihmeen BioPaavo? Projektipäällikkö Merja Rehn, JAMK Biotalousinstituutti 

Saarijärvi, ei pelkkää salomaata? Kaupunginjohtaja Timo Rusanen 

Keski-Suomi - kokoaan isompi biotalousmaakunta. Vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen 

BIND -projektin avajaistarjous kekseliäille kansalaisille! Markku Paananen, JAMK ja Tiina Tarvainen, SSYP 

Kehitys Oy 

 

 

6. Biotalouskampus –päivän 2020 yhteydessä toteutettavaksi aiottu inno –tori peruuntui 
korona –pandemiasta johtuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

 

Kesän 2018 aikana BIND –projekti toteutti yhteistyössä alueen kehittämisyhtiöiden ja 

Tulevaisuuden Tekijät –projektin kanssa ideahaasteen 17 – 29 –vuotiaille Pohjoisessa Keski-

Suomessa asuville nuorille. Kilpailijoille luvattiin asiantuntija-arviointia ja sparrausta sekä 

parhaille lippupaketit Kasvu Open karnevaaleille. Suoraan yhtään kilpailuehdotusta ei 

kuitenkaan saatu. 

 

Yleisen markkinoinnin, ”tupailtojen” ja ”inno-torien” avulla kutsuttiin siis yksittäisiä kansalaisia ja 

mikroyrityksiä ehdottamaan keksintöideoitaan arvioitavaksi ja testattavaksi BIND –projektissa. 
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Vastaanotetut ehdotukset arvioitiin sykleittäin kutsutuista asiantuntijoista koostuvissa raadeissa. 

Raatien kokoonpanot vaihtelivat jossain määrin kokousten välillä. Ennakkoon pyrittiin arvioimaan, 

millaista asiantuntemusta kullakin kierroksella esitettävien ehdotusten arviointiin tarvitaan. 

Raatien tehtävänä oli antaa asiantuntija-arvio ehdotusten hyödyllisyydestä, uutuusarvosta ja 

toteutettavuudesta. Tämän pohjalta ne suosittelivat projektin toteuttajille ideoita, joiden 

jatkotyöstämisestä kannattaisi käynnistää neuvottelut ehdottajien kanssa. Lisäksi raadit esittivät 

näkemyksiä ideoiden eteenpäin viemisen jatkotoimenpiteistä. Asiantuntijaraati kokoontui 

projektin aikana kuusi kertaa. 

Projektin toteuttajat neuvottelivat ja laativat asettamissopimukset idean ehdottajien kanssa. Siinä 

sovittiin yksityiskohtaisemmin tavoitteista, toimenpiteistä, aikatauluista ja työnjaosta ideoiden 

jatkotyöstämiseksi käynnistettävissä osaprojekteissa. Niille ehdotuksille, joiden kanssa ei 

neuvottelua käynnistetty, annettiin raadin kannustava palaute ja ehdotuksia ideoiden 

kehittämiseksi. 

Ensimmäisellä kerralla vastaanotettiin 19 kpl ideoita, joista muutamille pyydettiin keksijöiltä 

lisäselvityksiä. Lopulta neljä ideaa valittiin projektissa hyödynnettäviksi kokeilukohteina. 

Arviointiraati käsitteli ehdotuksia 27.11.2018. 

Toinen kierros arvioitiin 18.3.2019. Siihen saapui 10 kpl ehdotuksia, joista viisi kappaletta 

suositeltiin jatkotyöstettäviksi. 

Kolmannella kierroksella 30.8.2019 käsiteltiin 7 kpl ehdotuksia, joista neljä kpl suositeltiin 

jatkoneuvotteluun. 

Neljäs kierros sisälsi 9 ehdotuksen käsittelyn. Yksi ehdotus saapui niin viime hetkellä, että sitä ei 

saatu arvioitavaksi 30.10.2019 pidetyssä kokouksessa, vaan idea käsiteltiin sähköpostikokouksena 

jälkeenpäin. Yhteensä viisi kpl ideoita sai suosituksen jatkoneuvotteluun. 

Viides kierros arvioitiin 20.2.2020. Käsittelyssä oli 16 kpl ehdotuksia. Viisi ehdotusta valittiin 

jatkoneuvotteluun. 

Kuudes kierros käytiin 18.6.2020 poikkeusoloissa johtuen korona –pandemian aiheuttamasta 

yhteiskunnan sulkeutumisesta. Käsittelyyn oli saapunut viisi ehdotusta. Näistä kaksi valittiin 

jatkoon. 
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Yhteensä arviointiraati käsitteli 65 ehdotusta. Ideakilpailun raati käsitteli 11 kpl ehdotuksia, joista 

kolme meni arviointiraadille. Projekti käsitteli siis yhteensä 73 ideaehdotusta. Ehdotusten 

vastaanoton päätyttyä ehdotuksia ja yhteydenottoja vielä tuli, mutta niitä ei enää käsitelty. 

Yhteensä 25 ideaehdotusta suositeltiin otettavaksi jatkoneuvotteluun. 

Asiantuntijaraateihin osallistui yhteensä 17 eri henkilöä (ilman korvausta). Muutama asiantuntija 

osallistui jokaiselle kierrokselle, pääosa yhteen tai muutamaan kokoukseen: 

Projektipäällikkö toimi kokousten esittelijänä ja projektisihteeri kokousten sihteerinä. 

Työpaketti WP 4 Osaprojektit 

Neljäs työpaketti koostui osaprojekteista, joissa työstettiin jatkoon valittuja keksintöideoita 

kokemuksen hankkimiseksi tällaisesta toimintatavasta sekä havaintojen keräämiseksi sen 

hyödyllisyydestä ja kiinnostuksesta keksijöiden keskuudessa. 

Osaprojektit alkoivat yhteydenotolla keksintöidean ehdottajaan ja neuvottelulla sekä 

suunnittelulla osaprojektin toimeenpanemiseksi laadittavaa asettamissopimusta varten. 

Asettamissopimuksien sisällöt noudattivat suunnilleen seuraavaa rakennetta: 

1. Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Idean esittäjä 

Idean nimi  

2. Projektin toteutusaika 

3. Työn tavoite ja tulos 

4. Toimenpiteet työsuunnitelman muodossa 

5. Osapuolten tehtävät ja vastuut 

6. Suunnitelma tarvittavista työvälineistä, materiaaleista ja muista tarvikkeista 

7. Suunnitelma hankittavasta ulkopuolisesta asiantuntemuksesta 

8. Luottamuksellisuus ja teollisoikeudet 

9. Muut ehdot 

10. Erimielisyydet 

Allekirjoitukset 

 

Lopulta 18 kpl asettamissopimuksia tehtiin. Loput asiantuntijaraadin suosittelemat ehdotukset 

eivät johtaneet toimenpiteisiin pääasiassa idean esittäjistä johtuneista syistä tai ehdotuksia 

tarkemmin tarkasteltaessa tehdyistä havainnoista idean hyödyllisyyteen liittyen. Seuraavassa on 
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lyhyet selostukset kunkin jatkotyöstämiseen valitun ehdotuksen osalta. Laajemmat raportit ovat 

liitteissä 7 – 23. 

BIND –hankkeen toteutukseen valitut osaprojektit 

1. Auvisen apuväline 

Esittäjä 

A. Auvinen (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Idea koski sairaalasänkyyn liitettävää lisävarustetta, joka helpottaa potilaan nousemista sängystä tai hänen siirtelyään. 

Idealle oli mallisuojahakemus jätetty. 

Toimenpiteet 

Hyvinvointiyksikön asiantuntija arvioi idean käyttökelpoisuutta ja näki siinä potentiaalia. 

Tulokset 

Keksijä teki sopimuksen valmistavan yrityksen kanssa tuotteen valmistuksesta. Muita toimia projektin puolesta ei 

tehty. Projektin tavoitteiden kannalta osaprojekti ei tuonut erityistä lisäarvoa. 

 

2. Uusien rakenteiden biokaasureaktori 

Esittäjä 

H. Viiru (energiayhtiön prosessin hoitaja/Jamkin opiskelija) ja P. Kolehmainen (yrittäjä) 

Idean sisältö 

Idea oli tulppavirtausperiaatteeseen perustuva biokaasureaktori, joka on toteutettu uudella erittäin yksinkertaisella 

tavalla, jolloin prosessin hallintaa voidaan yksinkertaistaa ja investointikustannusta alentaa. Molemmat ominaisuudet 

ovat olleet biokaasureaktoreiden heikkouksia. Valittu materiaali ja reaktorin rakenne mahdollistavat mainittujen 

tavoitteiden toteutumisen. 

Toimenpiteet 

Keksijät rakensivat pilot –laitteiston erillisenä projektina, johon he saivat tukea Jyväsriihi –leader –ohjelmalta. 

Jyväskylän Yritystehtaan tuella toteutettiin mallisuojausmahdollisuuden esiselvitys Kespat Oy:llä, joka osoitti, että 

vastaavanlaista keksintöä ei suurella todennäköisyydellä ole, vaan idean elementtejä on suojattavissa. 

Reaktori asennettiin merikonttiin keksijöiden toimesta. Projektin toimenpitein kontti siirrettiin Biotalousinstituutin 

pihaan, jossa se varusteltiin testausajoja varten. Testausyksikköön liittyvät turvallisuusseikat aiheuttivat ennakoitua 

enemmän valmistelua. Lisäksi hankittiin syötteiden käsittelyyn erillinen kontti. Laadittiin testaussuunnitelma Luken 

avustamana.  

Testiajot tehtiin kahdella erilaisella syötteellä noin kolmen kuukauden aikana. Metaanintuottopotentiaalianalyysit 

teetettiin Luken laboratoriossa. Testien jälkeen laitteistosta riisuttiin projektin asentamat rakenteen ja 

testausinstrumentointi ja siirrettiin kontti Biotalouskampuksella olevalle varastoalueelle odottamaan mahdollisia 

jatkotutkimushankkeita. 
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Tulokset 

Testaus osoitti, että tekniikka toimii suunnilleen odotusten mukaisesti. Pilot –laitteistossa toki esiintyi lastentauteja, 

kuten odottaa voikin. Testit lisäsivät tietämystä ja osaamista tämän tyyppisen prosessin toteutuksesta ja hallinnasta. 

Mikäli oletukset investointikustannusten merkittävästä alenemisesta toteutuvat, voidaan ideaa pitää todella 

lupaavana. 

BIND –projektin toteuttajat esittävät, että ideaan pohjautuvan teknologian kehittämistä jatketaan ja sen 

kaupallistamiseksi ryhdytään etsimään ratkaisuja. Laitteistoa on esitelty biokaasualan toimijoille. 

Idean esittäjät perustuvat yrityksen BGCNordic Oy, jonka tarkoituksena on kehittää biokaasun tuotantoteknologiaa. 

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä käynnistettiin neuvottelu muun muassa VTT:n ja JAMK:n kanssa. 

Osaprojekti antoi erinomaista kokemusta projektitiimille idean testauspalvelun toteuttamisesta. Yhteistyötä tehtiin 

toisen projektin kanssa, jossa oli valmistettu testireaktori. Osaprojekti oli teknisesti ja toteutuksellisesti haastava. 

Riittävien näyttöjen hankkimiseksi piti tehdä varsin kovasti työtä. Silti testaamatta vielä jäi asiantuntijan mukaan 

tärkeitä osa-alueita, johtuen resurssien rajallisuudesta. Työturvallisuuskysymykset olivat ennakkoarviota paljon 

merkittävämpi ulottuvuus. Testit oli kuitenkin pyrittävä ajamaan niin hyvin kuin mahdollista, jotta jo tehdyt 

panostukset eivät menisi hukkaan. Osaprojekti laittoi projektin toteuttajat pohtimaan, mikä on tällaisen palvelun rooli 

haasteellisissa ja monimutkaisissa projekteissa. Kävi ilmeiseksi, että palvelun tuottajilla tulee olla varsin vankka 

näkemys tarjottavan palvelun mahdollisuuksista ja rajauksista, ja toteutusta suunniteltaessa tulee pohtia huolellisesti, 

mihin sitoudutaan. Teknisesti ja / tai prosessiltaan haastavien ideoiden näyttöjen hankkimiseen tulee olla jotkut 

erityisjärjestelyt. 

 

3. Älykäs kuormanvarmistusjärjestelmä 

Esittäjä 

E. Villman ja T. Chan (opiskelijoita) 

Idean sisältö 

Ideana on älykäs hälytysteknologia, joka rakentuu kuormaliinoihin, sidontapisteisiin, vanttiketjuihin, konttilukkoihin 

sekä uuteen irralliseen välikappaleeseen. Tarkoituksena on parantaa kuljetusten turvallisuutta sekä vähentää 

kuormalle aiheutuvia vahinkoja nopealla hälytysvasteella. Ideassa ei ole suojaamisen mahdollisuutta. 

Toimenpiteet 

Teknologiasta on tehty Jamkin laboratoriossa prototyyppi, jota on testattu Kuljetus Villman Oy:llä Viitasaarella. 

Testauksen tuloksena tehtiin parannusehdotuksia laitteisiin.  

Tulokset 

Opiskelijoiden tiimi hajautui työelämään ja keksinnön edistäminen jäi E. Villmanin vastuulle. Villman on siirtynyt 

perheyrityksensä palvelukseen johtamaan puutavara-autojen logistiikkaa. Kuljetus Villman myös valmistaa rekkoihin 

Wilma-peräkärryjä, joissa ideaan perustuvaa teknologiaa voidaan hyödyntää. Lisäksi testattu teknologia jää Jamkin 

käyttöön osaksi älykkään tieverkon ja liikenteen kehittämisprojekteja.  

Osaprojekti tuotti kokemusta opiskelijalähtöisen idean työstämisestä. Idean jääminen lopulta JAMK:lle toi esille 

tarpeen prosessille vapaaksi jäävien ideoiden kanavoimiseksi kiinnostuneiden jatkohyödyntäjien löydettäviksi. 

Valitettavasti kohdattu pandemia haittasi merkittävästi näiden toimenpiteiden kokeilua. 

 

 



 21 

4. Ruiskutettavan sellumassan sovellukset 

Esittäjä 

H. Riekko 

Idean sisältö 

Sellumassa on edullinen ja helposti saatava ympäristöystävällinen ja biohajoava aine, jota voitaisiin käyttää esim. 

taimisuojaukseen ja puutarhoissa katemateriaalina. Lähtökohtana oli sellumassan ja nesteen seos, jota voidaan 

ruiskuttaa esim. reppuruiskulla suojattavan taimen ympärille. Massaseoksilla voitaisiin ehkä saavuttaa muitakin 

vaikutuksia kuin kilpailevan kasvuston itämisen esto mekaanisesti. Seoksessa voisi olla esim. tuhohyönteiskarkotteita, 

lannoitteita tai nisäkäskarkotetta (hirvi, jänis, myyrä). 

Toimenpiteet 

Selvitettiin alustavasti massan valmistukseen soveltuvia edullisia ainesosia ja niiden seossuhteita kestävyyden ja 

ruiskutettavuuden parantamiseksi. 

Massan kestävyyttä testattiin eri olosuhteissa, ja tehtiin havaintoja käyttöön liittyvistä teknologisista haasteista. 

Arviointia tehtiin myös siitä, millaiseen käyttöön ruiskutettava sellumassa ominaisuuksiensa pohjalta soveltuu (esim. 

metsä- / puutarhakäyttö). 

Kilpailevia tuotteita ja kaupallista kiinnostusta selvitettiin keskusteluin alan toimijoiden kanssa. 

 

Tulokset 

Laboratoriomittakaavan testeillä eri lisäaineseoksilla saatiin eroja seosten kestävyyden ja käytettävyyden suhteen, 

jonka pohjalta on mahdollista lähteä etenemään parhaiden seosten kanssa. 

Soveltuvuus-/ käytettävyysselvitys teetettiin konsulttityönä. Selvityksen tulokset eivät osoittaneet suurta potentiaalia 

metsänviljelyn yhteydessä. Sen sijaan turvepeltojen metsityksessä menetelmällä voisi olla suurikin merkitys. 

Viherrakentamisessa menetelmällä voisi olla parhaat lähtökohdat. 

Idean ehdottaja ei ollut kiinnostunut jatkamaan idean jatkokehitystä. JAMK etsii jatkohyödyntäjää idealle. Osaprojekti 

loi yhteistyön erittäin aktiivisen ja tuotteliaan keksijän kanssa. Hieman yllättäen se kuitenkin nosti esiin keksijöiden 

sitoutumisessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset ja niistä aiheutuvat haasteet projektin toteutukselle. 

 

5. Sienimassaan perustuvat tuotteet 

Esittäjä 

A. Reuter (yrittäjä) 

V. Fachada (yksityishenkilö, yliopiston opiskelija) 

 

Idean sisältö 

The idea is to use fungal organisms in turning agricultural- and forest industry byproducts into sustainable 

biomaterials that have a wide range of applications from faux-leather in consumer goods to Styrofoam replacements 

in product packaging and beyond. In other words, we use mushrooms to upcycle waste into sustainable design. 

  

Toimenpiteet 

Ideasta tehtiin aluksi patenttiselvitys patenttiasiamiehen avulla. Ihan vastaavaa keksintöä ei löytynyt, joten työtä 

päätettiin jatkaa. 
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Kerättiin luonnosta näytteitä eri sienilajeista ja tehtiin niillä kasvatuskokeiluja eri kasvualustoilla. 

Lupaavimmasta materiaali - sieni yhdistelmästä tuotettiin mallikappaleita, jotka havainnollistavat materiaalin 

ominaisuuksia. Tuotettiin kyseisestä materiaalista prototyypit biohajoavasta mehiläispesästä sekä akustiikkalevyistä. 

 

Tulokset 

Kasvatuskokeilujen perusteella esimerkiksi koivun kuorirouhe sopi mainiosti kasvualustaksi sellaisenaan ja vieläpä niin 

hyvin, että lakkakääpä tuotti siinä komeasti itiöemiä.  

Rihmaston kasvua testattiin myös Jamk:n toteuttamassa Biokas-hankkeessa käytetyissä erilaisissa 

kierrätysmateriaaliseoksissa ja todettiin, että lakkakääpä voisi toimia hyvin biohajoavien taimiruukkujen sidosaineena. 

Valmistetut mehiläispesien prototyypit vaikuttavat ominaisuuksiltaan myös hyvin lupaavilta, ja neuvottelut 

mehiläiskasvattajien kanssa on aloitettu menetelmän hyödyntämisestä. Jatkokehittämistä varten Reuter perusti 

Humblebee Housing Project Tmi –yrityksen. 

Osaprojekti tuotti kokemusta tutkimustoiminnasta nousevien ideoiden käsittelystä. Toteutus onnistui hyvin, idean 

esittäjät olivat aktiivisia ja sitoutuneita, ja työn aikana virisi uusia ideoita. Kokemus vahvisti uskoa, että 

tämäntyyppinen toiminta voi olla hyvin hedelmällistä. 

 

6. Hiekoitusrobotti 

Esittäjä 

H. Riekko (yksityishenkilö)  

Idean sisältö 

Idea oli hyödyntää GPS-ohjauksella toimivaa sähköistä hiekoitus- / suolaus robottia. Ajatuksena oli, että robotti toimii 

autonomisesti ohjelmoituna tai älypuhelin ohjauksella. Ideaan sisältyy oma hiekkasiilo ja lataus- / lastauspaikka. 

Toimenpiteet 

Idean suhteen toteutettiin kevyt keksinnön uutuusarvon kartoitus patenttiasiamiehen avulla. Ideaan liittyvät 

komponentit ja teknologiat ovat pääosin olemassa ja käytössä muissa sovelluksissa, joten varsinaista patenttia on 

keksinnölle vaikea saada.  

Pilot-sovelluksen rakentamiselle pyrittiin löytämään rahoitusta. Idean esittäjältä jäi kuitenkin kustannusarvio 

tekemättä työkiireiden vuoksi ja hanketta ei viety eteenpäin projektissa. 

Tulokset 

Idean esittäjä saatettiin yhteyksiin Jamkin robotiikan asiantuntijoiden kanssa, josta saattaa löytyä mahdollisuuksia 

keksinnön edistämiseksi myöhemmin. Tiettävästi hanke ei ole edennyt. Osaprojekti ei tuottanut projektin kannalta 

erityistä lisäarvoa. 
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7. Metsätalouden kuljetus-drone 

Esittäjä  

M. Pekkarinen (yrittäjä) 

Idean sisältö  

Idean keskeisenä tavoitteena oli testata miehittämättömän ilma-aluksen (drone) toimivuus taimien kuljettamisessa 

metsäautotieltä istutuspaikalle. Projektissa selvitettiin drone -kuljetuksen mahdollisuudet, hyödyt sekä 

jatkotoimenpide-ehdotukset. 

Toimenpiteet  

Projektissa testattiin taimilaatikon kuljettamiseen ja tiputtamiseen soveltuvaa laitteistoa ja selvitettiin kuljetus-dronen 

tarvittavat ominaisuusvaatimukset, jotta taimien kuljettaminen olisi riittävän kustannustehokasta. Projektissa 

toteutettiin myös kenttätestejä metsässä, joilla todennettiin idean toimivuus ja edut. 

Tulokset  

Projektissa tehtyjen kenttätestien perusteella todettiin mm., että drone -kuljetuksella saavutetaan merkittävä aikaetu 

verrattuna perinteisiin kuljetustapoihin. Drone -kuljetus pidentää myös istutuskautta, koska taimet saadaan 

istutusalueelle huomattavasti nopeammin keväällä ns. kostean maan aikaan. 

Osaprojekti ei johtanut välittömiin toimiin idean hyödyntämiseksi. Projektin kannalta se antoi silti vahvan näytön, että 

keksijän ja mahdollisten sidosryhmien päästessä konkreettisesti kokeilemaan ideaansa, näkemys idean 

hyödynnettävyydestä nousee aivan uudelle tasolle. 

 

8. Kuusenkerkkäkeräin 

Esittäjä 

J. Viirimäki (yksityishenkilö). Idea saatiin Luonnontuotteista elinvoimaa –ideakilpailun kautta. 

Idean sisältö 

Kuusenkerkille ts. kevään vuosikasvuille on suuri kysyntä luonnontuotealalla. Niiden keruu on kuitenkin hidasta 

käsityötä. Idean keruuta tehostava laite on imuri, jonka päässä on suppilo. Kerkän leikkaaminen tapahtuu suppilon 

yläpuolella ja leikkuun jälkeen leikattu kerkkä tippuu suppiloon, jossa on imu. Imu vie kerkän säiliöön. 

Toimenpiteet 

Pyrittiin selvittämään millaisia imureita ja katkaisulaitteita on olemassa muitten luonnonraaka-aineitten keräämisessä 

esim. teelehtien ja puuvillan osalta. 

Laitteen toimivuuden testaukset tehtiin käytännön olosuhteissa ja teknisistä kehitystarpeista tehtiin havaintoja. 

Laitteen tuottavuutta mitattiin ja hyötyjä arvioitiin verrattuna nykyisiin käsityövaltaisiin menetelmiin. 

Lisäksi arvioitiin laitteen soveltuvuus suoraan tai modifioituna muiden luonnontuotteiden keruuseen (kanervan kukat, 

mustikan lehdet).  

Tulokset 

Imuriletkun kanssa kulkeminen maastossa on hankalaa. Oman haasteensa tuo se, että imuri silppuaa kerätyn 

materiaalin. Toki tämä mahdollinen ongelma on teknisillä muutoksilla poistettavissa. Laitteen käytön työtä tehostava 

vaikutus on kyseenalainen kuusen kerkän keräämisessä. Sen sijaan se soveltuu hyvin koivun lehtien keräämiseen. Laite 

ja siihen integroitu säiliö voitaisiin asentaa mönkijän päälle ja kerätä suurehkoja alueita kerralla.  
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JAMK ja Suomen metsäkeskus etsivät idealle jatkohyödyntäjää. 

Osaprojekti tuotti kokemuksia ideakilpailun mahdollisuuksista uusien ideoiden mobilisoimiseksi. Nyt ideoita saatiin 

jonkin verran, mutta niiden laatu ei ollut erityisen korkea. Pieni varaus ideakilpailujen käyttökelpoisuudesta jäi. 

Konkreettinen toiminta protolaitteen tekemiseksi ja sen kokeilut käytännössä olivat osaprojektin parasta antia, ja 

vahvistivat näkemystä käytännön kokeilujen hyödyllisyydestä. 

 

9. Kanervankukkakeräin  

Esittäjä 

Luonnontuotteista elinvoimaa –ideakilpailuun osallistunut idea, esittäjä yksityishenkilö E. Onkinen, joka tarjosi ideaa 

vapaasti kehitettäväksi. 

Idean sisältö 

Kanervankukkien keräämiseen soveltuvan laitteen kehittäminen keruutuotoksen parantamiseksi perustuen 

akkukäyttöiseen pölyimuriin.  

Toimenpiteet 

Ensiarvioiden jälkeen päädyttiin protolaitteiden kehittämiseen perustuen perinteisen marjapoimurin 

toimintaperiaatteeseen. 

Soveltuvien komponenttien hankinta ja testaus maastossa erilaisilla terä- ja säiliörakenteilla. 

Laitteiden muutostyöt ja laitemuotoilu. 

Tulokset 

Kanervankukan keruuseen soveltuva kevyt laite prototyyppi valmistettiin. Testien perusteella apuvälineellä voidaan 

saavuttaa kaksinkertainen keräystuottavuus perinteiseen käsin keruuseen verrattuna. Laitteen muotoilu ja 

säiliörakenteen viimeistely jatkuvat projektin jälkeen. JAMK ja Suomen metsäkeskus etsivät idean hyödyntäjää. 

Projektin kannalta osaprojektin merkittävyys oli suunnilleen vastaava kuin edellisessä osaprojektissa. Se osoitti myös, 

että ns. vapaasti hyödynnettäviä ideoita voi tulla kansalaisilta. 

 

10. Kiinteistön digitaalinen terveyden seuranta 

Esittäjä 

M. Kilpi (yrittäjä, opiskelija) 

Idean sisältö 

Rakennuksen kriittisiin kohtiin, kuten ulkoseiniin sekä ylä- ja alapohjaan asennetaan digitaaliset anturit. Mittauksella 

tarkastellaan rakenteiden suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Ideana on pilvipalvelu, jossa voidaan seurata 

rakenteiden kuntoa ennakoivasti. 

Toimenpiteet 

Osaprojektin tavoitteena oli selvittää markkinoiden tarve kiinteistön digitaalinen terveyden seurannan palvelulle. 

Osaprojektissa toteutettiin ulkopuolisen toimijan laatima kysely rakennusalan yrityksille ja muille toimijoille. Kyselyn 

toteutti Ecovisor Oy. 
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Työn kanssa rinnakkain projektin ulkopuolella toteutettiin YAMK –tasoinen opinnäytetyö Jyväskylän 

ammattikorkeakoulussa Biotalousinstituutin rakennukseen asennettujen mittausantureiden hyödyntämiseen liittyen. 

Lisäksi toteutettiin kokeiluprojekti, jossa Biotalousinstituuttiin asennettiin nykyaikainen anturointi kytkettynä 

pilvipalveluun. Työn toimeksiantajina olivat Lehto Asunnot Oy, Betset Group Oy, VaBe Oy ja SSYP Kiinteistöt Oy. 

Tulokset 

Markkinaselvityksen perusteella isännöintiyritykset eivät olleet lainkaan kiinnostuneita asiasta. Pientalo-omistajien 

edustajat suhtautuivat asiaan varauksella. Rakennusliikkeiden vastauksissa oli enemmän hajontaa. 

Betonielementtitoimittajat ja osa rakentajista kokee järjestelmän tarpeelliseksi ja on kiinnostunut yhteistyöstä 

järjestelmän kehittämiseksi sekä panostamaan siihen tai on kiinnostunut selvittämään asiaa.  

Loppupäätelmänä voidaan todeta, että tarpeellisin ja ajankohtaisin järjestelmä vaikuttaa olevan elinkaarihankkeille, 

erityisesti julkisten kiinteistöjen uudiskohteilla. 

Idean ehdottaja alkoi yhteistyössä Jyväskylän Yritystehtaan kanssa etsiä hyödyntämistapaa idealle. Tämän yhteydessä 

järjestettiin pari tilaisuutta, joissa ideaa esiteltiin potentiaalisille kehittämiskumppaneille. Markkinaselvityksen raportti 

on saatavilla Biotalousinstituutista. 

Idea synnytti hyvin pian uutta T&K-toimintaa ja yhteistyötä yritysten kanssa. Projektin kannalta se tarjosi kokemusta 

erityisesti eri projektien ja erilaisten toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä osaprojektin toimenpiteiden 

sovittamisesta kokonaisuuteen. Tässä tapauksessa paremman markkinanäkymän saaminen oli keskeistä idean 

hyödyllisyyden arviointiin. 

 

11. Hirvivaaran tunnistaminen teknologian avulla  

Esittäjä 

H. Lehto (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Ideana oli kehittää teiden varrelle, erityisesti hirvivaara-alueille järjestelmä, joka tunnistaa tietä lähestyvän suuren 

nisäkkään ja varoittaa tiellä liikkujia vaarasta jollakin menetelmällä, esim. valotaululla. 

Toimenpiteet 

JAMK Biotalousinstituutin opiskelija teki aiheesta agrologin AMK –tason opinnäytetyön. 

Tulokset 

Opinnäytetyö suuntautui lopulta hieman ohi alkuperäisestä aiheesta. Se kuitenkin osoitti erilaisia teknisiä vaihtoehtoja 

mahdollisiksi ratkaisuiksi järjestelmän toteutukseen. Idean jatkokehittäminen pysähtyi tähän. 

Uutisointien (19.10.2021 Yle uutiset Pohjanmaa) perusteella pohjanmaalainen InnoTrafik Oy on lanseerannut tuotteen 

”Välkky –varoitusvalo”, joka vaikuttaa vastaavaan ideaan perustuvaksi. Ei ole tiedossa, onko yritys saanut inspiraation 

tuotteeseen projektilta vai jostain muualta. 

Projektin kannalta osaprojekti ei tuottanut merkittävää lisäarvoa. Opinnäytetyön teettäminen aiheesta on tosin eräs 

tie edetä, joskin se saattaa olla aika hidas ja riippuvainen opiskelijan motivaatiosta ja kyvyistä. 
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12. BioFilterWall ja teollisuuden ABF-mikroleväreaktori 

 

Esittäjä 

A. Pylkäs (opiskelija) 

Idean sisältö 

Esittäjä on ideoinut huoneilman ja teollisuuden savukaasujen hiilidioksidia hyödyntävän mikroleväreaktorin. Tämä 

idea toimiessaan mahdollistaa teollisuuden hiilidioksidipäästöjen hillitsemisen. Levien kasvuun sitoutuva hiilidioksidi 

vapauttaa samalla happea ympäristöön, mikä parantaa elinympäristöä. BioFilterWall -idea tähtää huoneilmaa 

puhdistavaan prosessiin ja ABF -mikroleväreaktori teollisuuden savukaasujen hiilidioksidin hyödyntämiseen. 

Syntyvälle mikrolevämassalle voi olla myös kaupallista potentiaalia. 

Toimenpiteet 

BioFilterWallin testaukseen rakennettiin prototyyppilaite JAMK:n rakennustekniikan laboratorioon Jyväskylään. 

Testissä huonetilan ilman muutoksia seurattiin hiilidioksidi-, lämpötila- ja partikkeliantureilla. Partikkelien määrä 

huoneilmassa verrattiin testin aloitettaessa olevaan määrään. Testauksen kesto oli kokonaisuudessaan 21 tuntia. 

Tämän jälkeen ABF –mikroleväreaktoria varten rakennettiin testausympäristö BTI:n kattilatestauslaboratorioon 

Saarijärvelle idean esittäjän suunnitelmien pohjalta.  

Idean käyttökelpoisuus testattiin pellettilämmityksen savukaasuilla n. 5 päivän koejaksolla lokakuussa 2020. 

Testausympäristön rakentamisessa esiintyi yllättäviä teknisiä ongelmia savukaasun johtamisessa vesipatjan läpi, jotka 

viivästyttivät testejä. Ongelmat pystyttiin selvittämään ja testit saatiin toteutettua projektin aikana. 

Tulokset 

Tuloksia BioFilterWall- laitteen osalta voitiin ensimmäisessä testauksessa pitää liian epäluotettavina, ja laite vaatii 

lisätestausta kontrolloidummassa ympäristössä. Konseptina laitteen tekniikka toimi odotetusti, mutta jotkin 

komponentit olivat huonolaatuisia. Vaikka idean toimivuudesta ei vielä saatu tarvittavaa todennusta, niin sen 

kehittelyä kannattaa jatkaa, kunnes tarvittava varmuus sen kyvystä saadaan. 

ABF-reaktorin tuloksista voitiin todeta visuaalisesti ja kuiva-aine mittausten jälkeen, että levä kasvoi reaktorissa. 

Kasvua havaittiin 0,1 g/l kuiva-aine mittauksissa ja visuaalisessa havainnoinnissa nähtiin reaktorinesteen värin 

muutoksia vihreäksi. 

Arvioitaessa ABF-reaktorin hyödyllisyyttä ja toteuttavuutta on saatuja testituloksia syytä tarkastella skaalaamalla 

reaktorin koko suuremmaksi. Näin toimien voidaan tarkastella sen soveltuvuutta suurten teollisuuden 

tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöjen sitomiseen. Laskennallisessa tarkastelussa havaittiin, että ABF-reaktorin teho 

ei riittänyt skaalauksessa suurten teollisuuslaitosten kokonaishiilidioksidipäästöjen sitomiseen, eikä sen käyttö olisi 

kannattavaa pelkästään hiilidioksidin vähentämisestä saatavien kustannussäästöjen vuoksi. Hiilidioksidin sitomisella 

olisi kustannusnäkökulmasta enemmänkin eettinen merkitys hiilidioksidin tuottajille.  

Pienemmässä päästömittakaavassa voitaisiin ABF-reaktorilla saada hyviä tuloksia hiilidioksidin sitomisesta ja kasvattaa 

samalla suuria määriä biomassaa vuosittain. Tällöin kannattavuutta voitaisiin parantaa biomassan hyödyntämisen 

kautta. Tulevaisuuden tutkimuskohteiksi ehdotettiin tarkastelua tuotantolaitosten ja reaktorien välisistä synteeseistä 

ja paikallisien toimijoiden kyvystä käyttää mikroleväbiomassaa omissa tuotteissaan, kuten polttoaine-, elintarvike- ja 

lääketeollisuudessa. Idean ehdottaja ilmaisi kiinnostusta jatkaa kehitystyötä jollakin tavalla. 

Osaprojekti tuotti merkittävästi kokemusta ja ymmärrystä pilot-/testauslaitteistojen rakentamisesta ja testausajoista. 

Nyt voitiin hyödyntää merkittävästi kierrätystarvikkeita, jolloin säästettiin kuluissa. Toisaalta se osoitti, että 

testauksessa saattaa tulla vaikeasti ratkaistavia ennalta arvaamattomia ongelmia, kuten tässä tuli haaste savukaasujen 

saamiseksi vesipatjan läpi häiritsemättä polttolaitteen toimintaa. Ratkaisu löytyi, mutta se hidasti toteutusta paljon. 
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13. Pellettiklapi 

Esittäjä 

T. Oksanen (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Idean esittäjä oli kehittänyt vähäpäästöisen polttoaineen (PellettiKlapi) saunankiukaan lämmittämiseen pakkaamalla 

pellettejä palavasta aineesta tehtyyn kuoreen. 

Toimenpiteet 

Mitattiin PellettiKlapin (2 eri versiota) sekä nykyisin saunan kiukaiden lämmityksessä käytettävien klapien (koivu ja 

sekapuu) aiheuttamat päästöt Biotalousinstituutin biomassakattiloiden testauslaboratoriossa. 

Tulokset 

Mittaustulosten perusteella päästöt, etenkin hiukkaspitoisuudet, olivat PlettiKlapissa korkeammat kuin 

verrokkipolttoaineilla. Lopputuloksena voidaankin todeta, että testatun kaltaisena ko. polttoaine ei sovellu kiukaan 

polttoaineeksi.  

Idean esittäjä on lopettanut toistaiseksi ko. tuotteen kehittämisen, eikä sitä ole esitelty muille. Osaprojekti antoi 

erinomaisen konkreettisen osoituksen käytännön kokeen merkityksestä idean käyttökelvottomuuden toteamisessa. 

Näin säästettiin todennäköisesti paljon rahaa ja aikaa. 

 

14. Nesteytys-/elektrolyytti- työjuomajauhe 

Esittäjä 

P. Backman (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Ideana oli terveellinen juoma, joka auttaa pitämään nesteytyksen tasapainossa työpäivien aikana. Idea on purkissa 

myytävä juomajauhe, joka brändättäisiin markkinoilla nimenomaan fyysistä työtä tekevien ihmisten tuotteeksi. 

Toimenpiteet 

Idean toteutettavuuden arvioimiseksi ja tarvittavaa reseptiikkaa varten tilattiin kuopiolaiselta ravitsemusterapeutti 

Janne Salliselta selvitystyö, jossa arvioitiin nesteytykseen tarvittavien ainesosien määrää ja suhdetta oikeansisältöisen 

jauheen valmistamiseksi. 

Lisäksi arvioitiin idean hyödyllisyyttä, markkinapotentiaalia ja tuotteistettavuuteen liittyviä eri tekijöitä. Selvitystyön 

toteutti Tuotteistajatalo Coaching Ky. Lisäksi projektissa oli tarkoitus selvittää juomajauheen hyödyllisyys ja 

käytettävyys oppilaitosyhteistyön avulla. 

Tulokset 

Projektissa saatiin toteutetun selvitystyön avulla todennettua, että idean esittäjän näkemys suolojen ja elektrolyyttien 

tarpeesta jaksamista ylläpitämään on ilmeinen. Keksijä joutui kuitenkin jättäytymään pois kesken projektin 

toimienpiteiden ja siten osa asettamissopimuksessa sovituista toimenpiteistä jäi toteuttamatta. Toteutettujen 

toimenpiteiden perusteella on kuitenkin jo nähtävissä, että ideassa on potentiaalia ja mahdollisuudet 

jatkokehittämiseen (jauheen valmistamiseen, testierän maistatuksiin, toimivuuden testaamiseen).  

Osaprojekti antoi myös kokemusta keksijän sitoutumisen muuttumisesta, johtuen keksijän henkilökohtaisista syistä. 
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15. Hortahanska 

Esittäjä 

P. Laitila (yrittäjä). Ideaehdotus saatiin Luonnontuotteista elinvoimaa –ideakilpailun kautta. 

Idean sisältö 

Keksijä on ideoinut käteen kiinnitettävän kankaasta valmistetun apuvälineen luonnontuotteiden keruuseen. 

Hortahanska on kevyt keräilyn apuväline ja keräilyastia samassa tuotteessa. Yhdellä kädellä voi poimia suoraan pussiin 

esim. kuusenkerkkiä, kukkien terälehtiä, katajanmarjoja yms. Keräilyhanskassa on käteen (ranteeseen ja 

kyynärvarteen) kiinnitettävä hanskaosa, johon on kiinnitettynä suoja- /keräilypussi. Kerättävä materiaali putoaa 

suoraan pussiin ja siten nopeuttaa poimintaa. 

Toimenpiteet 

Projektin tavoitteena oli alustavasti selvittää idean hyödyllisyys ja toteutettavuus. Keskeisimpinä selvitettävinä asioina 

oli selvittää: 

Lainsäädäntöön liittyvät asiat: 

• lainsäädäntö liittyen elintarvikekontaktimateriaaleihin 

• tuotteeseen liittyvät EN merkinnät ja lainsäädäntö 

• tuoteselosteeseen ja käyttöohjeeseen liittyvä lainsäädäntö  

• elintarvikekelpoisten materiaalien etsiminen (kangas, muovi) 

o edellytyksenä vaatimustenmukaisuusilmoituksen saaminen toimittajalta 

• elintarvikekelpoisuuden testaamista tekevät tutkimuslaitokset vaatimustenmukaisuusilmoituksen 

saamiseksi, jos kankaan toimittajalla ei sitä ole 

 

Tuotteen muotoiluun, ulkonäköön ja käytettävyyteen: 

• hanskan eri versioiden: malli, väri, kiinnitys- ja tarrasysteemien kommentointi 

• asiakaspalautteen keruun suunnittelu ja toteutus 

• käytettävyys- ja tuottavuustutkimusten suunnittelu ja toteutus (tuottavuus verrattuna perinteiseen 

käsin keruuseen) 

Tulokset 

Lyhyet maastotestit osoittivat, että hanskan avulla kuusenkerkän keräystuottavuudet nousivat kaikilla kerääjillä. 

Testatut kerääjät olivat melko kokemattomia, joten on olettavissa, että ammattikerääjät pystyisivät hyödyntämään 

apuvälineen ominaisuuksia vielä paremmin.  

Materiaalivalinta on edelleen haasteellinen, koska markkinoilta ei ole löydetty suoraan 

elintarvikekelpoisuusluokituksen täyttävää kangasta. Eikä kankaille ole olemassa vielä standardia, jolla kelpoisuus 

pystyttäisiin aukottomasti osoittamaan. Hortahanskan muotoiluun ja materiaalivalintoihin kannattaa kiinnittää 

huomiota, ja tehdä vielä kehitystyötä. 

Idean esittäjä on jatkanut itse kehitystyötä, ja tuote on tullut markkinoille kesän 2021 aikana. Myynti tapahtuu netin 

kautta, sekä osittain jälleenmyyntinä luonnontuotealaan liittyvien myymälöitten kautta. Sekä nettimyynnin että 

jälleenmyynnin verkoston rakentaminen on aluillaan. 

Ideakilpailun kautta saatu idea, joka on kuitenkin kantanut kaupallisuuden porteille. Idean työstäminen tuotti 

erityisesti tähän toimialaan liittyvää osaamista projektin toteuttajille. 
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16. Vesikasvien kerääjä 

Esittäjä 

M. Pitkänen (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Ideana oli laite, joka perustuu akkuporakoneeseen /-vääntimeen, pitkään varteen ja kasveja leikkaavaan sekä 

niputtavaan päähän. Laitteella poistetaan vesikasveja rantavedestä. Katkaistut tai irrotetut kasvit kertyvät nipuksi 

laitteen päähän, josta ne nostetaan ylös ja irrotetaan mekaanisella toiminnolla. 

Toimenpiteet 

Idean esittäjä ohjattiin tapaamaan Jamkin protopajan asiantuntijoita prototyypin valmistamiseksi opiskelijatyönä. 

Tämä ei tiettävästi johtanut toimenpiteisiin, joskin idean esittäjä on ollut yhteydessä myös alueensa kehittämisyhtiöön 

jatkomahdollisuuksien selvittämiseksi. 

Tulokset 

Ei tiedossa. Projektin kannalta idean käsittely ei tuottanut erityistä lisäarvoa. 

 

17. Kääriytyvä viehesuoja 

Esittäjä 

T. Tuohimetsä (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Ideana oli tehdä kääriytyvään jouseen (vrt. heijastimet) ja muovikalvoon perustuvia suojia, jotka kääritään vavan, 

siiman ja siinä kiinni olevan vieheen ympärille kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Näin koukut eivät tartu vaatteisiin ja 

vapaosat pysyvät nipussa. 

Toimenpiteet 

Uutuusasemaselvitys tehtiin Kespat Oy:n avulla. Se osoitti, että idea jo patentoitu, mutta patentti ei enää ole 

voimassa. Näin ollen idea ei ole suojattavissa, mutta käytölle ei ole esteitä. 

Prototyypistä teetettiin suunnitelmapiirustukset IBA-Innovaatiopankilla. Kiinasta tilattiin jousia ja valmistutettiin 

karstulalaisella Sport2000 Oy -yrityksellä sarja testiversioita, jotka olivat testikalastajien käytössä kesäaikana. Palaute 

kerättiin koekäyttäjiltä. Palautteen perusteella saatiin parempi näkemys suojan toteutustavasta. 

Tulokset 

Idea on alustavasti osoittautunut toimivaksi, joten sen jatkokehitystä voidaan suositella. Idean esittäjä on perustanut 

yrityksen Tuohia Oy (Viitasaarella) tämän ja muiden kalastustarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja myyntiin. 

Viehesuoja ei kuitenkaan ole vielä päätynyt myyntiin. 

Osaprojekti antoi kokemusta materiaalien hankinnan haasteista prototyypin toteuttamiseksi. Se antoi kokemusta 

myös testiryhmän hyödyntämisestä idean arvioinnissa. 
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18. Heinäpelletti 

Esittäjä 

L. Jokinen (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Tuorerehun käsittely säilöntäaineella ja pelletöinti rehupelleteiksi tiloilla. Näin saadaan logistisia etuja. 

Toimenpiteet 

Biotalousinstituutin opiskelijat tekivät oppilastyön, jossa he selvittivät tietohauilla mistä kaikesta näitä tuotteita 

valmistetaan, kuinka sadonkorjuu tapahtuu ja millainen on pelletti- tai brikettirehun laatu ruokinnan näkökulmasta. 

Tulokset 

Johtopäätöksenä oli, että rehupellettien tuotanto on yleinen käytäntö eri maissa. Tuotanto on tyypillisesti keskitettyä, 

jolloin tuotantokustannukset saadaan alas. Näin ollen tämä idea ei vaikuta kannattavalta. Osaprojekti ei tuottanut 

erityistä lisäarvoa. 

 

19. Älyboksi (kuljetuslaatikko) 

Esittäjä  

J. Koponen (yrittäjä) 

Idean sisältö  

Projektin ideana oli älyboksi, joka soveltuu moniin eri kuljetusalustoihin sekä jota voidaan etäseurata esim. lähettäjän 

ja/tai vastaanottajan toimesta. Ongelmana on tähän saakka ollut vastaavien älyä sisältävien kuljetuslaatikoiden 

kanssa, että ne eivät sovellu erilaisille kuljetusalustoille, vaan ne on lähtökohtaisesti suunniteltu vain tiettyyn 

laitteeseen, kuten esim. autoon tai ilma-alukseen. Eri alustoille hyväksyttyä kuljetusratkaisua ei ole. 

Toimenpiteet  

Älyboksin tiimoilta tehtiin idean alustava uutuusarvoselvitys patenttiasiantuntijan kanssa, jossa todettiin, että suoraan 

vastaavanlaisia kuljetusratkaisuja ei todennäköisesti ole patentoituna. 

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin älyboksin ”pikkuprototyyppi”, jolla testattiin sensoritekniikan ja 

sijaintitekniikan toimivuus. Pikkuboksia kuljetettiin niin henkilöautossa, polkupyörässä, jakeluautossa että 

helikopterissa. Projektin lopussa suunniteltiin vielä ensimmäiset luonnokset erialustoille sopivasta 

kuljetuslaatikkoratkaisusta.  

Tulokset  

Osaprojektin jälkeen, vuoden 2021 alkuvaiheessa, on käyty jatkokeskusteluja Insta ILS Oy:n kanssa Älyboksin 

jatkokehittämisestä sekä Exel Composites Oyj:n kanssa suuremman Älyboksin rakentamisesta. Keskusteluja on myös 

käyty muutaman logistiikka-alan yrityksen sekä ilmakuljetuksia toteuttavan organisaation kanssa. Tarkoituksena on 

toteuttaa lähitulevaisuudessa toisen vaiheen prototyyppi Älyboksista ja jatkaa tuotteen testaamista oikean tyyppisissä 

olosuhteissa ja tätä kautta viedä tuote lähemmäksi markkinoita. 

Osaprojekti oli ”täysiverinen” projekti-idean mukainen keksintöidean testaus. Siinä yhteistyössä idean esittäjän kanssa 

suunniteltiin ja rakennettiin pilot -laite, jota testattiin käytäntöä vastaavissa olosuhteissa. Tulokset esiteltiin 

potentiaalisille hyödyntäjille ja ohjattiin keksijä ja kumppanit jatkamaan kehittämistä yhteistyössä kehittämisyhtiön 

kanssa.  
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20. Plänt Träkker 

Esittäjä 

J. Saloniemi (yrittäjä) 

Idean sisältö 

Idea koski menetelmää, jolla annetaan sijaintitieto metsäpuun taimille palstalla istutustyön yhteydessä. Näin saadaan 

pohja-aineisto digitoidulle metsävaratiedolle, johon voidaan pohjata jatkossa aineiston ajantasaistamistiedot ym. 

käyttöä, kuten omavalvonnan tehostamista sekä tietoa metsittämisen ja hiilensidonnan laadunvarmistukseen.  

Toimenpiteet 

Menetelmästä teetettiin patenttiasiantuntijalla alustava uutuusasemaselvitys, jonka mukaan varsinaista estettä idean 

hyödyntämiselle ei ole, mutta toisaalta suojaamismahdollisuudet ovat myös rajalliset, johtuen useista ideaan liittyvistä 

patenteista. 

Idean käyttökelpoisuudesta on keskusteltu Suomen Metsäkeskuksen metsätietoasiantuntijan kanssa, joka näki 

mahdollisuuksia menetelmän käytölle metsävaratiedon tuottamisessa tietokantaan. 

Tietojärjestelmäasiantuntija Paja.io Oy:n kanssa tehtiin alustava selvitystyö keksinnön toteuttamismahdollisuuksista 

pilvipalveluiden, mobiilisovelluksen ja yleisen toteuttamiskelpoisuuden osalta. 

Idean mukaisesta laitteesta rakennettiin prototyyppi, jota testattiin parilla metsäpuiden istutuskohteella. 

Tulokset 

Työ osoitti, että menetelmällä voidaan tuottaa kartta istutettujen taimien lähes senttimetrin tarkoista sijainneista 

varsin automaattisesti istutustyön yhteydessä. Asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen 

perusteella menetelmän kaupallisille sovelluksille ei kuitenkaan markkinat ole vielä valmiit. Metsävaratietojen 

digitalisaation myötä voidaan kuitenkin ennustaa, että tämän tyyppistäkin tiedontuotantoa tullaan tulevaisuudessa 

tekemään. 

Idean ehdottaja jäi pohtimaan jatkokehittämisen edellytyksiä. Osaprojekti antoi kokemusta pilot- laitteiston 

rakentamisessa tämän tyyppisessä ratkaisussa. Lisäksi se aiheutti pohdintaa oikeasta ajoituksesta idean 

kaupallistamiselle. 

 

21. Automaattinen asfalttipaikkauskone 

Esittäjä 

J. Savela (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Idea koski urakoitsijan traktorin kuormaimeen tms. asennettavaa laitetta, jonka avulla voidaan paikata asvalttitiessä 

olevia reikiä tehokkaasti yhden henkilön työnä kuskin nousematta ohjaamosta. Laite käyttäisi energialähteenä 

biokaasua. Ideaan liittyi myös ajatus matkapuhelinsovelluksesta, jolla voidaan ilmoittaa tiessä olevista rei’istä sekä 

hallinnoida paikkaustyön tietoja toimeksiantajan kanssa. 

Toimenpiteet 

Menetelmästä tehtiin alustava suojaustilannekartoitus Berggren Oy:n avulla. Selvityksessä ei löytynyt estettä idean 

hyödyntämiselle. Joiltakin osin on mahdollista suojata ideaa. 
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Paja.io Oy:n avulla tehtiin havainnekuvat, eräänlainen mockup –versio järjestelmän ohjelmistopuolen käyttöliittymistä 

havainnollistamaan järjestelmän käyttöä. Havainnekuvia käytettiin käyttäjätiedon hankintaan tehtävissä 

haastatteluissa. 

Menetelmään liittyvästä rei’itystyövaiheesta tehtiin käytännön kokeet työstöosasta tehdyllä testikappaleella ja 

traktorikaivurilla Biotalouskampuksen asfaltoidulla kentällä. Ensimmäinen ratkaisu työstöosaksi osoittautui 

toimimattomaksi. Testi kuitenkin herätti uusia ajatuksia työstöosan muotoilemiseksi, joiden pohjalta keksijä jatkaa 

idean jatkopohdiskelua. 

Tulokset 

Ideasta tehdyt tarkastelut osoittivat tarpeen tällaiselle ratkaisulle. Tekniset toteutusedellytykset menetelmälle 

saattavat olla olemassa. Tarvitaan kuitenkin vielä paljon tutkimusta ja kehitystyötä, ennen kuin käyttökelpoinen 

tekniikka on esiteltävissä. Idean esittäjällä on kiinnostusta jatkaa kehittämistyötä, mutta hän tarvitsee kumppaneita 

haasteellisen kokonaisuuden hallitsemiseen ja riittävien resurssien saamiseen. Idean esittäjä kuitenkin päätyi 

perustamaan yrityksen Engsav Oy, joka aloitti Jyväskylässä tämäntapaisten teknisten suunnittelupalveluiden 

tarjoamisen. 

Osaprojekti antoi käytännön kokemusta teknisesti monimutkaisen ratkaisun lähestymiseksi keskittymällä yksittäisten 

kriittisten kohtien kokeiluun testausta varten tehtyjen prototyyppien avulla. 

 

22. Vieheen koeuittolaite 

Esittäjä 

T. Tuohimetsä (yksityishenkilö) 

Idean sisältö 

Idea koski vieheiden ja perhojen koeuittoon ja demonstrointiin käytettävän laitteen luomista. Sitä voitaisiin käyttää 

esim. kalastustarvikekaupoissa, erämessuilla tai aktiivisten harrastajien omissa tiloissa. Nykyisin on käytössä lähinnä 

altaita, jotka vaativat paljon tilaa ja vettä. Idean mukainen laite perustuisi suljettuun vesikiertoon. 

Toimenpiteet 

Tehtiin alustava suojaamistilanneselvitys Kespat Oy:n avulla, jonka perusteella idea ei sellaisenaan ole suojattavissa, 

mutta voimassa olevia patentteja ei ole rajoittamassakaan sen käyttöä. Rakennettiin pilot –laitteisto, jolla testattiin 

idean toimivuutta. Laitteistoa paranneltiin kokemusten karttuessa. 

Tulokset 

Idean kehittäminen on edelleen kesken. Alustavat kokemukset osoittavat, että idealla on toteuttamisedellytyksiä. 

Laitteistosta ei kuitenkaan saatu riittävän toimivaa sen kaupallistamiseksi, vaan jatkokehitystä on edelleen tehtävä. 

Idean esittäjä perusti projektin aikana Viitasaarelle yrityksen Tuohia Oy, joka valmistaa ja myy kalastustarvikkeita. 

Osaprojektissa saatiin kokemusta prototyypin rakentamisesta ja testauksesta sekä yhteistyöstä keksijän kanssa. 
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23. Puuhun tarttuja (drone) 

Esittäjä  

I. Kyrönlahti (opiskelija Jamkissa) 

Idean sisältö  

Projektin ideana oli dronen lisälaite, jonka avulla joko itse drone tai erillinen hyötykuorma saadaan ”telakoitua” / 

kiinnitettyä puun latvaan tai tolpan päähän. Tällöin saavutetaan esim. hyvä ja esteetön seurantapaikka, jolloin voidaan 

minimoida dronen virrankulutusta ja saavuttaa siten pitempi käyttöaika ilman akkujen lataamista. Telakointialustaan 

voi liittyä myös akun latausmahdollisuus. 

Toimenpiteet  

Projektissa toteutettiin ensin alustava uutuusarvoselvitys, jossa todettiin, ettei vastaavia tuotteita ole muualla 

patentoitu. Tämän jälkeen aloitettiin prototyypin suunnittelu ja 3D –mallintaminen. Projekti jatkuu prototyypin 

valmistamiseen ja testaamiseen. 

Tulokset  

Projekti palveli ideanesittäjän idean todentamista ja näin pystyttiin suunnittelemaan selkeät jatkotoimenpiteet 

osaprojektin päättymisen jälkeen. Osaprojektin tuloksena pystytään toteamaan, että tarttujalla on todella hyvät 

soveltamismahdollisuudet tulevaisuudessa, esim. erilaisten väliaikaisten tukiasemien asentamisessa ja 

kuljettamisessa. Lähitulevaisuudessa esim. erilaisten tapahtumien yhteyteen rakennettavat 5G erillisverkot voivat olla 

tällaisia kohteita missä tarttuja teknologiaan voidaan hyödyntää. Tarttujalla on myös todella paljon muitakin 

soveltamiskohteita niin siviilikäyttäjien kuin myös viranomaisten tarpeisiin. 

Osaprojekti täydensi projektitiimin osaamista prototyyppien rakentamisessa ja testauksessa. Se myös osaltaan antoi 

näyttöjä konkreettisen tekemisen merkityksestä keksijälle ja hänen ymmärrykselleen ideansa hyödyllisyydestä, 

haasteista ja soveltamismahdollisuuksista. 

 

24. Sähkölumiskootteri 

Esittäjä  

P. Kauppinen (yrittäjä) 

Idean sisältö  

Projektin ideana oli kehittää sähkövoimalla kulkeva lumiskootteri tai ”lumiskuutti”. 

Toimenpiteet  

Toimenpiteitä ei aloitettu. 

Tulokset  

Keksijöiden kanssa ehdittiin valmistella asettamissopimusta ja suunnitella miniprojektissa toteutettavia toimenpiteitä. 

Esimerkiksi lumitunnelin vuokraamismahdollisuuksia selviteltiin ja yhteistyötä proton valmistajan kanssa. 

Tarkoituksena oli valmistaa skootterista proto, jota olisi testattu lumitunnelissa ja haettu kokemuksia laitteen 

toimivuudesta. Rahoittajan päätöksellä idean eteenpäin vieminen hankkeen miniprojektina kuitenkin hylättiin. Idean 

katsottiin olevan jo liian pitkällä tämän projektin kannalta. 

Idea ei päätynyt osaprojektiksi, mutta osoitti, että sidosryhmien odotukset voivat olla ristiriidassa ja vaikuttaa 

osaprojektin toteutumiseen. 
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Yhteenvetotaulukko osaprojekteista. Punaisella fontilla kuvatut osaprojektit eivät käynnistyneet tai keskeytyivät. 

 

Neljän eri idean esittänyttä keksijää perusti projektin aikana yrityksen, jonka liiketoiminta perustuu 

ainakin osittain projektissa käsiteltyyn ideaan. Projektissa saadut kokemukset olivat merkittävästi 

vaikuttamassa heidän päätöksiinsä ryhtyä yrittäjiksi. 

• A. Reuter; Humblebee Housing Project Tmi, Helsinki (Y-tunnus 2495959-0) 

• J. Savela; Engsav Oy, Jyväskylä, (3152361-3) 

• T. Tuohimetsä; Tuohia Oy, Viitasaari, (3115721-1) 

• H. Viiru ja P. Kolehmainen; BGCNordic Oy, Jyväskylä, (3162222-4) 

 

12 kpl ideoita osoitti lupaavia jatkokehittämisnäkymiä. Näistä 7 kpl havaittiin siirtyneen 

jatkokehittämiseen tai kaupallisesti hyödynnettäväksi projektin aikana. Kolme ideaa jäi JAMK:n 

haltuun mahdollista jatkokehittämistä odottamaan. 

 

 

KUVA 5. Leväreaktorin testausta Biotalousinstituutin laboratoriossa.  

Osaprojektit kooste
Osaprojekti Tulos

1 Sairaalasängyn aputanko Asiantuntija-arviossa todettiin hyödylliseksi. Keksijä ei kuitenkaan jatkanut kehittämisyhteistyötä.
2 Uusi biokaasureaktori Erittäin lupaava uusi ratkaisu. Uusi yritys BGCNordic Oy perustettu, runsaasti uutta T&K -toimintaa vireillä
3 Älykäs kuormanseurantajärjestelmä Lupaava. Vaatii edelleen kehittämistä. Siirretty Jamkin jatkokehittämiseen
4 Uusia tuotteita ruiskutettavasta sellumassasta Orastavia mahdollisuuksia erit. puutarha-alalla. Keksijä vetäytyi viime hetkellä, JAMK etsii hyödyntäjiä
5 Better leather Lupaava sovellus mehiläispesänä. Keksijä perustanut toiminimen Humblebee Housing Project ja jatkaa kehittämistä
6 Hiekoitusrobotti Projektin kautta ei löytynyt mielekästä toteutustapaa
7 Kuljetusdrone Valmius idean käyttöönottoon. Vaatinee hieman lisävarusteiden kehittämistä
8 Kuusenkerkkäimuri Tulokset eivät rohkaisevia kuusenkerkillä, mutta hyviä koivunlehdillä. Ideaa on esitelty alan toimijoille.
9 Kanervakeräin Lupaavia tuloksia. Pienillä parannuksilla toteutettavissa. Prototyyppi esitelty potentiaalisille valmistajille
10 Kiinteistön digitaalinen terveyden seuranta Idea todettu lupaavaksi. Idean esittäjä tehnyt kaupallistamissuunnitelman, mutta ei vielä realisoitunut
11 Hirvitutka AMK opinnäytetyö. Pohjalainen yritys esitti myöhemmin tämän perustuvan tuotteen.
12 Leväseinä ja mikroleväreaktori Tulokset eivät osoittaneet suoria kaupallistamismahdollisuuksia. Keksijä siirtyi työelämään, mutta haluaa jatkaa kehittämistä
13 Pelklapi Idea ei toimi, ei jatketa
14 Lisäravinnesarja Keksijä vetäytyi hankkeesta henk.koht. syiden vuoksi
15 Hortahanska Idea osoittautui lupaavaksi.Ideaan perustuva tuote on lanseerattu verkkokauppaan
16 Vesikasvien kerääjä Keksijä ohjattiin hakemaan yhteistyötä JAMK:n protopajan kanssa
17 Kääriytyvä viehesuoja Testattu prototyypillä, Perustettu yritys Tuohia Oy, joka jatkaa ideaan kehittämistä
18 Rehupelletti Oppilastyönä tehty tietohakuja. Ei nähty tarvetta tuotteelle
19 Älyboxi Prototyyppi testattu ja osoittautunut toimivaksi. Keksijä hakee kumppaneita jatkokehittämiseen ja kaupallistamiseen
20 Plänt träkker Prototyypillä tehtyjen testien perusteella on teknisesti toteutettavissa. Ajoitus markkinoille tuloon liian aikainen?
21 Asfaltinpaikkauslaite Ensimmäinen testi osoitti suuria teknisiä haasteita. Keksijä perustanut yrityksen Engsav Oy, josssa pohtii uusia ratkaisuja
22 Vieheen koeuittolaite Prototyyppi osoitti vielä runsaasti kehittämishaastetta. Keksijä pohtii kannattaako jatkaa
23 Drone puuhun tarttuja Idealla lupaavia sovellusmahdollisuuksia, mutta vaatii vielä paljon teknistä kehittämistä. Keksijä etsii kumppaneita jatkokehitykseen

Elwish workchapsit Markkinoilta löytyy vastaavia tuotteita. Keksijä vetäytyi hankkeesta
Papanapoltin Alustavan arvion perusteella idea ei toimi. Keksijä ei jatka kehittämistä
Puutarhajätteen briketöinti Keksijä ei vastannut yhteydenottoihin
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Työpaketti WP 5 Kehittämisen kohteena olleiden ideoiden esittelyt, ”Introt” 

Tavoitteena oli saattaa projektissa valmistellut ideat potentiaalisten hyödyntäjien arvioitaviksi ja 

haastettaviksi. Edellisten vaiheiden tulosten perusteella idean haltija koostaisi esityksen idean 

markkinoimiseksi potentiaalisille yhteistyökumppaneille ja jatkohyödyntäjille. Keksintöjen ja 

kaupallistajien kohtaamisia edistämiseksi tuli luoda menetelmä, jossa keksintöjä esitellään uusia 

ideoita etsiville yrityksille, sijoittajille ja yrittäjiksi aikoville. Hanke tarjosi opastusta ja neuvontaa 

keksijöille ideoiden suojaamiseen. Projekti ei kuitenkaan osallistunut itse suojaamistoimenpiteisiin. 

Riittävän kokemuksen saavuttamiseksi ja toiminnan vakiinnuttamiseksi vähintään kymmenen 

ideahaastetta tuli saavuttaa intro -vaiheen. Työvaiheen toteuttamiseksi etsittiin ja luotiin yhteyksiä 

mahdollisiin ideoiden jatkohyödyntäjiin ja arvioijiin, jotka voivat edistää ideoiden 

jatkokehittämistä. 

Maaliskuussa 2020 alkanut korona –pandemia vaikutti merkittävästi tämän osuuden 

toteuttamiseen. Fyysiset kohtaamiset estyivät ja toimijat vaikuttivat vetäytyvän erityksiin myös 

henkisesti. 

Kunkin osaprojektin toteutuksen yhteydessä tuotiin keksijälle yhteistyölinkkejä omiin verkostoihin 

perustuen. Osa osaprojektien toteuttajista esitteli ideoita eri tilaisuuksissa, kuten ohjausryhmän 

kokouksessa, keksijöiden tapaamisessa, messuilla ja seminaareissa. 

Osa keksijöistä kävi suoria neuvotteluja potentiaalisten yrityskumppaneiden ja 

tutkimusorganisaatioiden kanssa. 

Yhteydenottoja tehtiin Jyväskylän Yritystehtaaseen ja Pohjoisen Keski-Suomen kehitysyhtiöihin ja 

kuntien elinkeinotoimiin yhteistyöstä ideoiden kaupallistamiseksi. Projektin toteuttajia osallistui 

Innovaatiotoiminnan kevätpäivään 2018 ja 2019, innovaatiotoiminnan syyspäivään 2020 sekä 

KasvuOpen karnevaaliin 2019. 

24.5.2019 järjestettiin keskustelutilaisuus ELY-keskuksen ja Finnveran edustajien kanssa ideoiden 

kaupallistamisen rahoitusmahdollisuuksista. 

Osaprojektien osana 11 idealle teetettiin patenttiasiantuntijalla alustava uutuusasemaselvitys 

jatkotoimenpiteiden perusteluksi. Selvitykset antoivat myös ideoiden esittäjille selvemmän kuvan 

esitettyjen ideoiden uutuusasemasta. 
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Loppukeväästä 2020 toteutettiin etäluentosarja keksintötoiminta- ja idean 

suojaamisvalmennuksena. Keksijäkoulutukset verkossa (Teams -yhteys) olivat: 

• 14.5.2020 keksintöprosessin kuvaaminen 

• 28.5.2020 keksintöjen suojaamisen välineet 

• 4.6.2020 idean jalostaminen vientituotteeksi 

 

 

KUVA 6. Etäyhteyksin toteutetut koulutustilaisuudet keksijöille ja keksintötoiminnasta 
kiinnostuneille. 

 

Harjoittelija Eevi Kokkinen laati 26 dian esitysmateriaalin patentoinnista ja patenttitiedon 

hyödyntämisestä, ” Patenttitutkiskelua Biotalousinstituutille”. Esitysmateriaalia jaettiin projektin 

osapuolille. 

29.10.2020 järjestettiin BioPaavossa keksijöiden tapaaminen, jossa alkuosa oli pitchaus –

valmennusta (P. Teräväinen ja M. Hakkarainen), toisessa osassa keksijät esittelivät ideoitaan 

toisilleen, ja kolmannessa osassa verkostoiduttiin ja sovittiin yhteistyöstä. Tilaisuuteen osallistui 8 

keksijää ja neljä projektitiimin jäsentä. 

Keksijöiden käyttöön vuokrattiin työhuone BioPaavon tilojen vierestä vuodelle 2020. Pandemia –

rajoitteet kuitenkin estivät sen täysimääräisen hyödyntämisen. 
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Keksijöille esiteltiin Runar Bäckströmin säätiön rahoitushaku loppuvuodesta 2020. Muutama 

keksijä päätyi hakemaan rahoitusta. Heille kirjoitettiin lausunnot ideoista hakemusten liitteiksi. 

Tiettävästi rahoitusta ei yksikään projektin keksijöistä saanut. 

Tämän osion kokeilu projektissa jäi aika vajavaiseksi, johtuen pandemian aiheuttamasta 

yhteiskunnan sulkeutumisesta. Tämä osio oli suunniteltu erityisesti kehittämisyhtiökumppaneiden 

vastuualueelle, ennakoiden että kehittämisyhtiöt olisivat toimintamallin mukaisesti keskeisessä 

roolissa ideoiden saattamisessa kohti kaupallistamista. 

Työpaketti WP 6 Toiminnan seuranta ja kehittäminen 

Projektin toteutuksesta ja projektin tavoitteiden saavuttamisesta käytiin jatkuvaa keskustelua 

käytännön toteutuksesta vastaavassa projektitiimissä. Projektin toteutuksesta ja tuloksista 

raportoitiin myös ohjausryhmälle, joka keskusteli aktiivisesti keksintötoiminnan tarpeista ja 

projektin tuottamista kokemuksista. 

Kunkin asiantuntijaraadin jälkeen käytiin palautekeskustelu. Keskeisiä havaintoja keskusteluista 

olivat: 

• Yleisesti nähtiin toimintamalli kiinnostavana ja hyödyllisenä. Keksijöiden kanssa käytävään 
vuorovaikutukseen idean hahmottamiseksi riittävän hyvin tulee panostaa. 

• Ehdotusten käsittely ei saisi venyä kovin pitkän ajan päähän. Keksijöillä usein ”veto päällä”, jolloin 
odottelua ei haluttaisi. 

• Palautteen antaminen keksijöille on myös tärkeää. 

• Ideoiden keruu- ja arviointiprosessi todettiin palautekeskustelussa toimivaksi. Parhaat ideat 
nousevat esiin ja pääsevät jatkoon. Muillekin annetaan palautetta jatkotyöstämisestä. 

• BIND –projektin kaltaiselle toiminnalle on suuri sosiaalinen tilaus ja siitä pitää saada jatkuvaa 
toimintaa. 

• Kasvokkain tapahtuva ideoiden käsittely on kaikkein toivottavin menettely hyvän vuorovaikutuksen 
synnyttämiseksi, mutta myös tietoturvallisuuden kannalta. 

• Idean sanoittamiseen asiantuntijaraadille keksijät tarvitsevat apua. 

 

Toukokuussa 2021 lähetettiin sähköpostilla noin 30:lle projektiin eri roolissa osallistuneelle 

palautekysely webropol -kyselyalustalle. Noin kolmannes vastasi kyselyyn. Heistä puolet oli ideoita 

esittäneitä keksijöitä, kolme arviointiryhmän jäsentä ja pari projektitiimin jäsentä. Yksi vastaaja oli 

testivastaaja. Kyselyn tuloksista raportti liitteessä 45. 

Yleishavaintona voidaan todeta, että projektin toteutukseen sisältyi vielä paljon uuden oppimista 

ja harjoittelua. Laajassa projektissa kertyi kokemuksia laidasta laitaan. Useissa tapauksissa 
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toteutus sujui hyvin, joissakin tapauksissa kohdattiin ongelmia. Oli havaittavissa, että odotukset 

eivät aina kohdanneet keksijöiden ja projektin toteutusmahdollisuuksien välillä. Toisaalta vahva 

viesti oli, että projektin lähtökohdat olivat oikein ja kokeillulle toiminnalle on suuri tarve kentällä. 

Havaintoja ja tuloksia ideaehdotuksista 

Kansalaisilla syntyy ideoita, joko sattumalta jonkin tilanteen yhteydessä tehdyn havainnon 

inspiroimana tai pitkäkestoisemman pohdinnan ja ratkaisujen etsimisen tuloksena. Jotkut henkilöt 

tuottavat runsaasti ideoita uusiksi keksinnöiksi, monet ovat valmiita myös hakemaan tukea ja 

kumppaneita ideoiden edistämiseksi. Samaan yhteyteen liittyy kuitenkin myös epäilyjä idean 

karkaamisesta muiden käsiin, ja siten pelko keksijän itsensä hyödyntämismahdollisuuksien 

haihtumisesta.  

Patentointi idean alkuvaiheessa on lähes aina mahdotonta, koska patentoitavan keksinnöllisyyden 

määrittäminen siinä vaiheessa on hankalaa. Keksijän pitää myös arvioida tarkkaan, mihin käyttää 

vähät varansa. Toisaalta yleinen käsitys on, että patentointi kannattaa jättää mahdollisimman 

myöhäiseen vaiheeseen ennen kaupallistamista, jotta edellä mainittu keksinnöllisyyden 

määrittäminen on helpompaa, ja toisaalta saadaan etumatkaa kilpailijoihin ennen 

patenttihakemuksen tulemista julkiseksi. Idean vastaanottajan pitää pystyä vakuuttamaan keksijä 

luottamuksellisuudestaan. Julkisrahoitteisia organisaatioita pidetään lähtökohtaisesti neutraaleina 

ja luotettavina.  

Varsin usein ideaan ei kuitenkaan liity keksinnöllisyyttä. Keksijät jättävät ”kotiläksyt” tekemättä, 

eivätkä tutki esim. internet -hauilla, onko idea jo käytössä kaupallisissa tuotteissa. Idean saattaa 

olla myös patentoitu, jolloin siihen ei ole suoraa käyttöoikeutta. Tämän selvittämiseen tarvitaan 

kuitenkin jo asiantuntemusta. 

Joissain tapauksissa ideaa on viety eteenpäin, esim. prototyyppi -asteelle, ja sitten ”bensa on 

loppunut” kehittämisestä, jolloin on lähdetty hakemaan lisäresursseja kehittämiseen. Keksijän 

usko ideaan ei horju, vaikka kiinnostuneita kumppaneita ei ole löytynyt. Silloin on arvioitava, että 

onko idea jo aidosti koeponnistettu ja osoittautunut hyödyttömäksi vai onko keksijä löytänyt 

siihen jonkin uuden tekijän, joka muuttaa asetelmaa. 
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Joskus kyse on vain olemassa olevien komponenttien triviaalista yhdistämisestä, jossa 

lopputulokset tunnetaan tai voidaan ennustaa luotettavasti, jolloin ei tarvita erityistä selvittelyä, 

vaan suoraviivaisesti tuotteen kokoamista ja käyttöönottoa. 

Vastaanotetut ideaehdotukset olivat hyvin erityyppisiä, pienistä lähes käsityönä toteutettavista 

tuotteista teollismittakaavaisiin tuotantoyksiköihin. Ideoiden arviointi ja osaprojekteissa niille 

suunniteltavat tarpeelliset toimenpiteet olivat erittäin haastava tehtävä. Millaista apua ja miten 

rajattuna tulee tämäntyyppisessä tukitoiminnassa keksijälle tarjota? Mikä on riittävä mutta ei 

kuitenkaan liian kallis apu idean käyttökelpoisuuden todentamiseen tässä vaiheessa? 

Idean lopullinen ja paras sovelluskohde ei useinkaan näy vielä esittelyvaiheessa. Keksijä on 

lähtenyt liikkeelle jonkin oman visionsa pohjalta, mutta todellista hyötyä ideasta olisikin saatavissa 

jossain muussa käytössä tai yhteydessä. Tämän vuoksi on erityisen hyödyllistä, mikäli ideaa 

voidaan arvioida usean eri asiantuntijan näkökulmasta sen eri kehitysvaiheissa. 

Joillekin keksijöille riitti, että he pääsivät esittämään ideansa ja näkivät, että sitä lähdetään jollakin 

tapaa hyödyntämään. Ei ole kuitenkaan näköpiirissä järjestelmää, joka systemaattisesti edentäisi 

tällaisia vapaita ideoita. Jos keksintötoimintaan perehtymätön ihminen tekee lupaavalta 

vaikuttavan oivalluksen, eikä hänellä ole vahvaa henkilökohtaista tahtoa idean kehittämiseksi 

hyödynnettävään muotoon tai yritystä tai yhteisöä taustalla, joka voisi tarttua ideaan, pysähtyy 

idean hyödyntäminen alkumetreille. Innovaatioyhteiskunnalla pitäisi olla ”aloiteluukku”, johon 

kansalaiset voisivat jättää oivalluksiaan. 

Osa keksijöistä on halukkaita kehittämään ideaansa oman liiketoiminnan perustaksi. Askel 

yrittäjäksi on kuitenkin suuri, ja usko idean kantokykyyn ilman kunnollisia näyttöjä vaatii 

rohkeutta. Millä resursseilla, keinoilla ja kuinka pitkään ideaa pitäisi viedä eteenpäin ennen kuin 

ratkaiseva askel otetaan? Projektissa nähtiin, että lupaavienkin ideoiden edistäminen saattoi 

pysähtyä ennen aikojaan keksijän uskon loppumiseen tai mielenkiinnon suuntautumiseen johonkin 

muuhun. Keksijöiden valmiudet ja nälkä ideoiden kaupallistamiseen eivät useinkaan ole riittävät. 

Sanotaankin, että keksijä ja kaupallistaja eivät yleensä löydy saman takin sisältä. Toisaalta on 

esitetty myös näkemyksiä, että monet varsinkin pk-yritykset kaipaavat uusia ideoita, mutta 

toimivaa järjestelmää kansalaisten innovatiivisuuden ja yritysten kaupallistamismahdollisuuksien 

välillä ei juuri ole. 
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Yhteenveto työpakettien tuloksista 

Toiminnan systemaattinen ja tehokas toteutus edellyttävät toimintamallin hiomisen sujuvaksi ja 

mahdollisimman yhdenmukaiseksi ideoiden erilaisuudesta huolimatta. Tarjottavat toimenpiteet 

tulee kuvata ja rajata siten, että puolin ja toisin ymmärretään hyvin, mitä aiotaan tehdä ja 

millaisilla panostuksilla. Toisaalta toimenpiteiden tulee tuottaa riittävät tiedot idean 

käyttökelpoisuudesta. Muussa tapauksessa pienetkin panokset ovat turhia. Järjestelmän 

toteuttajilta vaaditaan melkoista ammattitaitoa, jotta he kykenevät suhteellisen vähäisillä 

rahapanoksilla puristamaan ideoista oleellisen tiedon esiin. Tähän ei päästä, jos toiminta on 

sattumanvaraista ja vaihtuvien asiantuntijoiden vastuulla. 

Useimmiten on eduksi, jos palvelut sijaitsevat lähellä keksijöitä ja lähestymiskynnys on matala. 

Nykyiset keksintöpalvelut sijaitsevat tyypillisesti suuressa kaupungissa ja / tai korkeakoulun 

yhteydessä, eikä kansalaisilla ole niistä juuri tietoa. Parasta olisi, jos keksintöpalveluiden tarjoajat 

voisivat laskeutua ruohonjuuritasolle ja jalkautua kentälle paikkoihin, jossa ihmiset liikkuvat ja 

kokoontuvat. Projektissa jalkautuminen kentälle oli erittäin myönteinen kokemus ja edisti ideoiden 

mobilisointia. Ideaalissa tapauksessa asiantuntijat voisivat tavata keksijöitä epämuodollisissa 

olosuhteissa kanssakulkijoina, ja ohjailla heitä parhaaseen suuntaan. Tämä toki vaatii resursseja, 

mutta voi tuottaa pitkällä tähtäimellä paljon hyötyjä. 

Asiantuntijaraadin käyttö ideoiden arvioinnissa on erinomainen väline monipuolisen näkemyksen 

saamiseksi idean ominaisuuksista ja jatkokehittämisen mahdollisuuksista, mutta myös vastuun 

jakoa, jotta joskus tunteitakin herättävät valinnat eivät jää pelkästään harvojen asiantuntijoiden 

harteille. Perinteinen kasvokkain tapahtuva ideoiden käsittely koettiin kaikkein 

hedelmällisimmäksi työskentelytavaksi, vaikka se aiheuttaakin haasteita ehdotusten käsittelyyn 

kohtuullisessa aikataulussa. 

Kokeneiden innovaatioasiantuntijoiden mukaan pelkkä ideoiden arviointi ja keksijän sparraaminen 

ei ole riittävää. Pitää päästä myös tekemään konkreettisia toimenpiteitä ideoiden kehittämiseksi, 

esim. rakentamaan prototyyppejä tai MVP -versioita aiotuista tuotteista sekä testaamaan niitä. 

Lisäksi ideoiden hyödyntämismahdollisuuksia pitää arvioida mahdollisimman laajasti, jotta 

todelliset sovelluskohteet tulevat esiin. Näissä ulkopuolinen apu on mitä suurimmassa määrin 

tarpeen yksittäisille keksijöille ja mikroyrityksille. Esimerkiksi oppilaitosten infran tarjoaminen on 

merkittävä mahdollisuus. Tätä ennen on jo aiheellista varmistaa, että kyse on todella uudesta 
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keksinnöstä, jotta panokset eivät mene mahdollisen käyttöoikeusesteen tai heikon 

markkinanäkymän vuoksi hukkaan. 

Kokemus näytti jälleen kerran, että käytännön työskentely ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

idean parissa on erittäin valaisevaa ja opettavaa, ja helposti synnyttää runsaasti uusia ajatuksia 

idean parantelemiseksi, mutta myös uusia ideoita. Parhaimmillaan keksijät ja asiantuntijat tekevät 

runsaasti vuorovaikutusta ja siirtävät tietoa toisilleen sekä inspiroivat toisiaan uusiin ideoihin. 

Yhteisöllisyys myös kannustaa ponnistelemaan idean eteenpäinviemiseksi. Yksin ollessa usko 

saattaa loppua helpommin. 

Projektin kokemukset ideoiden saattamisesta sijoittajien ja potentiaalisten kumppaneiden tietoon 

jäi ohuenlaiseksi johtuen pandemiasta. ”Leijonan luolaan” lähteminen on aika kova paikka 

monelle, olkoonkin, että toteutus käytännössä on jotain muuta kuin TV:ssä nähdyt. Hyvä 

valmistautuminen auttaa idean esittelyä ja kumppanien hakua, joten sen osalta ainakin on varsin 

helposti järjestettävissä asiantuntija-apua. Lopullinen vastuu esittelystä kuuluu luonnollisesti 

edelleen keksijälle itselleen tai muulle idean hyödyntäjälle. 

Osaprojekteihin osallistuneille keksijöille tehtiin vielä joulukuussa 2021 haastattelu ideoiden 

projektin jälkeisistä vaiheista sekä keksijöiden kokemuksista projektissa. Tulokset ovat liitteessä 

24. 
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Tavoitteiden toteutuminen 

Projekti oli kokeiluhanke. Projektin tavoitteena on kokeilla ja kehittää varhaisessa vaiheessa 

olevien liikeideoiden kehittämistä tukevia palvelu- ja edistämisprosesseja. Hankkeella myös 

edistetään keksintötoimintaan osallistuvien osapuolten välisen yhteisöllisyyden vahvistumista. 

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen   

Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten 

vahvuuksien pohjalta  

Tulosindikaattoreiden mukaiset tulokset 

          Tavoite Tulos 

• Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään  
hankkeeseen osallistuneet yritykset      10 kpl  12 kpl 

• Yritykset, jotka käynnistävät T&K-toiminnan tai  
T&K -yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai  
tutkimuslaitosten kanssa        5 kpl  28 kpl 

• Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai  
palvelut           1 kpl    1 kpl 

 

Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämään hankkeeseen osallistuneet yritykset. 

Seuraavat yritykset osallistuivat omalla panoksellaan BIND -projektin toteutukseen: 

T&K -hankkeseen 
osallistuneet yritykset 12 kpl 

Osaprojekti 

BGCNordic Oy Uusi biokaasureaktori 

Lepicon Oy Uusi biokaasureaktori 

PMT-Pipe Oy Uusi biokaasureaktori 

HTR-Hydraulics Oy Uusi biokaasureaktori 

Kokkolan sähkö- ja automaatio Oy Uusi biokaasureaktori 

Kuljetus Villman Oy Älykäs kuormanseurantajärjestelmä   

KSN Metsä Oy Kuljetusdrone 

Kaarimotion Oy Kiinteistön digitaalinen terveyden seuranta   

Metsätyö Esko Laitila Oy Hortahanska 

Tuohia Oy Vieheen koeuittolaite 

Aviagroup Tmi Älyboksi 

Luavia Oy Plänt träkker 

Lisäksi projektiin osallistuivat TMI Hannu Riekko ja TMI Tuomon Kaiverrus. 
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Alla olevassa taulukossa ovat yritykset, jotka ovat käynnistäneet T&K-toimintaa tai T&K-
yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. 

 

 

Innovaatioalustassa kehitetty ja pilotoitu tuote tai palvelu 

Projektissa kehitettiin ja pilotoitiin keksintöideoiden alkuvaiheeseen sijoittuva palvelu, jonka avulla 

yksittäiset keksijät tai mikroyritykset voivat edistää luomiaan ideoita tukeutuen oppilaitosyhteisön 

infraan ja kehittämisyhtiöiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.  

Projektin sisäiset tavoitteet 

Osallistuminen tapahtumiin       20 kpl  19 kpl 

Järjestetyt Inno-tori -tapahtumat         6 kpl  5 kpl 

Osaprojektit, vähintään       20 kpl  23 kpl 

Jatkoon esitettävät ideat, vähintään      10 kpl  7 kpl 

T&K -yhteistyön aloittaneet 

yritykset 28 kpl
T&K yhteistyö

Lehto Asunnot Oy BTI:n instrumentointi ja YAMK opinnäytetyö (Markku Kilpi), käynnistyi 1 / 2020 JAMK:n kanssa, 

Betset Group Oy BTI:n instrumentointi ja YAMK opinnäytetyö (Markku Kilpi), käynnistyi 1 / 2020 JAMK:n kanssa, 

VaBe Oy BTI:n instrumentointi ja YAMK opinnäytetyö (Markku Kilpi), käynnistyi 1 / 2020 JAMK:n kanssa, 

Hydrogenius Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Nanopar Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

WEGA Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Mäntsälän Biovoima Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Watrec Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Valtra Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Quanturi Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Kiertokasvu Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Doranova Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Pirkanmaan Jätehuolto Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Genencor Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Vaisala Oyj CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Gasum Oy CO-Creation rahoituksella Hawuja-hanke (Dnro 40507/31/2020), käynnistyi 10/2020 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Elonen Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Vantaan Energia Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

CarbonReUse Finland Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Alva Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Mustankorkea Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

ST1 Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Pirkanmaan Jätehuolto Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Betolar Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

Stora Enso Oyj EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

BGC Nordic Oy EAKR -rahoituksella, HABA -hanke, Hankekoodi: A77889, käynnistyi 1.9.2021 VTT:n ja JAMK:n kanssa

KSN Metsä Oy EU Interreg BSR, ConnectedBy Biobord, käynnistynyt 1.10.2020, JAMK:n kanssa
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Projektissa vastaanotetut lukuisat ideaehdotukset, jopa sillä ehdolla, että niitä käsitellään 

julkisesti, osoittavat, että järjestelmälle on kysyntää. Liikkuminen kentällä ja keksijöiden 

tapaamiset myös herättelivät näkemään, kuinka yksin keksijät usein ovat ideoidensa kanssa. 

Kaikinpuolinen aktivointi ja mukana kulkeminen olisi arvokasta innovatiivisen yhteisön 

vahvistamiseksi. Näin saadaan laadukkaampia ideaehdotuksia työstettäväksi. 

Ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan raadin käyttäminen ideoiden arviointiin ja seulontaan 

sekä palautteen generoimiseksi ideoiden esittäjille osoittautui toimivaksi toimenpiteeksi. Sitä 

kannattaa jatkaa, mikäli toiminnalle saadaan jatkuvuutta. Vaihtuvat kokoonpanot, kasvokkain 

tapahtuva ideoiden työstäminen ja luotettavuuden turvaaminen ovat hyviä käytänteitä raadin 

käyttöön. 

Konkreettinen työskentely ideoiden parissa ja kokeileminen käytäntöä vastaavissa olosuhteissa 

ovat erittäin hyödyllistä työtä ideoiden edistämiseksi. Koituvat hyödyt ovat monenlaiset. Käytäntö 

avaa teoreettista selvittelyä merkittävästi paremmin ymmärrystä idean käyttökelpoisuudesta ja 

kehittämistarpeista. Se voi usein myös tuottaa uusia ideoita alkuperäisten ajatusten pohjalta. 

Ideoiden esittäjät kokivat myös hyvin myönteiseksi sen, että joku taho halusi työskennellä heidän 

kanssaan heidän ideoidensa kehittämiseksi. 

Kokeiluprojektin toteuttajat katsovat, että projekti oli hyödyllinen ja onnistunut tavoitteiden 

kannalta. Toimintamallia kokeiltiin ja se todettiin pieniä kehittämistarpeita lukuun ottamatta 

käyttökelpoiseksi. Kokeilujen käyttämistä kehittämisvälineenä voidaan myös yleisesti suositella. 

Toimintamalli 

Projektissa saadut kokemukset ja sidosryhmiltä saatu palaute osoittavat vahvasti, että yksittäisten 

kansalaisten ja mikroyritysten keksintötoiminta kohtaa ylipääsemättömiä vaikeuksia jo 

alkumetreillä. Projektissa kokeillulle toiminnalle on voimakas sosiaalinen tilaus. 

Tavoiteltavana toimintana on palvelu, jonka avulla yksittäisen keksijän tai mikroyrityksen 

synnyttämä idea kehitetään yhteistyössä ehdotukseksi tai konseptiksi, tai hylätään, jos tulokset 

osoittavat sen hyödyttömäksi. Toimintamallin tulee tarjota nykyisissä olosuhteissa kunnollista 

tukea vaille jääville keksijöille kanava, jonka kautta he pääsevät matalalla kynnyksellä hankkimaan 

tietoa ja näyttöjä ideansa käyttökelpoisuudesta ja edistämään sen hyödyntämistä. Toiminnan tulisi 

täyttää seuraavat reunaehdot. 
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• Järjestelmä mahdollistaa yksittäisten kansalaisten osallistumisen 

• Se turvaa keksijän oikeudet keksintöönsä 

• Palveluun sisältyy riittävät resurssit uskottavien näyttöjen saamiseksi idean käyttökelpoisuudesta 

• Järjestelmä tukeutuu T&K- ja oppilaitosten sekä elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden 
osaamiseen ja työvälineisiin 

• Järjestelmä on riittävän joustava sopeutumaan keksijöiden vaihteleviin tarpeisiin ja harjaantunut 
tuottamaan palvelut tehokkaasti 

• Palvelun hinnan tulee olla niin alhainen, että keksijöillä on taloudellisia mahdollisuuksia hankkia 
palvelua 
 

Tällä hetkellä on löydettävissä tahoja, jotka pyrkivät tukemaan keksintötoimintaa ja jopa yksittäisiä 

keksijöitä. Kunnalliset ja alueelliset kehittämisyhtiöt lähtökohtaisesti tukevat innovaatiotoimintaa, 

lähinnä kuitenkin perustettavia tai jo toimivia yrityksiä. Yliopistot ja korkeakoulut ovat perustaneet 

yksiköitä ja prosesseja tukemaan erityisesti oppilaitos- ja tutkimuslähtöisten keksintöjen 

kaupallistamista.  

Innovaatioseteli on Business Finlandin rahoitustuki pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä 

kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee 

ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin arvo on korkeintaan 6200 euroa (5000 euroa + alv.). Sen 

voi käyttää palveluiden ostamiseen yhdeltä palveluntarjoajalta. Yritys voi saada setelin vain kerran. 

Säännöt siis rajaavat yksittäiset keksijät ja suuren joukon mikroyrityksiä ulos. 

Joitakin lähinnä aatteelliselta pohjalta toimivia tahoja löytyy myös, esimerkiksi (keksintosaatio.fi): 

Keksintösäätiö tuki taannoin keksijöitä tuoteväylä -rahoituksen pienillä rahapanoksilla ja 

neuvonnalla. Rahoitus tuli valtion budjetista. Toiminta koettiin erittäin tervetulleeksi, mutta 

valtion rahoitus kuitenkin päätettiin lopettaa, jolloin Keksintösäätiön mahdollisuudet tukea 

samaan tapaan keksijöitä loppui. Organisaation kotipaikka on Helsinki ja se pyrkii edelleen 

tuottamaan keksintötoiminnan edistämistä ja neuvontaa, mutta vain yleisellä tasolla. 

Suomalaisten keksijöiden tukisäätiö toimii yksityisiltä tahoilta kerätyllä / kerättävällä pääomalla ja 

sen tuotolla rahoittaen viidestä kymmeneen keksinnön kehittämistä vuosittain 500 – 5000 euron 

panoksilla. Tuki on merkittävä niile keksijöille, jotka säätiön löytävät ja onnistuvat rahoitushaussa. 

Pääomaksi kerrotaan noin 30 000 euroa, joten säätiön resurssit ovat hyvin rajalliset. Säätiö toimii 

Helsingistä käsin. 

Keski-Suomen keksijät ry on paikallinen keksintötoimintaa edistävä yhdistys, joka kokoaa 

keksijöitä ja keksintötoiminnan merkityksen tunnustavia henkilöitä keskustelemaan ja tekemään 
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aloitteita keksijöiden toiminnan tukemiseksi. Yhdistys on ollut vaikuttamassa IBA Innovaatiopankki 

-nimisen osuuskunnan (IBA) perustamiseen. 

IBA kertoo toiminta-ajatuksekseen, että osuuskunta kehittää valittujen keksintöjen ja ideoiden 

hyödyt tuottaviksi innovaatioiksi hankkimalla ideoita ja keksintöjä, jalostamalla niitä innovaatioiksi 

sekä markkinoimalla tuote- ja valmistusoikeudet teollisille hyödyntäjille. 

IBA Tekee sopimuksen ”innovaattorin” kanssa innovaation kehittämisestä ja rahoittamisesta 

kaupalliseksi tuotteeksi. IBA omistaa innovaation, mutta keksijällä on ensisijainen oikeus ostaa tai 

”liisata” kaupallistettu innovaatio. Mikäli kolmas osapuoli hyödyntää keksinnön, keksijälle luvataan 

myös kohtuullinen korvaus. IBA_Esite._21.pdf (innovaatiopankki.fi) 

Keksintöjen viikko ry järjestää vuosittain Viitasaarella tapahtuman, jossa keksijät pääsevät 

esittelemään keksintöjään ja toimintaansa, tapaamaan toisia keksijöitä ja etsimään kumppaneita ja 

rahoittajia, asiakkaitakin. Tapahtumasta on muodostunut yksi valtakunnallisestikin 

merkittävimmistä keksintöalan tapahtumista ja se on edellisten lisäksi erinomainen mahdollisuus 

yhteisöllisyyden rakentamiseen. 

A.Vipunen osuuskunta kerää osakkaiksi keksijöitä, joiden keksintöjen edistämistä ja 

kaupallistamista tuetaan asiantuntijapanoksilla. Maksullisina toimeksiantoina osuuskunta tarjoaa 

laajan kirjon patentointipalveluita sekä valikoidusti protoilupalveluita, koulutusta ja erilaisia 

innovaatiotoimintaan liittyviä palveluita. Ulkopuolisille tarjotaan keksintöpalveluita perustuen 

jäsenkunnan innovaatiovoimaan. Osuuskunta toimii Oulussa ja tukee oululaista 

elinkeinopolitiikkaa. 

Trekeksi osuuskunta Tampereella tarjoaa matalan kynnyksen neuvontapalvelua keksijöille. 

Osuuskunnan tarkoituksena yleishyödyllinen toiminta ja toimialana on jäsentensä osaamisen 

tukemiseksi harjoittaa keksintöihin ja keksimiseen liittyvää edistämis- ja kehittämistoimintaa. 

Helsingin Keksijäin HEKE ry tarjoaa keksijöiden käyttöön protopajan, jonka nykyinen tila on 

kooltaan n. 20 m2. Konekannasta löytyy sorvi, porajyrsin, metallisaha, metalliprässi sekä erilaisia 

käsityökaluja. Aluksi toiminta perustui Helsingin kaupungin rahoitukseen. Nyt rahoitus tulee 

Ammatilliselta aikuiskoulutuskeskus AEL:ltä.  

http://www.innovaatiopankki.fi/File/IBA_Esite._21.pdf?922283
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Keksintösäätiön tuella kartoitettiin taannoin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan keskeisten 

innovaatiopalveluita tuottavien avaintoimijoiden tilanne. Selvityksessä tehtiin seuraavia 

havaintoja:  

• Edistämispalveluiden tarjoajia on useita  

• Koordinointi on vähäistä ja sopivimman tukipalvelun löytäminen vaikeaa  

• Palvelupolku näyttäytyy hajanaisena  

• Asiantuntijuutta on, mutta sen löytäminen on haasteellista  

• Tieto palveluntarjoajien välillä ei kulje  

• Palveluiden markkinointi on vaatimatonta  

• Aktiivisempaa asiakaslähtöisyyttä tarvitaan 
 

Keksijöille tarjottaviin palveluihin kaivataan siis lisää potkua. Palvelujen tuottajat tarjoavat 

useinmiten vain neuvontaa ja verkostoitumista, toimivat rajatuilla alueilla ja ovat resursseiltaan 

vaatimattomia, tai palvelut ovat saatavilla vain yritys -muotoisille toimijoille. Palveluiden 

esilletuomisessa on myös toivomisen varaa. On ilmeistä, että järjestelmät eivät ole riittäviä 

kattamaan keksintöidean alkuvaiheen kehittämisen tarpeita, eikä näin motivoi kansalaisia 

tuottamaan ideoita ja oivalluksia ja tuomaan niitä areenoille arvioitaviksi. 

Ehdotus toimintamalliksi 

BIND – Bioinnovaatioiden edistäminen -projektin toteuttajat esittävät projektin myötä saadun 

kokemuksen perusteella, että Pohjoisen Keski-Suomeen perustetaan keksinnön elinkaaren 

alkuvaihetta palveleva tukijärjestelmä, joka on suunnattu erityisesti yksittäisten kansalaisten ja 

mikroyritysten käyttöön. Järjestelmän tarkoituksena on edistää ruohonjuuritason keksinnöllistä 

toimeliaisuutta ja ideoiden mobilisaatiota hyödynnettäviksi, ja sen myötä syntyvää uutta 

liiketoimintaa. 

Järjestelmä toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin alaisuudessa ja 

operatiivinen toteutus sijoitetaan BioPaavo -yrityskiihdyttämöön (Euroopan aluekehitysrahaston 

projekti, hankekoodi: A75398). Näin saadaan Biotalouskampuksen oppilaitosyhteisön osaaminen 

ja infra tehokkaasti käyttöön sekä luonteva vuorovaikutuspinta ja jatkokehityspolku 

yrityskehitystoimintaan. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat: 

• POKE, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto 

• Alueen kunnalliset elinkeinojen kehittäjät 
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• Keksintöjen viikko ry 

• Keski-Suomen keksijät ry 

• Jyväskylän Yritystehdas Oy 

 

Järjestelmän ylläpito kulminoituu käytettävissä oleviin resursseihin. Erilaista infraa, työvälineitä ja 

osaamista on löydettävissä, mutta niiden käyttöön saaminen kuten järjestelmän pyörittäminenkin 

edellyttävät rahallista panostusta. Julkisen rahoituksen käyttöä rajoittavat säädökset, jotka estävät 

varojen käytön tukeen, joka uhkaa vääristää kilpailua. Näin ollen mikroyritystä, tai jopa yksittäistä 

kansalaista yksin ja suoraan, hyödyttävät tukitoimet ovat kiellettyjä, tai niiden rahoitustasot ovat 

normaalien yritystukien mukaiset, jolloin riittävää investointipanosta ei mikroyrityksestä löydy.  

Nähtävissä on siis kahdenlaista rahoitustarvetta: järjestelmän ylläpitoon tarvittavaa rahoitusta, 

joka voidaan katsoa yleishyödylliseksi toiminnaksi, ja keksintökohtaisten toimenpiteiden 

toteutukseen tarvittavaa rahoitusta, joka ei saa olla riippuvaista yleishyödyllisyyden vaateesta. 

Tuloksiin pitää olla keksijällä etuoikeus. Lähtökohtana on oltava myös se, että keksijät ja 

mikroyritykset eivät kykene maksamaan palveluista juuri mitään. Jossain muodossa 

vastikkeellisuutta ja sitoutumista heiltä toki voidaan vaatia. Liiketaloudellisin periaattein 

tapahtuvaksi toiminnaksi tässä ei siis ole edellytyksiä. Toiminnan motiivi ja resurssit on löydettävä 

muualta. Kenen intressin pitäisi olla toiminnan rahoittaminen? 

Todennäköisesti merkittävä osa ideoista ei koskaan päädy kaupalliselle tasolle tai ainakin ajanjakso 

tukitoimista kaupallistamiseen voi olla hyvin pitkä. Toki päinvastaisetkin tarinat ovat mahdollisia. 

Todellisuudessa keksinnön alkuvaiheessa vaara tukitoimien kilpailua vääristä vaikutuksesta on 

hyvin pieni. Useat keksinnöt päätynevät myös riittävän avoimille foorumeille, joilla niitä 

hyödyntämään on mahdollisuus päästä useilla toimijoilla. 

Innovaatiotoimintaan, elinkeinojen kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan tukeen käytetään 

merkittävästi julkisia varoja. Ruohonjuuritasolla syntyvä innovaatioiden ”alikasvos” on 

äärimmäisen merkittävä tekijä innovaatioyhteiskunnan toteutumiselle. Se ruokkiin koko 

järjestelmää. Nyt onkin aiheellista arvioida, kuinka julkisia ja yksityisiä varoja voitaisiin käyttää 

ideoiden alkuvaiheen työstämiseen. Projektin myötä vahvistuneen näkemyksen mukaan se olisi 

hyödyllistä ja tuloksia tuottavaa elinkeinojen kehittämistä. Keksinnöt voivat toki viedä 

yhteiskuntaa eteenpäin muillakin tavoin, esim. sosiaalisina innovaatioina. 
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Järjestelmä voisi tarjota kaksi vaihtoehtoista polkua idean työstämiseen. Molemmissa olisi 

tavoitteena osaamisen ja tiedon lisääminen sekä näyttöjen hankkiminen idean hyödyllisyydestä ja 

toteutettavuudesta. Molemmat myös tukeutuisivat oppilaitosyhteisöön ja sen julkisilla varoilla 

ylläpidettävään infraan. Niitä voisi käyttää soveltuvilta osin ristiinkin. 

Järjestelmän ylläpito 

Järjestelmän ylläpito sijoitettaisiin BioPaavo -yrityskiihdyttämöön, jolloin henkilöstöresurssien, 

toimitilojen ja työvälineiden osalta voitaisiin saada synergiahyötyjä. Tämä lisäisi myös toiminnan 

näkyvyyttä sekä tiiviin kanssakäymisen keksintöjen kaupallistamistoimintojen kanssa. Ylläpitoon 

kuuluisivat toiminnan suunnittelu ja koordinointi, viestintä, markkinointi ja raportointi, sopimusten 

teko ja verkostoyhteyksien luonti, varainhoito sekä työskentelytilojen ja työvälineiden 

tarjoaminen. Ylläpitäjä voisi järjestää myös työpajoja ja sijoittajatapaamisia ym. keksintöjen 

edistämistä tukevia toimenpiteitä. 

Järjestelmän ylläpito toteutettaisiin esim. rahastokauden mittaisina projekteina, jolloin 

perspektiivi olisi riittävän pitkä suunnitelmalliseen toimintaan, ja kauden vaihtuessa olisivat 

kokemukset hyödynnettävissä seuraavan kauden suunnitteluun. Toiminnan rahoitus tulisi 

maakunnan rakennerahastovaroista. Neuvottelu toiminnan sisällyttämisestä BioPaavon 

toimintamalliin aloitettiin projektin aikana.  

Vaihtoehto 1 Opiskelupolku 

EAKR -rahoitteisessa projektissa (2017) Varhaisessa kehitysvaiheessa olevien liikeideoiden 

edistämisen toimintamalli Biotalouskampukselle (A71898) esitettiin perustellusti 

koulutustoiminnan hyödyntämistä keksintöjen edistämisessä. Tutkinto-opiskelijoille ja 

korkeakoulujen henkilökunnalle on jo olemassa keinoja keksintöjensä työstämiseen, mutta 

toiminnan laajentaminen täydennyskoulutuksen puolelle ei ole toistaiseksi toteutunut.  

Opiskelupolku on kuitenkin hyvin varteenotettava vaihtoehto. Koulutuksessa keksijä saa 

tarpeellisia tietoja ja taitoja ideansa jatkokehittämiseen, mutta samalla hänelle avautuu 

uudenlainen mahdollisuus hyödyntää oppilaitoksen infraa työssään. Oppilaitoksen asiantuntijat, 

verkostot ja oppilastöiden hyödyntämismahdollisuus ovat myös lähellä aikuisopiskelijaa. Mikäli 

opiskelu katsotaan henkilön pääasialliseksi asemaksi, on hänellä mahdollisuus myös 
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opintososiaalisiin etuihin, toisin sanoen taloudellista tukea idean kehittelyn ajalle. Soveltuvin osin 

opiskelija voisi hyödyntää vaihtoehdon 2 palveluita. 

Ammattikorkeakoulu ja / tai ammattiopisto kehittäisivät tarjolle keksijän 

täydennyskoulutuspaketin, joka voisi olla tarjolla esim. avoimen AMK:n opintoina. Tällöin 

toiminnan rahoitus tulisi opetus- ja kulttuuriministeriöltä eikä todennäköisesti vaatisi maakunnan 

omia panoksia. Koulutuksen markkinoinnissa ja koordinoinnissa muun keksintötoiminnan kanssa 

olisi keskeinen rooli järjestelmän ylläpitäjällä. Koulutuspolun malli on esitelty JAMK:n edustajille. 

Vaihtoehto 2 Ideakehitysklinikka 

Toinen polku olisi klinikka -tyyppinen palvelukokonaisuus, jossa keskityttäisiin itse ideaan.  Klinikka 

toimisi myös BioPaavo –yrityskiihdyttämön hallinnoimana. Klinikkaan valittaville ideoille olisi 

edelleen asiantuntijaraadin muodostama seula, jonka avustamana tehtäisiin ideaehdotuksen 

valmistelua arviointia varten. Tässä hyödynnettäisiin myös yksikertaista kysymyssettiä, jolla 

kartoitetaan idean sisältö, mutta samassa yhteydessä idean ehdottajalta edellytettäisiin 

taustatyötä esim. alustavaa markkinatilanteen selvittämistä. 

Klinikan tuen piiriin otettavien ideoiden valinnalle luotaisiin kriteeristö. Tämä ei saisi kuitenkaan 

olla liian ehdoton, koska alkuvaiheessa on vaikea arvioida, mikä on idean todellinen arvo. ”Hullut 

ideat” saattavat tuottaa jopa mielenkiintoisimmat tulokset. 

Palvelusetit voisivat olla eri suuruisia riippuen idean luonteesta. Idean esittäjälle myönnettäisiin 

yhdessä sovitun palvelusetin mukainen ”palveluseteli”, jolla hän hankkisi selvitys- / kehittämistyön 

vaatiman toteutuksen Biotalouskampuksen oppilaitoksilta sekä tarvittaessa ulkopuolisilta 

asiantuntijoilta. Seteliä voisi käyttää myös prototyypin materiaalien ostoon yms. hankintoihin. 

Luonnollisesti idean esittäjältä toivottaisiin omaa työpanosta toteutukseen. Palvelusetelin tulee 

tarjota riittävät resurssit idean työstämiseen, jotta tuloksilla on todellista arvoa. Skaala voisi olla 

1 000 – 20 000 euroa (alv 0%). 

Palvelupaketin sisältönä olisi: 

• Alustava uutuusasemaselvitys (patenttitoimiston kanssa) 

• Alustava sovelluskohde- ja markkinaselvitys asiantuntijan kanssa 

• Prototyypin ja testauksen suunnittelu 

• Prototyypin rakentaminen ja testaus (koeasiakkaiden kanssa) 
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• Lausunnon ja esittelymateriaalin teko 

 

Toiminnan rahoittamiseksi koottaisiin määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva rahasto 

BioPaavon hallinnoimaksi. Mikäli rahastosta tehtäisiin määräaikainen, sen kausi voisi olla 

järjestelmän ylläpitoprojektin kautta vastaava, esim rakennerahastokausi. 

Rahaston pääoma koottaisiin olemassa olevista rahastoista, joukkorahoituksena ja kuntien 

rahoituksena, jolloin sitä eivät sitoisi EU:n rahoituksen rajoitteet. Rahaston pääoma siis syötäisiin 

kauden aikana joko osin tai kokonaan. Ansainta- tai sijoitustuottojärjestelmää siihen ei sisältyisi. 

Mikäli pääomaa kertyisi riittävästi, rahaston logiikka voisi perustua sijoitustuottoihin ja niiden 

käyttämiseen toiminnan rahoitukseksi. Voiton tavoittelu ei kuuluisi silloinkaan rahaston 

tarkoitukseen. Sijoitustuottojen tavoittelu kuitenkin lisäisi rahaston hallinnan vaativuutta. 

Projektin aikana keskustelu avattiin yhden rahaston kanssa sen hyödyntämiseksi yllä kuvatun 

rahaston siemenpääomaksi, ja lisäpääoma hankittaisiin esim. joukkorahoituksena. Siinä vaiheessa 

ei kuitenkaan päästy ratkaisuun tavoitellusta järjestelmästä. 

Toimintamalli integroitaisiin osaksi BioPaavo -yrityskiihdyttämön toimintamallia. Tämä on tätä 

kirjoittaessa vielä työn alla, joten lopullista muotoa ei ole nähtävissä. Voidaan kuitenkin 

ennakoida, että keksintötoimintaa tukeva osio soveltuu erittäin hyvin osaksi 

yrityskiihdyttämökokonaisuutta, ja tämä onkin sovittu yhdeksi kehittämisen lähtökohdaksi. Alla 

olevassa kaaviossa on kuvattu kaavailtua yrityskiihdyttämön prosessia, jossa 

esikaupallistamisvaihe (punaiselle ympäröity) on BIND -projektissa kokeiltu osio. 
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KUVA 9. BioPaavo; Yksinkertaistettu malli ketterästä ja syklisestä uuden liiketoiminnan taustalla 
olevasta kehitysprosessista. Punaisella kehyksellä BIND -projektin kohteena ollut vaihe. 

 

KUVA 10. Plänt träkker -prototyypin testausta POKE:n opetusmetsässä Saarijärvellä 

 




