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Liite 13. Kanervakeräin osaprojektin raportti 

Callunaimuri (Kanervankeräin) -osaprojektin toteutusraportti  

Idean nimi 

Callunaimuri (Kanervankeräin) 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Idean esittäjä 

Nimi: E. Onkinen, joka tarjonnut ideaa vapaasti kehitettäväksi. 

Idea liittyy samaan ajatusmalliin kuin Kuusenkerkkäimuri, joten Callunaimuri otettu sen 

rinnakkaisprojektiksi. 

Nimi: J. Viirimäki 

 

Projektin toteutusaika 

1.5.2019 – 30.9.2020 

Idean kuvaus 

Idea perustuu akkukäyttöisen pölyimurin hyödyntämiseen esim. kanervankukkien, nokkosten 

lehtien ja vastaavien luonnontuotteiden keruussa. Imurin suuttimen tilalle laitetaan 

poimurityyppinen harava tai leikkuuterät, jotka irrottavat korjattavan materiaalin. Imuri imee 

materiaalin keruupussiin. Pussi vaihdetaan tai tyhjennetään isompaan pussiin sen täytyttyä.  

Menetelmä tehostaa luonnontuotteiden keruuta sekä tekee keruutyön ergonomian 

paremmaksi. Imuri vetää irrotetut kasvinosat nopeasti keruupussiin, jolloin työskentely 
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nopeutuu ja keventyy. Imuri voidaan myös ripustaa raivaussahan valjaisiin tai jonkinlaisella 

lenkillä olkapään yli, joten kantaminen saadaan kevyeksi 

Tavoitteet 

Projektin tavoitteena on yhdistää kaksi esitettyä ideaa, kuusenkerkkäimuri ja Callunaimuri, sekä 

selvittää voiko yksi laite soveltua molempiin luonnontuotteiden keruuseen.  

Testata erilaisia imuriin liitettyjä poimurin harja- /haravavaihtoehtoja ja niiden toimivuutta 

maasto-olosuhteissa.  

Toteutus 

Maastotestausta varten hankittiin erilaisia tarvikkeita; nuohousharja, teräsharja, nailonharja, 

metallikampoja (koiran turkinhoito), harjauskinnas ja erilaisia jousipuristeisia hiuspinnejä. 

Ensimmäisissä maastotesteissä 6.8.2020 todettiin, että pyörivä harja, etenkään teräsharja ei 

sovellu kanervan kukkien keruuseen, koska se kietoo kasvustoa ympärilleen. Nailonharja on 

hieman parempi vaihtoehto, mutta sekin levittää kukat ympäriinsä, eikä niitä saada talteen 

keruusuppiloon.  

Pyörivän keruulaitteen lisääminen imurisuulakkeeseen nostaa sen painoa ja kustannuksia sekä 

vaikeuttaa käytettävyyttä. Em. syitten sekä kanervan kukan keveyden takia päädyttiin siihen 

ratkaisuun, että kuusenkerkkäimuria ei kannata yrittää hyödyntää kanervan kukkien keruuseen. 

Tällöin ainoaksi mahdollisuudeksi nähtiin käsipoimurilaitteen kehittäminen.  

Vertailuun valittiin aluksi  

• Käsinkeruu + keruusuppilo 

• Itserakennettu poimuri, jossa on metallipiikkinen etuosa  
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Kuva 1. Käsinkeruu keräysastiaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat 2 – 5. Poimurin kehitysversioita 

Poimurin eri versioita testattiin maastossa, ja muutoksia tehtiin saatujen havaintojen myötä.  

Esimerkiksi metallipiikkien syöttökulmaa tuli muuttaa, ja laittaa liukueste suppilon pesään 
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kerättyjen kukkien poisvalumisen estämiseksi (kuva 4). Myös piikkien siirtäminen sisemmäksi 

poimuripesään paransi laitteen toimivuutta (kuva 5). 

Keskeiset tulokset 

Tulokset eri poimurimalleilla ja käsinkeruuna: 

• Käsinkeruu + keruusuppilo,  

o 14 g / 3 min => 280 g /h (kuva 1) 

• Itserakennettu poimuri, jossa on metallipiikkinen etuosa (kulma 90o),  

o 25 g / 3 min => 500 g / h (kuva 2) 

• Metallipiikkien syöttökulmaa muutettu (kulma 45o),  

o 32 g / 3 min => 640 g / h (kuva 3) 

• Metallipiikkien sijoitus siirretty poimupesän sisään (kulma 45o),  

o 37 g/ 3 min => 740 g / h 

* Tilavuuspaino luokkaa 14 g / dl => 140 g / litra (10 litran sangon paino vajaa 1,5 kg)  

Kuva 6. Poimintatyö maastossa      Kuva 7. Poimittua kanervankukkaa 

Poimurin muutostöillä on saatu keruutyön tuottavuutta parannettua yli 2,5 –kertaiseksi. 

Testausajat olivat varsin lyhyitä, joten todellinen tuntituottavuus saattaa poiketa esitetyistä. 
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Poimurin rakennetta muokkaamalla on saavutettavissa vielä hieman tuottavuuden 

paranemista. Itse kanervakasvuston määrällä on erittäin suuri merkitys työn tuottavuuteen. On 

oletettavaa, että myöhemmin syksyllä kukka irtoaa entistä helpommin  

Kerätyn kanervan laatu on riittävä sellaisenaan esim. teen valmistukseen. 

Kosmetiikkateollisuutta varten saatetaan tarvita lehtiosien poisseulontaa (kuva 7). Kanervan 

kukkaa on myynnissä hintaan 47 – 63 €/kg. Kerääjälle maksettavaa hintaa ei ole vielä selvitetty.  

Puhelinkeskustelu M. Olin, Johtaja Nord – T,6.6.2019 

• Ostaa yrityksen tarvitseman kanervan kukan Yrttipajan kautta  

https://www.yrttipaja.fi/ 

• Lehtiaineista saa olla hieman heidän teessään 

• Laatuvaatimukset erilaiset esim. kosmetiikkapuolella 

• Esim. Saksasta ostettu nokkonen maksaa 9 €/kg ja Suomessa maksaa 50 €/kg 

• Uusi kontakti E. Vuorela, Luomukeruusertifioinnin tuki ja aktivointi  

LUMOA-hanke, Salla, p. +358 40 715 1820 

http://www.aitoluonto.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/hankkeet/lumoa/ 

 

Prototyypin suunnittelu ja valmistus 

Kesän 2020 aikana H. Riekko valmisti annettujen lähdetietojen / toiveiden perusteella 

piirrosmallit kanervakeräimestä (kuvat 8 ja 9). Muotoilun apuna on käytetty maastotesteissä 

käytettyä itsevalmistettua keräintä. 

 

https://www.yrttipaja.fi/
http://www.aitoluonto.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/hankkeet/lumoa/
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Kuvat 8 ja 9: Hahmotelmia kanervakeräimen rakenteesta ja komponenteista: teräverkko, kahva, 

säiliö, säiliön tyhjenemisen estin  

 

Kuva 10: Tarkennuskuva teräpuikkojen koosta ja muodosta 

Riekko suunnitteli myös pienen keräimen, joka tyhjennettäisiin vyötärölle sidottuun säiliöön. 

Tyhjennys tapahtuisi keräimessä olevan mustan kumiliittimen kautta säiliöön. Säiliö on suljettu 

mustalla halkaistulla kumikalvolla, joka aukeaa liitettäessä keräin siihen.  
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Kuva 10: Pikkukeräin ja vyötärölle sijoitettava säiliö. 

  

Maastotesteihin 2020 valmistui puinen prototyyppi, joka on erittäin kevyt (kuva 11). Säiliön 

kaarevuuden ansiosta kerätty kukka ei valu säiliöstä pois. Tyhjennys tapahtuu mukana 

kuljetettavaan   keräysastiaan (= sankoon). Testejä varten käytössä oli eri tiheyksisiä kampoja 

(kuva 12)  
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 Kuva 11. Puusta valmistettu prototyyppi 

 

Kuva 12. Eri tiheyksillä varustettuja kampoja keräimeen liitettäväksi 

Keräimen etuosassa on pyöreä hahlo (kuva 13 ), johon terä upotetaan. Tämän ansiosta terä on 

nopeasti vaihdettavissa (kuva 14). Tämä vaihtoehto kannattaa ottaa huomioon lopullisessa 

tuotteessa, mikäli laitetta käytettäisiin myös muuhun keruuseen kuin kanervan kukalle.  
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Kuvat 13 ja 14. Vaihdettava teräosa ja sen kiinnitys 

Johtopäätökset ja suositukset 

Vuosina 2019 (muoviproto) ja 2020 (puusta valmistettu proto) tehdyt maastotestit ovat 

osoittaneet, että keräimellä saadaan kaksinkertainen työn tuottavuus käsin keräämiseen 

verrattuna. Viimeisten syksyn 2020 maastotestien perustella tuli esille vielä kehitystarpeita, 

jotka parantavat ja tehostavat laitetta entisestään.  

Laiteen kaupallista markkinapotentiaalia ei ole vielä selvitetty. Tarkkaan ei ole vielä myöskään 

selvitetty valmistuskustannuksia, jotka olisi kuitenkin melko pitkälle automatisoitavissa. Mikäli 

valmistus/myyntierät ovat pieniä, kyseeseen voivat tulla mm. työpajat. 

Yhtenä mahdollisuutena on, että jokin luonnontuotteiden keruuseen yhteydessä oleva yritys 

ottaisi laitteen omaan ”myyntirepertuaariinsa”. Suurelle marjapoimureita valmistavalle 

yritykselle / myyntiorganisaatiolle esim.  TammerBrands 

https://www.tammerbrands.fi/brandit/marjukka/ lienee kyseessä liian pieni 

markkinapotentiaali. Laitteelle olisi tarpeen löytää muitakin käyttökohteita kuin kanervan kukan 

keruu, jotka voitaisiin tehdä etuosan kampaa vaihtamalla. Näin laitteesta voitaisiin tehdä esim. 

design muotoiltu liikelahja. 

Alkuperäinen keksijä ei ollut itse mukana maastotesteissä ja tuotekehityksessä. Hänelle sekä 

jatkokehittäjälle on toimitettu tämä toteutusraportti.  

Karstula 29.9.2020 

https://www.tammerbrands.fi/brandit/marjukka/
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Liite 14. Kiinteistön digitaalinen terveyden seuranta osaprojektin raportti 

 

 

 

BIND – Bioinnovaatioiden edistäminen –hanke 

Osaprojektin toteutusraportti 

Kiinteistön digitaalinen terveydenseuranta 

T. Lampila 

Toukokuu 2020 
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Idean nimi BIND-hankkeessa 

Kiinteistön digitaalinen terveyden seuranta 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu (www.jamk.fi) 

Idean esittäjä(t) 

Markku Kilpi 

Projektin toteutusaika 

15.6.2019 – 31.8.2020 

Idean kuvaus 

Rakennuksen kriittisiin kohtiin kuten ulkoseiniin, ylä- ja alapohjaan asennetaan digitaaliset 

anturit. Mittauksella tarkastellaan rakenteiden suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Asennus 

tapahtuu rakennuksen sisäpuolelta, jolloin vältytään rakenteiden ulkopuoliselta kosteudelta ja 

lämpötilalta, jotka voisivat vaikuttaa mittaustulokseen. Mittauksella on tarkoitus saada selville 

rakenteiden kosteus, lämpötila sekö paine-erot mittauspisteiden välillä. Hetkellistä mittausta 

tärkeämpää on selvittää datan muuttuva trendi, jotta ennustettavuudella voidaan suositella 

asiakkaalle korjaustoimenpiteitä ennen ongelmien syntymistä. Ideana on pilvipalvelu, jossa 

voidaan seurata rakenteiden kuntoa ennakoivasti. 

Tavoitteet, asetettu osaprojektin alussa 

Osaprojektin tavoitteena oli selvittää markkinoiden tarve kiinteistön digitaalinen terveyden 

seurannan palvelulle. Tuloksena syntyy alustava näkemys palvelun tarpeesta sekä alustava 

hahmotelma kiinteistön digitaalisen terveydenseurannan lupaavimmaksi palvelumuotoiluksi, 

mikäli tulokset osoittavat palveluille olevan riittävästi tarvetta. 

Työn kanssa rinnakkain toteutettiin YAMK –tasoinen opinnäytetyö Jyväskylän 

ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö ei sisälly tähän hankkeeseen, mutta tuottaa osaltaan 
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tätä työtä tukevaa informaatiota. Opinnäytetyössä hyödynnettiin muun muassa 

Biotalousinstituutista aiemmin (2011-2015) kerättyä rakenteiden käyttäytymisdataa ja uutta 

(2020) kerättävää dataa. Vastaava tiedonkeruu oli yhtenä lähtökohtana tarkasteltavalle 

palvelulle. Työn toimeksiantajina olivat Lehto Asunnot Oy, Betset Group Oy ja VaBe Oy. 

BIND-hankkeen osaprojektista erillään, mutta samanaikaisesti, Biotalousinstituuttiin asennettiin 

nykyaikainen anturointi kytkettynä pilvi-palveluun. Järjestelmän tuottaman datan 

hyödyntäminen tuki osaltaan liiketoiminnan palvelumuotoilua. 

Toteutus 

Osaprojektissa toteutettiin ulkopuolisen toimijan laatima kysely rakennusalan yrityksille ja 

muille toimijoille. Kyselyn toteutti Ecovisor Oy, M. Valkonen. Tarvekartoituksella haluttiin saada 

potentiaalisten asiakasyritysten näkemys digitaalisen palvelun tarpeellisuudesta ja kyseisen 

palvelun muotoilusta. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2020. 

Kartoitusta varten laadittiin kysely, jolla selvitettiin rakennusliikkeiden, isännöintiyritysten ja 

pientalo-omistajien näkemykset digitaalisen järjestelmän tarpeellisuudesta, 

järjestelmävaatimuksista, käyttökohteista, kustannustasosta, datapalvelun 

maksuhalukkuudesta sekä kiinnostus yhteistyöhön järjestelmän kehittämiseksi. Kysely lähettiin 

65 rakennusalan toimijalle. Tavoitteen oli saada n. 20 vastausta alan toimijoilta.  

Samanaikaisesti osaprojektin kanssa toteutettiin BIND-hankkeesta erillään Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun Biotalousinstituuttiin, Tuumalantie 17 Saarijärvi, rakenteiden digitaalisen 

anturoinnin päivitys ja pilvipalvelu. Toteutuksen rahoittajina toimivat kiinteistön omistaja ja 3 

rakennusalan yritystä. Pilvipalvelusta saatavaa dataa hyödynnettiin mainitussa opinnäytetyössä 

ja osittain antamaan tuntumaa digitaalisen palvelun toimivuudesta. 

Kyselyn tulokset, Ecovisor Oy:n raportista 

Sähköiseen kyselyyn saatiin viisi vastausta. Kartoitusta täydennettiin puhelinhaastatteluilla. 

Puhelimitse tavoitettiin 12 henkilöä: 7 rakennusliikkeen edustajaa, 3 isännöitsijää ja 2 pientalo-

omistajien edustajaa. Postituslistalta poistuneita ei yritetty tavoittaa. Alla on esitetty kyselyn 

merkittävimmät tulokset kysymyksineen. Raportti kokonaisuutena on osaprojektin raportin 

liitteenä. 
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Kyselyyn vastanneiden lukumäärät toimialoittain 

            

Koetteko digitaalisen analysointijärjestelmän tarpeelliseksi?  

 

Rakennusliikkeistä suurin osa koki järjestelmän tarpeelliseksi. Anturointi ja mittaaminen on 

tullut eteen mm. vaatimuksena elinkaarihankkeiden tarjouspyynnöissä. Järjestelmää eivät 

kokeneet tarpeelliseksi pientalo-omistajat, puuelementtitoimittaja eikä rakentaja, joka oli 

tehnyt mittausanturointia ja seurantaa tutkimusmielessä. 

Millaista hyötyä järjestelmästä olisi teille?  

- Tuotamme ko. mittausdataa asiakkaillemme alihankintana. Luotettavalla laitteella lisää 

myyntiä.  

- Voisimme tarjota rakennustyömaalle ajantasaisen seurannan tuotteidemme 

kosteusseurannan. Lisäksi tämä voisi antaa meille hyödyllistä tietoa omien prosessien 

kehittämiselle.  

- Ajantasaista tietoa rakennusvaiheesta koko elinkaaren ajan.  

- Mikä tahansa appi tekee saman, palvelu ei tuo lisäarvoa. Yksi järjestelmä muiden joukossa.  

- Tarjouspyynnöissä velvoitettu rakentamisen aikaista mittausta: elinkaarihankkeet, julkiset 

rakennukset.  

- Lisäarvo myyntiin. Lisäksi voisi olla hyötyä rakentamisajan olosuhteiden analysoitiin (mm. 

kuivuminen, lämpö, kosteus, ym.)  

- Betonin lämpötila- ja kosteusmittaus kylpyhuone- ja lattiavaluissa.  

- Lisähintaa rakennuttajalta tai loppukäyttäjältä.  
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Millaista lisäarvoa järjestelmä toisi asiakkaillenne? 

 - Parhaassa tapauksessa rakentamisaika voisi nopeutua. Joka tapauksessa mittaukset olisivat 

kaikkien näkyvissä heti mm. työmaan valvojien käytettävissä. Mahdollisesti esim. 

pinnoitusurakoitsija näkisi milloin työt voi aloittaa.  

- Esim. Lämmön säädössä lämmityskustannusten pienenemistä. Hiilidioksidimittauksessa 

tuulettamalla parempi sisäilma. Kosteuden säätöä sisäilmassa, ei hometaloja.  

- Jotkut omakotitaloasukkaat (esim. nuoret) voisivat olla kiinnostuneita.  

- Kiinteistöjen omistajille lisäisi turvallisuutta: rakennus hyvässä kunnossa. Myyntitilanteessa 

voisi olla hyödyksi.  

- Tarve tullut asiakkailta.  

- Loppukäyttäjä voi varmistua rakenteiden kunnosta.  

- Tätä asiaa kysymme teiltä?  

- Tieto siitä, että rakennus on kunnossa. Ennakkotieto korjaustarpeista. 

  

Millainen mittausaikaväli olisi teille oleellisin ja kiinnostavin? 

 

Paljonko investointi järjestelmään (anturointi) saisi lisätä rakennuskustannuksia? 

9 vastaajaa, joista kaikkien mielestä investointi järjestelmään saisi lisätä rakennuskustannuksia 

alle 5 %.  

Kommentit:  

- Kerrostalossa investointi järjestelmään saisi aiheuttaa enintään 1,5 %:n lisäkustannuksen. 

Vastaus perustuu kokemukseen anturointi- ja mittauskokeilusta.  

- Kustannus saisi olla n. 1000 - 2000 €/kerrostalo, enintään 5000 euroa/kerrostalo.  

- Promillen luokkaa (4000 €/kerrostalo 4 M€).  

- 10 €/anturi.  
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Paljonko olisitte valmiita maksamaan datapalvelusta €/kk? 

 

Oletteko kiinnostuneita tekemään yhteistyötä järjestelmän kehittämiseksi ja panostamaan 

siihen? 

 

 

Kyselyn perusteella tehtävät johtopäätökset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 

Vastauksia saatiin lähes tavoitteen mukaisesti ja suhteellisen kattavasti eri toimijoilta, vaikka 

otos jäi pieneksi. Isännöintiyritykset eivät olleet lainkaan kiinnostuneita asiasta. Pientalo-

omistajien edustajat suhtautuivat asiaan varauksella. Vastaukset olivat yllättävän 

samankaltaisia pientalo-omistajien edustajilla keskenään, samoin isännöitsijöillä keskenään. 
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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.  

Anturoinnista ja mittauksesta on kokemusta ja palveluntarjoajia on olemassa. Yksi vastaajista 

totesi, että kehitystyö on jo käynnissä, joten vastaaja ei kokenut tarpeelliseksi käyttää aikaa 

tähän kartoitukseen. Omakotitalorakentamiseen keskittynyt yritys ja puuelementtitoimittaja 

eivät kokeneet anturointia ja digitaalista analysointijärjestelmää tarpeelliseksi eivätkä 

halunneet vastata jatkokysymyksiin.  

Kaiken kaikkiaan vastaukset ovat yhdenmukaisia ja suuntaa antavia, joten niitä voidaan 

hyödyntää jatkosuunnitelmissa. Loppupäätelmänä voidaan todeta, että tarpeellisin ja 

ajankohtaisin järjestelmä vaikuttaa olevan elinkaarihankkeille, julkisten kiinteistöjen 

uudiskohteille. 

Jatkotoimenpiteenä järjestettiin myös palaveri, johon kutsuttiin myös ulkopuolisen 

organisaation edustaja, jolla on kokemusta liiketoimintojen palvelumuotoilusta. 

 

Raportti Tarvekartoitus, digitaalinen analysointijärjestelmä rakennusten kunnon seurantaan, 

Ecovisor Oy, on saatavissa JAMK:n Biotalousinstituutista. 
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Liite 15. BioFilterWall ja teollisuuden ABF-mikroleväreaktori-osaprojektien 
toteutusraportti  

 

Idean nimi 

BioFilterWall ja teollisuuden ABF-mikroleväreaktori 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Idean esittäjä 

Nimi: A. Pylkäs 

 

Projektin toteutusaika 

1.5.2019 – 31.12.2020 

Idean kuvaus 

Molempien tuoteideoiden taustalla on ilmakaasun biologinen puhdistaminen mikrolevien 

avulla. 

Tuotteiden tarkoitus on suodattaa hengitysilmassa sekä tuotantolaitosten savukaasuissa oleva 

hiilidioksidi yhteyttämisen avulla hapeksi ja vapauttaa happi takaisin hengitysilmaan. 

Molempien laitteistojen toiminta perustuu mikrolevien kykyyn sitoa hiilidioksidia ja käyttää sen 

sisältämä hiili kasvamiseen, samalla vapauttaen happimolekyylit takaisin ilmakehään. 

Hiilidioksidipitoiset kaasut pumpataan mikrolevää sisältäviin laitteistoihin, jossa yhteyttäminen 

tapahtuu. Lopputuotteena syntyy mikrolevämassaa ja happea.  

 

BioFilterWall 

Hiilidioksidi on yksi ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu, jota tuotetaan 

jatkuvasti ympäri maailmaa. Laitteiston avulla voidaan poistaa hiilidioksidia hengitysilmasta ja 

laitosten savukaasuista. Hengitysilman ja sisäilman laatuun kulutetaan paljon energiaa ja 
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mikroleväseinän tehtävä on poistaa hengitysilman hiilidioksidi ja parantaa sisäilman laatua 

ilman suurta energiankulutusta. Jokainen tietää väsymyksen ja tukkoisuuden tunteen tiloissa, 

jossa suuri ihmismäärä laskee huoneen happitasoja, kun ilmanvaihdon tehoa ei voi 

lisätä mukavuuden kustannuksella.  

Teollisuuden mikroleväreaktori 

Kaikki hiilidioksidia tuottavat laitokset maksavat hiilidioksidipäästöistä hiilidioksidiveroa. 

Mikroleväreaktori poistaa savukaasujen hiilidioksidia ja tuottaa happea ilmakehään hilliten 

ilmaston lämpenemistä. Vähentämällä ilmaa pääsevän hiilidioksidin määrää voi siitä syntyä 

laitoksille säästöjä. 

Tavoitteet 

Projektin tavoitteena oli alustavasti selvittää esitettyjen ideoiden hyödyllisyys ja toteutettavuus. 

Molempien ideoiden hyödyllisyyttä ja toteuttavuutta selvitettiin koelaitteilla suoritettavilla 

testeillä. Koska alustavia testejä oli jo aiemmin suoritettu onnistuneesti laboratoriomittakaavan 

laitteilla, oli saatavien tulosten hyödynnettävyyden kannalta perusteltua suurentaa 

testilaitteistojen kokoa pilot-scale kokoluokkaan. 

Keskeisimpinä selvitettävinä asioina BiofilterWall’in osalta oli sen kyky puhdistaa huoneilmaa 

hiilidioksidin, pienhiukkasten ja ilmankosteuden osalta. Lisäksi pyrittiin selvittämään laitteiston 

vaikutus ympäröivään lämpötilaan sekä ympäristön mikrobitasoon. 

Teollisuuden mikroleväreaktori-idean toimivuutta testattiin pilot-mittakaavan ABF-reaktorilla, 

johon lämmityskattilan, joka simuloi teollisuuslaitosta, tuottamat savukaasut ja niiden sisältämä 

hiilidioksidi johdettiin. Testissä pyrittiin selvittämään ABF-reaktorin kyky hyödyntää 

savukaasujen hiilidioksidi reaktorin sisällä olevien mikrolevien ravinteena, jolloin reaktorista 

poistuva savukaasu on puhtaampaa ja vähemmän luontoa rasittavaa.  

Testauksien toteutukset 

Alla olevassa taulukukossa on koottuna osaprojektien toimenpiteet ja niiden toteutuneet 

aikataulut. 

Taulukko 1: toimenpiteiden aikataulutus 

Toimenpide 5/2019 8-

10/2019 

10/2019 

-

11/2020 

11/2020 12/2020 

BioFilterWall 

testaus 
x    

 



Raportti  

 

 
 
 

ABF-

reaktorin 

suunnittelu 

 x   

 

ABF-

reaktorin 

rakentami-

nen 

  x  

 

ABF-

reaktorin 

testaus 

   x 

 

Raportointi     x 

 

6.1 BioFilter Wall  

Testilaite 

Laite toimii kompaktin kokoisena bioreaktorina, joka suodattaa ilmaa reaktorin läpi. 

Ulkonäkönsä ja kokonsa takia laitetta voitaisiin käyttää julkisissa tiloissa, myös 

sisustuselementtinä. Laitteessa on tärkeää sen energiatehokkuus ja tulevaisuuden 

jatkokehitysmahdollisuudet. 

 

Kuva: Mikroleväseinän ensimmäinen prototyyppi 28.05.2019 

 



Raportti  

 

 
 
 

Testaus 

Testauksessa pyrittiin selvittämään laitteiston tehoa tilassa, jonka kaasu- ja 

lämpötilapitoisuuksia voitiin säätää ja mitata. Tämän vuoksi testi suoritettiin rakennustekniikan 

laboratoriossa huoneessa DP75.  Testissä Biofilter Wall vietiin keskelle testaustilaa ja tilaan 

vapautettiin kaasupullosta hiilidioksidia ja kaasun määrä huoneessa nostettiin halutulle tasolle, 

joka vastaa suurta määrää ihmisiä samassa suljetussa tilassa (1800ppm). Mittauksissa testattiin 

myös mikrobiviljelmien avulla, levittääkö laitteisto itsessään mikrobeja ympäristöönsä. 

Laboratorion hiilidioksidipitoisuus nostettiin säätämällä hiilidioksidivirtaus vastaamaan 15:tä 

henkilöä (n. 3 l/s). Laboratorion ilmanvaihto (tulo- ja poistoilma) säädettiin siten, että tilan 

hiilidioksidipitoisuus saadaan tasaantumaan noin 1800 ppm:ään. Ennen mittauksia tilan 

annettiin vakioitua (45 min) myös lämpötilan (21oC) suhteen. Testissä Biofilter Wall säädettiin 

käsittelemään huoneilmaa n. 6 l/min. Itse testissä huonetilan ilman muutoksia seurattiin 

hiilidioksidi-, lämpötila- ja partikkeliantureilla. Partikkelien määrä huoneilmassa verrattiin testin 

aloitettaessa olevaan määrään. Testauksen kesto oli kokonaisuudessaan 21h. 

 

6.2 ABF-reaktorin testauksen toteutus 

Testilaite 

ABF-reaktorin suunnittelusta vastasi idean keksijä A. Pylkäs. Suunnittelu käynnistyi elokuussa 

2019 ja kesti n. 2 kuukautta. Reaktori (= testilaite) päätettiin rakentaa Jamkin Saarijärven 

kampukselle siellä olevien hyvien testausfasiliteettien lähelle. Jamkin henkilökunta osallistui 

laitteiston kokoonpanoon sekä avusti tarvittavissa hankinnoissa. Itse laitteiston kokoonpano 

kesti odotettua kauemmin johtuen siinä kohdattujen teknisten ongelmien ratkaisemiseen 

menneestä ajasta. Etenkin savukaasujen vaatiman paineistuksen järjestäminen tuotti ongelmia. 

Itse testilaitteiston kokoonpano oli seuraava. 

1. Savukaasujen tuotantoyksikkö, joka simuloi teollisuuslaitosta ja sen 

päästöjä. Testilaitteiston yksikkönä toimi 40 kW lämmityskattila, 

jossa polttoaineena oli pelletti. 



Raportti  

 

 
 
 

2. Kattilan savukaasut johdettiin ulkona sijaitsevaan vapaalla 

konvektiolla toimivaan jäähdytysputkistoon.  

3. Konvektioalueen jälkeen jäähtyneet savukaasut johdettiin 

vesikonttiin, joka simuloi laitosten savukaasupesureita.  

4. Pesurin jälkeen kaasut johdetiin kahteen leväreaktoriin, 

5. Leväreaktoreiden jälkeen puhdistuneet savukaasut imettiin 

järjestelmästä pois savupiipun savukaasuimurilla 

Testireaktorin suunnittelukapasiteetti oli 27 kg/h savukaasua. Ennen varsinaista testiä laitteisto 

kylmätestattiin muutama päivä ilman mikroleviä häiriöttömän testiajojen varmistamiseksi. 

Lisäksi myös ennen testejä kasvatettiin reaktorissa tarvittava levämäärä Jamkin rajakadun 

kampuksella. Testeissä käytetyiksi mikroleviksi olivat valikoituneet kirjallisuuden ja aiempien 

laboratoriotestien perusteella sukuun Nannochloropsis kuuluvat levät. 
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Kuva: ABF-reaktori Saarijärvellä 19.10.2020 

Testit 

Testit oli tarkoitus suorittaa yhden viikon aikana niin, että reaktoria kuormitettaisiin jokaisena 

arkipäivänä n. 7-8 tunti/päivä. Minimitavoite oli kuitenkin saavuttaa vähintään n. 50% 

suunnitellusta koeajasta. 

Testijoissa mitatut ja seuratut kohteet olivat. 

- Savukaasun CO2-pitoisuus ennen reaktoriin  

- Savukaasun CO2-pitoisuus reaktorin jälkeen 

- Savukaasun lämpötila ennen reaktoria 

- Savukaasun lämpötila reaktorin jälkeen 

- Reaktorin massa testauksen alussa 

- Reaktorin massa testauksen lopussa 

- Reaktorinesteen kuiva-ainepitoisuus testin alussa 

- Reaktorinesteen kuiva-ainepitoisuus testin lopussa 

- CO-pitoisuus ennen reaktoria 

- CO-pitoisuus reaktorin jälkeen 

Lisäksi testeissä määritettiin muodostuvan levämassan paino sekä sisään syötetyn sekä 

ulostulleen CO2:n määrä. 

Keskeiset tulokset 

7.1 BioFilterWall 

  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. 

7.2 ABF-reaktori 

ABF-reaktori ajettiin testeissä yhteensä 25 tuntia. Testiajot ajoittuivat päiväaikaan millä 

mahdollistettiin levien tarvitsema leposykli. 
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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 vihreämpään kuten alla olevasta 

kuvasta näkyy. 

 

 

Kuva: Levänäytteet ennen ja jälkeen testauksen 

Tavoitelämpötila levien kasvulle oli 30oC. Lämpötilat reaktorissa kuitenkin tasoittuivat testien 

aikana noin 22,5 °C, mikä ei ollut levien kasvun kannalta aivan optimaalinen, mutta mahdollisti 

prosessin tasapainon ja testien suorittamisen. Suunniteltua matalampi testilämpötila otettiin 

huomioon tulosten laskennassa. 

Seuraavassa kuvassa on ABF-reaktorin lämpötilat esitettynä testijaksolta 
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Kuva: Testijakson lämpötilat ABF-reaktorissa 

 

ABF-reaktori kykeni puhdistamaan syötetyn hiilidioksidin kokonaismäärästä 0,5 %:a 

toteutuneella levän määrällä. Reaktorin tehoksi saatiin näin ollen 1,94 g CO₂/ h. ABF-reaktorin 

sisältämän mikrolevän määrä (274 litr) jäi tavoiteltua (1000 litr) pienemmäksi, joten tulosten 

tarkasteluun mikrolevän määrää skaalattiin suuremmaksi. Skaalausmenetelmän avulla voitiin 

reaktorin kokoa kasvattaa tavoitteelliseen mikrolevämäärään ja skaalauksen avulla 

polttoprosessista sidottiin 1,9 %:a tuotetusta hiilidioksidista, mitä arvoa on käytetty 

johtopäätösten tekemiseen. 

Seuraavissa taulukoissa on kuvattuna hiilidioksidipitoisuudet ennen ja jälkeen ABF-reaktorin. 

Taulukko 2: Hiilidioksidipitoisuus ennen reaktori 
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Taulukko 3: Hiilidioksidipitoisuus reaktorin jälkeen 

 

Johtopäätökset ja suositukset 

Biofilter Wall laitteen toimivuudesta ei pysty näiden tulosten perusteella muodostamaan 

selkeää käsitystä sen toimivuudesta. Sen selvittämiseksi pitäisi jatkaa testauksia sekä parantaa 

itse laitteistoa. Sinänsä huoneilman puhdistamista biologisin keinoin tehdään jo kaupallisesti 

esimerkiksi Naava Oy:n toimesta, mikä osoittaa markkinoiden kasvavan globaalin kiinnostuksen 

sisäilman laatuun sekä kestävän kehityksen mukaisiin menetelmiin. Vaikka idean toimivuudesta 

ei vielä saatu tarvittavaa todennusta niin mielestäni sen kehittelyä kannattaa jatkaa, kunnes 

tarvittava varmuus sen kyvystä saadaan. 

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. 
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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. Teknologian jatkokehitystä 

ajatellen olisi suotavaa tehdä pitkäkestoisempia testiajoja, jolloin biologisen prosessin 

tehokkuus ja häiriöherkkyys selviäisi paremmin. 

Keksijälle on toimitettu erillinen mittausraportti tehdyistä mittauksista. 

Jyväskylässä 21.5.2021 
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Liite 16. Pellettiklapi osaprojektin raportti 

PellettiKlapi-osaprojektin toteutusraportti  

Idean nimi 

PellettiKlapi 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Idean esittäjä 

Nimi: T. Oksanen 

 

 

Projektin toteutusaika 

17.9.2019 – 31.12.2019 

 

Idean kuvaus 

Keksijä on ideoinut tiheästi asutulle seudulle uudenlaisen tulisijojen biopolttoaineen. Sen 

ideana on vähentää saunojen kiukaiden ja tulisijojen lämmityksessä vapautuvia hiukkaspäästöjä 

nykyiseen klapeilla tapahtuvaan lämmitykseen verrattuna. Keksijän idea perustuu puupellettien 

käyttämiseen lämmönlähteenä.  
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Tavoitteet 

Projektin tavoitteena oli alustavasti selvittää idean hyödyllisyys ja toteutettavuus. 

Keskeisimpinä selvitettävinä asioina oli uudella polttoaineella tehtävät päästömittaukset ja 

niistä saatujen tulosen vertaaminen markkinoilla olevilla polttoaineilla (koivu, sekapuu) 

tehtyihin päästömittauksiin. Jos mittaustulokset antavat aihetta, niin silloin selvitetään myös 

markkinatutkimuksella idean kaupallisia mahdollisuuksia. 

Toteutus 

Päästömittaukset toteutettiin Biotalousinstituutin kattilatestauslaboratoriossa. Kaikkiaan 

mittauksia tehtiin viisi jaksoa, joista kolme oli referenssimittauksia markkinoilta saatavilla 

polttoaineilla. Mittauksissa määritettiin poltossa aiheutuvien savukaasujen koostumus ja 

pitoisuudet. Lisäksi määritettiin myös pienhiukkaspitoisuudet sekä savukaasun lämpötilat. 

Polttotapahtuma tehtiin hallitusti idean kehittäjän toimittamalla kiukaalla kts. kuva alla. 

 

Kuva: Polttojärjestelyt 
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Polttoainemäärät pyrittiin laskemaan lämpöarvojen avulla niin, että poltettavat energiamäärät 

olisivat samat ja saadut tulokset olisivat näin keskenään vertailukelpoisia. 

Alla kuvia käytetyistä polttoaineista 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Testatut polttoaineet 

PellettiKlapeja mitattiin kahdenlaisia; hylsykartonki-klapit ja muovikuori-pelletit. 

Muovikuori-pellettien mittauksissa käytettiin aiemmista kokeista poiketen myös soluarinaa 

perusarinan sijaan. Tällä arinanvaihdolla yritettiin tehostaa pellettien palamista. Koska pelletit 

oli tässä polttoaineessa kääritty muovikuoreen, päätettiin kokeen yhteydessä selvittää 

normaalien savukaasupäästöjen lisäksi myös VOC-päästöt. 
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Alla on kuva käytetystä soluarinasta. 

Kuva 3: Viimeisessä kokeessa käytetty soluarina 

Alla olevassa kaaviossa on koottuna osaprojektin toimenpiteet. 

Toimenpide 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 

Kosteus ja 

lämpöarvomääritykset 
x    

Savukaasumittaukset x    

Mahdollinen kartongin 

korvaavan materiaalin 

testaus 

 x x x 

Mahdollinen 

markkinatutkimus 
  x x 
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Keskeiset tulokset 

Molemmat testatut polttoaineet (kartonkihylsy-Klapi ja muovikuori-Klapi) aiheuttivat 

mittauksissa suuremmat päästöt kuin vertailupolttoaineet. Varsinkin hiukkas-, häkä- ja 

hiilivetyarvot olivat merkittävästi suuremmat PellettiKlapi-polttoaineilla kuin 

vertailupolttoaineilla. Varsinkin hiukkaspäästö viimeisessä kokeessa oli niin iso, ettei samassa 

yhteydessä toteutettua VOC-yhdisteiden mittausta voitu tukkeutuneen näytelinjan vuoksi 

suunnitellusti toteuttaa. Näytelinja tukkeutui jo 3 minuutin jälkeen, kun edustava näyte olisi 

vaatinut 30 minuutin näytteenoton. 

Johtopäätökset ja suositukset 

Keksijän idea vähäpäästöisestä ns. normaalin klapin korvaajasta tulisija- ja kiuaspolttoaineena ei 

mittausten perusteella toiminut toivotulla tavalla. Osasyynä varsinkin korkeisiin 

hiukkaspitoisuuksiin on todennäköisesti käytetyt pellettien kuorimateriaalit hylsykartonki ja 

muovi, jotka palaessaan aiheuttivat paljon lentotuhkaa. 

Keksijän kanssa kokeiden jälkeen käytyjen keskustelujen lopputuloksena hän päätyi 

lopettamaan tuotteensa tuotekehityksen tältä osin. Näin ollen myöskään suunnitelman 

mukaista markkinatutkimusta ei tehty.  

Keksijälle on toimitettu erillinen mittausraportti tehdyistä mittauksista. 

Jyväskylässä 13.3.2020 
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Liite 17. Työjuoma osaprojektin toteutusraportti  

 

Idean nimi 

Työjuoma 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: SSYP Kehitys Oy 

Idean esittäjä 

Nimi: P. Backman 

 

Projektin toteutusaika 

4.12.2019 – 30.5.2020 

Idean kuvaus 

Keksijä on ideoinut terveellisen juoman, joka auttaa pitämään nesteytyksen tasapainossa 

työpäivien aikana. Idea on purkissa myytävä juomajauhe, joka brändättäisiin markkinoilla 

nimenomaan fyysistä työtä tekevien ihmisten tuotteeksi. Keksijän idea perustuu siihen, että ko. 

tuotteelle on markkinarako olemassa, sillä tällä hetkellä markkinoilla olevat juomajauheet on 

brändätty muiden käyttäjäryhmien tarpeisiin kuten esimerkiksi kuntosaliharjoittelijalle tai 

vanhuksille nestetasapainon ylläpitämiseen.   

Tavoitteet 

Projektin tavoitteena oli selvittää idean hyödyllisyys ja toteutettavuus selvittämällä alan 

ammattilaiselta tarvittava reseptiikka. Lisäksi projektin tavoitteena oli selvittää 

markkinapotentiaali ko. kohderyhmälle tarkoitetulle juomajauheelle sekä valmistaa ns. testierä 

jauhetta, testata ja todentaa juomajauheen vaikutukset työssä jaksamiseen.  
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Toteutus 

Idean toteutettavuuden arvioimiseksi ja tarvittavaa reseptiikkaa varten tilattiin kuopiolaiselta 

ravitsemusterapeutti Janne Salliselta selvitystyö, jossa arvioitiin nesteytykseen tarvittavien 

ainesosien määrää ja suhdetta oikeansisältöisen jauheen valmistamiseksi. Selvitystyön 

tuloksena syntyneen raportin pohjalta oli tarkoitus tilata ns. koe-erä jauheen valmistusta ja 

testaamista varten, mutta projektin toteutuksen keskeydyttyä asettamissopimuksessa sovittu 

työsuunnitelma jäi tältä osin toteuttamatta. Alustavaa selvitystyötä ehdittiin kuitenkin 

toteuttaa projektissa kotimaisten jauhesekoittajien selvittämiseksi.  

Projektissa selvitettiin myös juomajauheen markkinapotentiaalia. Selvitystyössä hyödynnettiin 

asettamissopimuksen mukaisesti ulkopuolista asiantuntijaa, joka toimeksiantona oli arvioida 

idean hyödyllisyyttä, markkinapotentiaalia ja tuotteistettavuuteen liittyviä eri tekijöitä. 

Selvitystyön toteutti Tuotteistajatalo Coaching Ky, jolla on asiantuntemusta erityisesti 

elintarviketeollisuuden tuotteistamisprojekteista ja markkinatuntemusta asiakaspotentiaalin 

selvitystä varten. Selvitystyö sisälsi keksijän ja Tuotteistajatalo Coaching Ky:n edustajan 

yhteisisä ideointipalavereita, Tuotteistajatalon toteuttamaa idean arviointia ja 

jatkokehittämistä yhteistyössä keksijän kanssa sekä markkina-analyysin tekoa.  

Tuotteistajatalon toteuttama selvitystyö sisälsi seuraavia asioita:  

1. Idean tuotteistamiseen liittyvien tuotteen peruskriteerien selvitys ja arviointi 

tuotteistamisen pohjaksi: ainesosat, valmistustavat, säilyvyys, käytettävyys ja 

tavoitettavat vaikutukset. 

2. Kohderyhmät ja kilpailevat tuotteet: 

a. Mitkä voisivat olla näiden arviointien pohjalta tärkeimpiä kohderyhmiä ja mistä 

löytyvät.  

b. Kilpailevat tai vastaavat markkinoilla olevat tuotteet oletetuille kohderyhmille 

3. Minkälaisilla brändäykseen liittyvillä tuoteidean tuottamilla arvoilla, hyödyillä ja brändin 

eri mielikuviin vaikuttavilla ulottuvuuksilla voidaan luoda merkitystä tuotteen 

kehittämisprosessissa suhteessa mahdollisiin kohderyhmiin ja näiden tarpeisiin. 
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Kriteereinä: ulkonäkö, käytettävyys, maku, tavoiteltu vaikutus, pakkaus ja idean 

brändiviestinnän kärjet.  

4. Mitä mahdollisia kulutustottumuksia, tulevia megatrendejä ja yhteiskunnallisia 

muutosajureita liittyy kyseisen idean kehittämiseen tulevaisuuden markkinoilla. 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi projektissa oli tarkoitus selvittää juomajauheen 

hyödyllisyys ja käytettävyys oppilaitosyhteistyön avulla. Tähän toimenpiteeseen ehdittiin 

valmistautua sopimalla yhteistyön käynnistäminen Jamkin Hyvinvointiyksilön opettajan kanssa.  

Alla olevassa kaaviossa on koottuna osaprojektin toteutuneet (sinisellä) ja toteuttamatta 

(punaisella) jääneet toimenpiteet. 

 

 12/2019 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 

Juomajauheen 

reseptiikka 
x  

   

Juomajauheen koe-

erän valmistus 

 x 
 

  

Juomajauheen 

testaaminen ja 

käyttäjätiedon 

hankinta 

  

X X 

x 

Markkinapotentiaalin 

selvitystyö 

x x x 
 

 

Keskeiset tulokset 

Projektissa saatiin toteutetun tutkimustyön (reseptiikka) avulla todennettua, että idean 

esittäjän näkemys suolojen ja elektrolyyttien tarpeesta jaksamista ylläpitämään on ilmeinen.   
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Tuotteistajatalon tekemän selvitys- ja kehittämistyön keskeisin tulos oli, että idea olisi 

mahdollista viedä läpi tuotekehitysprosessissa ja sen pohjalta voisi tehdä pidemmälle meneviä 

päätöksiä. Tutkimuksen tuloksena nähtiin, että idealla on tunnistettavissa konkreettisia 

kohderyhmiä, joille tuotteen luoma hyöty on määriteltävissä.  

Kyseinen idea olisi melko nopeastikin kehitettävissä MVP-tasolle testattavaksi joillain valituilla 

kohderyhmillä. Näiden testien tuloksista voidaan sitten tehdä päätelmiä jatkosta kohti 

varsinaista tuotteiden (eri versioita mahdollisesti) valmistukseen, pakkaamiseen, käyttötapa 

yms liittyviin prosesseihin. Lisäksi testien pohjalta voidaan aloittaa myös brändin rakentamiseen 

liittyviä toimenpiteitä pilotteja varten testattavaksi. Jatkossa olisi aloitettava käymään läpi 

liiketoimintamalliratkaisuja konkreettisesti ja jakelutie mahdollisuuksien kartoitusta ja 

yhteydenottoja. Siinä olisi päässyt lähemmäksi oletettavan markkinapotentiaalin arviointia. 

Tälle tasolle tämän prosessin aikana ei olisi ollut mahdollista mennä, mutta esimerkiksi 

materiaalia olisi ollut mahdollisen valmistajan kanssa lähteä tekemään MVP. 

– A. Vidgren, Tuotteistajatalo Coaching Ky. - 

Johtopäätökset ja suositukset 

Keksijä joutui jättäytymään pois kesken projektin toimienpiteiden ja sillä osa 

asettamissopimuksessa sovituista toimenpiteistä jäi toteuttamatta.  

Toteutettujen toimenpiteiden perusteella on kuitenkin jo nähtävissä, että ideassa on 

potentiaalia ja mahdollisuudet idean jatkokehittämiseen (jauheen valmistamiseen, testierän 

maistatuksiin, toimivuuden testaamiseen) löytyy jopa Keski-Suomesta.  

Keksijälle on toimitettu projektissa syntyneet raportit.  

Saarijärvellä 31.3.2020 
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Liite 18. Hortahanska osaprojektin raportti 

Idean nimi 

Hortahanska 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Idean esittäjä 

Nimi: P. Laitila 

 

Projektin toteutusaika 

1.12. 2019 – 30.9.2020 

 

Idean kuvaus 

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. Pussin sisälle voidaan vaihtaa verkkopussi, keräiltäessä 

useampia luonnontuotteita samalla retkellä. Hanskaosa tukee rannetta ja vähentää olkapäätä 

rasittavaa liikettä. Hortahanskoja voidaan käyttää myös molemmissa käsissä yhtä aikaa. 

Hanskan kanssa on turvallista liikkua maastossa ja sen avulla pystyy hyvin keräämään myös 

vaikeita luonnontuotteita kuten katajan marjoja.  
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Kuva. Idean keksijä esittelemässä Hortahanskan protyyppiä ensimmäistä kertaa julkisuudessa 

10.3.2020. 

Tavoitteet 

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  
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• 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 käsinkeruuseen) 

Toteutus 

Elintarvikekontaktimateriaalilainsääntöön liittyi todella paljon selvitettävää ja haasteita. Eniten 

apua asioiden selvittelyyn löytyi Ruokaviraston sivuilta ja Ruokaviraston ylitarkastajan Merja 

Virtasen puhelinhaastatteluista. 

 Elintarvikekontaktimateriaaleja ovat materiaalit ja tarvikkeet, jotka on tarkoitettu joutumaan 

kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Ne ovat elintarvikkeen kanssa kosketuksessa tai tarkoitettu 

kyseiseen käyttöön. Sekä suora kosketus että epäsuora kosketus ovat sääntelyn piirissä. 

Kehysasetus ja hyviä tuotantotapoja koskevat säädökset koskevat kaikkia materiaaleja. Joillekin 

materiaaleille ja tuotantoprosesseille on materiaalikohtaisia säädöksiä kuten esimerkiksi 

muoville, keramiikalle ja kierrätysmuoville. Kaikkia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat 

suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin, kutsutaan 

elintarvikekontaktimateriaaleiksi tai lyhyemmin kontaktimateriaaleiksi. 

Lainsäädännössä (EU-asetus 1935/2004) on määritelty 17 erilaista 

elintarvikekontaktimateriaalia, joita ovat aktiiviset ja älykkäät materiaalit ja tarvikkeet, muovi, 

paperi ja kartonki, kumi, korkki, puu, metallit ja metalliseokset, sideaineet kuten esimerkiksi 

liimat, painovärit, keramiikka, lasi, ioninvaihtohartsit, tekstiilit, vahat ja pinnoitteet, regeneroitu 

selluloosa ja silikonit. 

Kankaissa huolta aiheuttavat erilaiset kankaiden käsittelyaineet, mitä on voitu sen 

valmistuksessa käyttää. Valmistajan tulee olla selvillä kankaan koostumuksesta ja pyytää siitä 

sen toimittajalta vaatimustenmukaisuusilmoitus, jossa todetaan että se täyttää asetuksen 
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1935/2004 vaatimukset. Kankaan toimittajalta pitää saada selvitys siitä, millä aineilla kangas 

on käsitelty ja siihen liittyen valmistaja voi joutua selvittämään tutkimuksilla laboratoriossa, 

onko mahdollista, että kankaan ainesosia siirtyy elintarvikkeeseen. 

Sellaisen kankaan valmistajan / jälleenmyyjän löytäminen, joka olisi pystynyt antamaan 

vaatimustenmukaisuusilmoituksen tuotteelle on osoittautunut tähän saakka mahdottomaksi. 

Kankaita on tiedusteltu maan suurimmilta maahantuojilta ja valmistajilta. Kuvaavaa on 

seuraavat saadut vastaukset elintarvikekelpoisen kankaan saatavuuteen:  

• Kiitos tiedustelusta. Meillä ei ole elintarvikekelpoista kangasta valikoimissamme. 

Tiedustelin asiaa muutamilta tehtailta mutta heillä ei ollut ko. kangasta 

tuotannossa nyt eikä lähitulevaisuudessa. Valitettavasti emme pysty auttamaan 

tämän asian suhteen. 

• Tämä on osoittautunut aika haastavaksi tehtäväksi. Nämä meidän toimittajat 

eivät ole tuollaista testiä teettäneet. Olen pyytänyt heitä selvittämään, mitä 

tuollainen testin tekeminen maksaa. Voisimme teettää tuon testin, jos on 

kohtuuhintainen, voisi olla meillekin hyödyllinen. 

Myös Hortahaskassa käytettävän kankaan erillinen testaus on osoittautunut haasteelliseksi. 

Tampereen Tekninen yliopisto eikä Tampereen ammattikorkeakoulu tee kankaaseen liittyviä 

testejä, vaikka heillä materiaalitekniikan osasto onkin. Ainoa mahdollinen taustaustaho olisi 

SGS. Heidän vastauksessaan testauspyyntöömme ilmeni, että tekstiileille ei ole erikseen 

määritelty tiettyjä testauksia tai erityisvaatimuksia vaatimustenmukaisuutta varten, vaan ne 

kuuluvat saman 1935/2004 kehysasetuksen alle. Tämä tarkoittaa sitä, että vaatimukset / 

testaukset tulisi määritellä kyseessä olevan elintarvikekontaktin perusteella.  

• ”SGS:n kautta on kyllä mahdollista suorittaa erilaisia testauksia koskien 

elintarvikekontaktimateriaaleja ja tekstiilituotteiden kemiallisia määrityksiä. 

Kuvailemallesi materiaalille pitäisi soveltaa eri vaatimuksia ja testauksia, sillä 

tekstiilimateriaaleja koskien ei ole EU:ssa omaa materiaalikohtaista 

elintarvikekontaktilainsäädäntöä. Kehysasetus 1935/2004 koskee kaikkia 

elintarvikekontaktimateriaaleja, jonka vaatimukset tulee täyttää mutta 

tekstiilimateriaalille ei ole erikseen määritelty tiettyjä testauksia tai 
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erityisvaatimuksia vaatimustenmukaisuutta varten. Joten testaussuunnitelma 

riippuu testattavasta materiaalista, millaisia testauksia ja vaatimuksia sille voisi 

soveltaa elintarvikekontaktia ajatellen.”  

Kerättävän materiaalin viipymäaika Hortahaskan pussiosassa on varsin lyhyt, tästä syystä on 

päädytty etsimään Ökö tex –kriteerit täyttäviä kankaita. 

Öko-tex – Öko-tex 100 on vaate- ja tekstiiliteollisuuden käytössä oleva standardi, jolla 

varmistetaan että standardisoitu tuote ei sisällä kuluttajalle haitallisia aineita. Standardin 

perustivat 90-luvulla yhteistyössä itävaltalainen Austrian Textile Research Institute (ÖTI) sekä 

saksalainen Hohenstein Research Institute vastaamaan kuluttajien vaatimusta myrkyttömistä 

tekstiileistä. Öko-tex standardin periaatteisiin kuuluu, että tuotteet joille standardi myönnetään 

testataan tiettyjen kriteerien mukaan, jotta voidaan varmistua ettei tuotteesta irtoa kuluttajalle 

haitallisia kemikaaleja. Testit ja tulosten raja-arvioit arvoidaan vuosittain. Tuotteet jaetaan 

neljään eri kategoriaan, joilla jokaisella on omat raja-arvot. Ensimmäiseen luokkaan, jossa on 

tiukimmat raja-arvot, kuuluvat lasten vaatteet, pehmolelut sekä petivatteet. 

Öko-tex kankaan kriteerit eivät suoraan anna elintarvikekelpoisuusluokitusta, mutta ollevat 

lähellä sitä. Elintarvikekelpoisen kankaan ”löytymättämyys” on sikäli yllätys, että kaikista 

marketeista löytyvä työsormikkaat, joissa on kumipinnoitetta ja kangasta, on varustettu 

viinilasi-haarukka merkinnällä ja EN 1935 / 2004 standardimaininnalla. 

Kuva. Elintarvikekäyttöön soveltuvat MaxiFlex –työhanskat 
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Keskeiset tulokset 

Keksijän kanssa on pidetty useita henkilökohtaisia ”sparrauspalavereita” sekä koronaepidemian 

vaatimia etäpalavereita. Näissä tapaamisissa on mietitty asiakaspalautteen keräämistä, 

tuotteen ulkonäköä, maastossa tapahtuvien käytettävyystestien tekemistä, messutapahtumia, 

tuotteeseen soveltuvien kankaitten saatavuutta sekä itse tuotteen hinnanmuodostusta, 

pakkaamista, käyttö- ja pesuohjeita, myyntiä ja jakelua sekä brändiä. 

Toukokuun 11. päivä 2020 järjestettiin Kauhavalla kuusenkerkkien keruun maastokokeet 

yhdessä Suomen metsäkeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun edustajien kanssa. Noin 

15 vuotiaassa raivatussa kuusentaimikossa keruutestejä teki yhteensä seitsemän henkilöä. 

Keruujaksot olivat 10 minuutin mittaisia, jonka jälkeen tehtiin keruumäärien 

punnitusmittaukset (kuva 3).  

 

Kuva. Keittiövaaka punnitus keräysmäärien todentamisessa. 

Kukin kerääjä keräsi kerkkiä joko suoraan sankoon käsin, tai hyödyntäen pellavasta tai enstex 

kankaasta tehty Hortahanskaa (kuva 4). Keräilyhanskaan kertyneitä kerkkiä ei tarvinnut 

tyhjentää sankoon. Keräystulokset vaihtelivat melko paljon, ollen riippuvaisia puitten 

kerkkämääristä. Joissakin kerkkiä oli melko runsaasti, ja toisissa ei juuri lainkaan.  
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Kuva. Pellavasta valmistettu Hortahanska testikäytössä. 

Kaikkiaan maastokokeissa saatiin 27 kpl 10 minuutin testituloksia. Kerättäessä käsin suoraan 

sankoon keskimääräinen tulos oli 285 g / 10 min ja Hortahanskaa käyttäen 370 g / 10 min. 

Tuottavuus parani apuvälineen avulla n. 30 %. Jos tulokset muutettaisiin tuntitasolle, olisivat 

keruumäärät luokkaa 1,7 kg vrs. 2,2 kg. Tuottavuuden parannuksen lisäksi on huomioitava 

Hortahanskan parempi ergonomia ja vähäisempi fyysinen rasittavuus verrattuna perinteiseen 

sankokeruuseen. 

Keksijälle on ollut itse mukana maastotesteissä ja tuotekehityksessä. Hänelle on toimitettu 

tämä tehty toteutusraportti.  

Johtopäätökset ja suositukset 

Tuote on tulossa markkinoille kesän aikana. Myynti tapahtuu netin kautta, sekä osittain 

jälleenmyyntinä luonnontuotealaan liittyvien myymälöitten kautta. Sekä nettimyynnin että 

jälleenmyynnin verkoston rakentaminen on aluillaan. 

Hortahanskan muotoiluun ja materiaalivalintoihin kannattaa kiinnittää huomiota, ja tehdä vielä 

kehitystyötä. Keräilypussin suuaukon tulee olla hyvin lähellä keräävän käden kämmenpohjaa, 

jotta kerättävä materiaali putoaa helposti ja varmasti sinne. Samoin suuaukon tulee pysyä 

reilusti avoimena joka tilanteessa, eikä se saa painua kasaa. Reunarakenteen tulee olla riittävän 

jäykkä. Aika ja kokemus osoittavat onko tarpeen olla erikokoisia Hortahanskoja, koska kerääjien 

kädet ovat erikokoisia ( S, M, L), ja näinollen vaateet apuvälineelle erilaiset. 

Materiaalivalinta on edelleen haasteellinen, koska markkinoilta ei ole löydetty suoraan 

elintarvikekelpoisuusluokituksen täyttävää kangasta. Eikä kankaille ole olemassa vielä 
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standardia jolla kelpoisuus pystyttäisiin aukottomasti osoittamaan. Tässä tilanteessa on 

päädytty käyttämään Öko-tex kankaita. Ne eivät suoraan anna elintarvikekelpoisuusluokitusta, 

mutta ollevat lähellä sitä. Elintarvikekelpoisen kankaan ”löytymättämyys” on sikäli yllätys, että 

kaikista marketeista löytyvä työsormikkaat, joissa on kumipinnoitetta ja kangasta, on varustettu 

viinilasi-haarukka merkinnällä ja EN 1935 / 2004 standardimaininnalla. 

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.  

 

Karstula 23.6.2020 

Lähteet: 

https://mmm.fi/elintartarvikekontaktimateriaalit 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-

elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalit/ 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-

elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalitoimijan-

omavalvonta/vaatimustenmukaisuuden-testaaminen/  

 

 

  

https://mmm.fi/elintartarvikekontaktimateriaalit
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalit/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalit/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalitoimijan-omavalvonta/vaatimustenmukaisuuden-testaaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalitoimijan-omavalvonta/vaatimustenmukaisuuden-testaaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalitoimijan-omavalvonta/vaatimustenmukaisuuden-testaaminen/
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Liite 19. Kääriytyvä viehesuoja osaprojektin raportti 

Idean nimi 

Kääriytyvä viehesuoja 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Idean esittäjä 

Nimi: T. Tuohimetsä 

 

Projektin toteutusaika 

20.11.2019 – 31.12.2020 

Idean kuvaus 

Idea perustuu kääriytyvään lattajouseen, kuten on kääriytyvissä heijastimissa, ja kalvoon, joka 

kääritään vieheen ja vavan ympärille silloin, kun ne eivät ole kalastuskäytössä. 

Idea on ratkaisu uistelu- ja muille vapakalastajille tuttuun ongelmaan. Kun viehe on vavan 

renkaassa tai lenkissä kiinni kuljetuksen ym. aikana, niin koukut helposti tarttuvat vääriin 

paikkoihin, ihmisiin, vaatteisiin, toisiin vapoihin jne. Tämä on turvallisuuskysymys, mutta on 

myös työlästä purkaa toisiinsa sotkeutuneet vieheet irti vavoista. Esimerkiksi uistelijoilla saattaa 

olla 15-20 vapaa mukanaan, joissa on viehe sekä houkutinlevy siimassa kiinni. Samoin idea 

suojaa houkutinlevyjä ilmavirran hakkaavalta vaikutukselta, kun veneellä ajetaan matkavauhtia 

vavat telineissä. Vapakalastajat voivat lisäksi jättää vieheet paikoilleen, kun onget ovat nipussa 

tai niitä kannetaan, ja suojan alla olevat vieheet ei tartu mihinkään. 
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Lähtökohtaisesti kalvo olisi läpinäkyvää muovimateriaalia, jotta sen läpi näkyisi, millainen viehe 

on siimassa kiinni. Kun suoja ei ole käytössä, jouset olisivat suorana ja suojia voisi pinota täten 

levyinä pinoon. Vastaavaa suojaa ei ole markkinoilla. 

Tavoitteet 

Projektissa selvitetään alustavasti idean kääriytyvä viehesuoja hyödyllisyys ja toteutettavuus. 

Keskeiset selvitettävät asiat ovat: 

g) Selvitettävä asia 1: Idean uutuus 

h) Selvitettävä asia 2: Materiaalivalinnat ja niiden kokoonpano 

i) Selvitettävä asia 3: Lupaavia vaihtoehtoisia soveltamiskohteita 

j) Selvitettävä asia 4: Käyttäjätiedon hankinta 

k) Selvitettävä asia 5: Alustava valmistusmenetelmä(t) 

 

 

Kuva. Idea kääriytyväksi viehesuojaksi. 
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Toteutus 

Toimenpiteet työsuunnitelman mukaisesti 

Tehtävä 1. Paananen kontaktoi Kespat Oy:tä ja teki toimeksiannon alustavan idean 

suojaustilanteen selvittämiseksi. Tuohimetsä ja Paananen osallistuivat yhdessä Kespatin 

asiantuntijan kanssa uutuusselvitykseen 28.11.2019. 

Kevyt ennakkouutuusselvitys tehtiin interaktiivisesti yhdessä tilaajan ja keksijän kanssa. 

Selvitystä tehtiin maksuttomassa (Espacenet) että maksullisessa (Thomson Innovation) 

tietokannassa samoin kuin Googlehauilla, erityisesti kuvahaulla. Alkuun kaikki löydetyt julkaisut 

ja hitit koskivat joko tarrakiinnitteisiä kalvotaskuja tai vaihtoehtoisesti kovamuovisia koteloita, 

joiden sisään viehe jää. Yleensä esitetyt suojat lisäksi kiinnittyivät myös vapaan tai vavan 

ympärille. 

Läpikäydyt julkaisut esittivät ideasta poikkeavia ratkaisuja. Viimeisimmällä hakusanalla löytyi 

sitten yksityishenkilön patenttihakemus 16 vuoden takaa joka esittää ideaa täysin vastaavan 

ratkaisun. Selvitys päätettiin keskeyttää. Kuitenkin vielä tarkistettiin kyseisen hakemuksen tila. 

Hakemus on jäänyt sillensä. Lisäksi hakemusprosessissa viitatut julkaisut koskivat eri 

tekniikanaloja, eikä hakemukseen ole myöhemmin viitattu uudemmissa hakemuksissa. Tällöin 

maailmalla tuskin on tuotteelle voimassa olevia suojia, jolloin idean kaupallistamiseen ei tältä 

osin ole esteitä, vaikka patentointi tyssäsikin puuttuvaan uutuuteen. 

Tämän perusteella idean jatkotyöstämistä päätettiin jatkaa. 

Tehtävä 2. Tuohimetsä selvitti internetin yms. lähteiden avulla ja yhteydenotoilla alan yrityksiin, 

millaisia jousi- ja kalvomateriaaleja on tarjolla, sekä teki alustavia selvityksiä mahdollisista 

yhteistyöyrityksistä tuotteen kokoonpanossa ja materiaalien toimituksessa.  

Useiden neuvottelujen kautta löytyi karstulalainen Sport 2000 Oy / JS-muovi, jolla oli soveltuvaa 

osaamista ja tuotantoa. Yrityksen asiantuntemusta hankittiin materiaalien kartoitukseen ja koe-

erien valmistukseen. Yritys myös testasi erilaisia menetelmiä suojien valmistamiseksi. 

Mallipiirustukset (3D) testiversioita varten hankittiin sumiaislaiselta IBA Innovaatiopankki 

Osuuskunnalta. 
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Kuva. Kääriytyvän viehesuojan prototyyppi. 

  

Kuva. Erilaisia materiaalivaihtoehtoja selvitettiin. 

 

Kuva. Ote prototyypin mallipiirustuksista. 
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Tehtävä 3. Erillisiä tilaisuuksia sovellusmahdollisuuksien ideoimiseksi ei järjestetty, mutta 

Tuohimetsä ja Paananen pitivät useita keskinäisiä ideointikeskusteluja idean 

soveltamismahdollisuuksista. 

Tehtävä 4. Valmistetuilla viehesuojien koesarjoilla teetettiin testejä todellisissa 

kalastustilanteissa testikalastajien avulla. Suojia jaettiin valittujen kalastajien käyttöön kesän 

2020 ajaksi. Syksyllä kerättiin palautteet. Projektin toteuttajat testasivat myös itse suojia. 

Testaajina toimi 7 aktiivista vapaa-ajan viehekalastajaa. 

Tulokset testeistä olivat pääosin myönteisiä. Suojista saatavat hyödyt olivat odotetun laiset. 

Käyttäjät ilmaisivat kiinnostuksensa käyttää suojia jatkossakin. Käytetty kalvomateriaali koettiin 

liian löysäksi. Lisäksi suojan avaamista pidettiin hieman hankalana, ainakin yhdellä kädellä 

toteutettuna. Olisiko yhden jousen ratkaisu parempi? Erittäin tervetulleena nähtiin 

mahdollisuus sitoa houkutinlevyt vapaan siirtymäajon ajaksi. 

Tehtävä 5. Näkökulmia tuotteen valmistamiseen saatiin koe-erät valmistaneelta Sport 2000 

Oy:ltä. Tuohimetsä jatkoi saatujen kokemusten pohjalta tuotteen jatkokehittämistä ja 

paremmin soveltuvien materiaalien etsintää. Tuohimetsä jatkoi uusien prototyyppien testausta 

projektin jälkeen kevään 2021 aikana. 

Projektin aikana keksijä sai neuvonta-apua myös Keski-Suomen Keksijät ry:ltä (pj. J. Nokkala). 

Keksijä perusti osaprojektin aikana Tuohia Oy –nimisen yrityksen (Y-tunnus 3115721-1) 

Viitasaarelle, jonka tarkoituksena on mm. valmistuttaa ja myydä viehesuojia. 

Johtopäätökset ja suositukset 

Keksijän johtopäätökset osaprojektista olivat seuraavat: ” Bind hankkeen myötävaikutuksella 

viehesuoja on havaittu mahdolliseksi tehdä ja että se on kalastajille hyvä keksintö, jolle on 

kaupallinen tilaus olemassa. Viehesuojan viimeisiä testivaiheita on menossa keväällä 2021, ja 

kesällä 2021 viehesuoja on markkinoilla.” 

Osaprojektissa saadut tulokset ja kokemukset osoittivat, että ideasta on mahdollista saada 

kaupallinen tuote, johon on asiakkaiden kiinnostus. Parhaimmillaan tuote voisi olla jokaisen 

vavan mukana tuleva lisävaruste, jolloin sen maailman markkinat olisivat huomattavat. 
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Tuotteen viimeistely markkinoille vaati vielä osaprojektin päätösvaiheessa jatkokehittämistä, 

sekä kaupallistaminen hyvää näkemystä ja harkintaa esim. jakelukanavien suhteen.  

Koska idea ei ole patentoitavissa, sen suojaamiseksi on löydettävä muita tapoja, esim. 

materiaali- ja valmistusratkaisujen suhteen, sekä nopealla markkinoille tulolla. Tuotteen 

kaupallistaminen tapahtunee perustetun yhtiön toimesta. 

 

Jyväskylässä 29.4.2021 
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Liite 20. Vieheen koeuittolaite -osaprojektin toteutusraportti  

 

Idean nimi 

Vieheen koeuittolaite 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Idean esittäjä 

Nimi: T. Tuohimetsä 

 

Projektin toteutusaika 

6.3.2020 – 31.12.2020 

Idean kuvaus 

Idea on laite viehekalastajille ja vieheiden valmistajille sekä myyjille. Vieheen koeuittolaitteella 

voidaan testata vieheen uintia vedessä. Putkistoon aiheutetaan virtaus potkurilla, jota 

pyöritetään säädettävällä sähkömoottorilla. Putkiston yläosa on läpinäkyvää akryyliputkea, 

jolloin nähdään vieheen uinti ja liikkeet sekä sivulta että yläpuolelta. Vieheen kalastavuuden 

kannalta on tärkeä saada oikea uinti, jotta kala kiinnostuu ja iskee vieheeseen.  

 

Perinteinen tapa on uittaa viehettä pitkässä altaassa käsin vetämällä. Allas on oltava 2 m pitkä 

ja käsin veto on epämääräinen nopeuden suhteen, eikä uintia voi nähdä kuin yläpuolelta. Eri 

vieheitä käytettään kalastaessa eri nopeuksilla, jolloin on hyödyllistä tietää vetonopeus. 

Vaihteluväli on tyypillisesti 1,5-6 km/h. Haasteena ovat veden eri lämpötilat, paineet ja 
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virtaukset, jolloin testaamalla pitää selvittää, kuinka viehe toimii esim. sekä 3 km/h että 6 km/h 

nopeudessa. Koeuittolaitteessa saadaan tarkka virtausnopeus ja näytöltä nähdään, mikä nopeus 

on, ja säätimestä voidaan nopeutta muuttaa. Koeuittolaite on pieni ja näppärä käyttää 

verrattuna isoon vesialtaaseen. Vieheiden uintia voidaan esitellä messuilla ja muissa 

tapahtumissa helposti. Potentiaalisia laitteen hyödyntäjiä on paljon, isoista pörssiyhtiöistä 

harrastelijoihin. 

Tavoitteet 

Osaprojektin tavoitteena oli selvittää alustavasti vieheen koeuittolaitteen hyödyllisyys ja 

toteutettavuus. Keskeiset selvitettävät asiat ovat: 

Selvitettävä asia 1: Idean uutuus ja käyttäjien alustavat odotukset 

Selvitettävä asia 2: Järjestelmän alustava layout- ja materiaalisuunnitelma 

Selvitettävä asia 3: Lisäominaisuutena valaistusolojen simulointi vieheen värityksen 

arvioimiseksi; järjestelmän alustava suunnittelu 

Selvitettävä asia 4: Prototyypin avulla kokemus- ja käyttäjätiedon hankinta 

Selvitettävä asia 5: Pohjasuunnitelma tuotekehitystyötä varten 

Toteutus 

Toimenpiteet työsuunnitelman mukaisesti 

Tehtävä 1. Jamk teki toimeksiannon Kespat Oy:n kanssa alustavasta uutuusarvoselvityksestä. 

Tuohimetsä osallistui Paanasen kanssa Kespatin haastatteluun 3.4.2020.  

Tutkimus suoritettiin maksullisessa Derwent Innovation -patenttitietokannassa. Tietokanta 

kattaa kymmenien maiden patentteja. 

Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että patenttisuojan saaminen keksinnön mukaiselle 

yleisajatukselle tulee olemaan hankalaa. Virtausaltaita tunnetaan vieheiden testaukseen. Jos 

tunnettuihin altaisiin liittyy kuitenkin jokin teknillinen ongelma, voi sellainen edelleen olla 

kuitenkin suojattavissa. Palaverissa tuli esiin, että viitejulkaisuista tunnetuissa altaissa virtaus ei 
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välttämättä ole niin rauhallinen, etteikö se vaikuttaisi vieheen uintiin. Esimerkiksi tällaisen 

ongelman omanlainen ratkaisu saattaisi olla patentoitavissa. 

Lisäksi Tuohimetsä kontaktoi vieheiden valmistajia ja muita relevantteja tahoja koeuittolaitteen 

tarpeellisuuden selvittämiseksi. Saadun palautteen perusteella vastaavia laitteita ei ole 

käytössä. Kontaktoidut tahot ilmaisivat alustavaa kiinnostusta laitetta kohtaan. 

Tehtävä 2.Tuohimetsä kartoitti potentiaalisia suunnittelijoita ja putkistojen toimittajia 

prototyypin valmistamiseksi. Putkien toimittajaksi valikoitui LVI J. Paananen Oy ja 

suunnittelijaksi Mikko Saikkonen Oy. Valaistussuunnittelun asiantuntijuudesta kontaktoitiin 

Jyväskylän kaupunginteatterin valaistussuunnittelija T. Toijanniemeä. Korona –pandemiasta 

johtuneiden rajoitusten vuoksi asiaa jouduttiin siirtämään. Myöhemmässä vaiheessa päätettiin, 

että valaistussuunnitelma on liian haasteellinen tehtävä tässä vaiheessa, ja siitä luovuttiin. 

 

Kuva. Prototyypin suunnittelupiirustuksia. 

 

Tehtävä 3. Tehtävää ei toteutettu (ks. edellä). 

Tehtävä 4. Laitteesta valmistettiin prototyyppi, jolla suoritettiin koesarjoja kokemusten 

saamiseksi veden virtausten käyttäytymisestä ja hallinnasta sekä laitteen soveltuvuudesta 

vieheiden koeuittoon. Laitetta varustettiin erilaisilla potkuriratkaisuilla virtauksen 

synnyttämiseksi sekä virtausmittarilla virtauksen nopeuden toteamiseksi. Testejä tehtiin kesän 

ja syksyn 2020 aikana. 
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Kuva. Vieheen koeuittimen prototyyppi. 

Tehtävä 5. Valmistuksen yhteydessä saatiin ideoita laitteen valmistusmenetelmän 

kehittämiseksi.  

Tehtävä 6. Keksijä Tuohimetsän Viitasaarelle perustama yhtiö Tuohia Oy (Y-tunnus 3115721-1) 

kaavailee aloittavansa tuotteen valmistuksen ja myynnin. Yhtiö on ryhtynyt tekemään jatko 

tuotekehitystyötä ja testaamisia saadakseen tuotteen markkinointikuntoon. 

Johtopäätökset ja suositukset 

Keksijän johtopäätökset osaprojektista olivat seuraavat: ”Vieheen uittolaitteen testaus jatkuu 

keväällä 2021 ja näyttää että uistimen valmistajat tarvitsevat näppärää laitetta testeihin ja 

messuille.” 

Idea osoittautui testeissä kehittämiskelpoiseksi ja lupaavaksi kaupalliseksi tuotteeksi. Sen 

hyödyntämiseksi näyttää syntyneen polku idean esittäjän itsensä toteuttamana. Laitteen 

muotoilua ja kokoonpanoa kannattanee edelleen pohtia asiakkaiden kanssa. Alkuperäisessä 

suunnitelmassa ollut idea valaistusolojen demonstroimiseksi osana laitteen ominaisuuksia 

kannattanee vielä ottaa kehittämispöydälle. 

 

Jyväskylässä 3.5.2021 
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Liite 21. Älyboksi osaprojektin raportti 

Osaprojektin nimi: Älyboksi 

Projektin osapuolet:  

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 

 

J. Koponen 

 

AIKATAULU JA TOTEUTUS 

Projektin asettamissopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2020 (liite1), jonka jälkeen aloitettiin 

projektin toteuttaminen. Ensimmäisessä vaiheessa aloitettiin Älyboksin tekninen suunnittelu ja 

etsittiin sen toteuttajaa. Neuvotteluja käytiin Insta ILS Oy:n kanssa touko- kesäkuussa 2020 ja 

Insta ILS Oy toteuttin ensimmäisen vaiheen testiversion Älyboksistä heinäkuussa 2020. 

Kesäkuussa 2020 Älyboksin tiimoilta tehtiin idean alustava uutuusarvoselvitys Berggren Oy:n 

kanssa, jossa todettiin, että suoraan vastaavanlaisia kuljetusratkaisuja ei ole markkinoille. 

Heinä- elokuussa päästiin toteuttamaan ensimmäisiä kokeiluja Älyboksin toimivuudesta ja 

ensimmäinen virallinen testi toteutettiin 28.8.2020 klo 12:15 – 18:10 Pertteli – Tampere – 

Pertteli: Maakuljetuksena LTE 3G/4G pääväyliä pitkin. Testissä käytettiin henkilöautoa, jossa 

Älyboksi oli liitetty ajoneuvon sisältä LTE 3G/4G verkkoon suoraan omaa yhteyttä hyödyntäen 

sekä ajoneuvon wi-fin yli katolla sijaitsevan eväantennin kautta. 

Testin tuloksia päästiin tarkastelemaan Insta Blue Aware –sovelluksen kautta ja niiden pohjalta 

tehtiin Insta ILS Oy:n kanssa pieniä muutoksia niin sovellukseen kuin myös Älyboksin 

tekniikkaan. 

Lokakuussa 2020 (13.10.2020 klo 11:25 – 12:35, Tulejärventie, Laitila) toteutettiin toinen 

virallinen kokeilu, jossa yhdistettiin ilmaluljetus sekä maakuljetus. Kokeilun aikana Älyboksi 

vaihdettiin suoraan lennosta helikopterista autokuljetukseen seurantaa katkaisematta. 
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Testien jälkeen koottiin testipäivien anti yhteen ja todettiin, että Älyboksi tuottaa riittävää 

dataa sijainnista sekä boksin lämpötilasta ja sitä voidaan lähteä jatkokehittämään. Myös Insta 

Blue Aware –sovellus toimii riittävällä tasolla Älyboksin seurantaa ajatellen.  

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. 

Idean kuvaus 

Älyboxi eli standardoitu älykäs kuljetuslaatikko koko logistiikkaketjun läpi eri toimialoille. 

Tarkoituksena on suunnitella, testata ja valmistaa standardoitu älyä sisältävä kuljetuslaatikko, 

mikä soveltuu eri toimialoille ja sitä voidaan hyödyntää kaikissa osissa koko logistiikkaketjua. Eri 

käyttökohteille ja toimialoille räätälöidään omat versiot erityisvaatimusten ja –tarpeiden 

mukaan.  

Kuljetuslaatikko, Älyboxi, suunnitellaan jo olemassa olevien perinteisen ilmailun standardien 

mukaisesti, ml- kiinnitys- ja kuormitusmoninkertavaatimukset (kaupallisen ilmakuljetuksen 

hyväksyntävaatimukset, ns. CAT –luokitus (Commercial Air Transport - luokitus)), jolloin 

varmistetaan yhteensopivuus ilmailuun. Tämän lisäksi Älyboxin suunnittelussa huomioidaan ns. 

eurolava standardi (EPAL), jolloin kuljetuslaatikon mittavaatimukset täyttävät myös muut 

logistiikkaketjun vaatimat osa-alueet, mm. laivarahtivaatimukset, raideliikenteen vaatimukset, 

kumipyörälogistiikan perusvaatimukset jne. Eli näin huomioidaan mahdollisimman laajasti myös 

eri maa- meri- ilmakuljetusmuotojen erityispiirteet ja saavutetaan mahdollisimman täydellinen 

cargo-yhteensopivuus. Näiden lisäksi suunnittelun yksi ohjaava tekijä on tulevaisuuden 

logistiikkatarpeet, eli yhteensopivuus miehittämättömän ilmailun erilaisten kuormien 

kiinnitysjärjestelmien kanssa. Suunnittelussa huomioidaan ulkoisen kuorman 

kuljetusvaatimukset sekä niin miehittämättömän kuin miehitetynkin ilmailun normaalit 

kuljetusmääräykset sekä standardoidut sisäpuolisen rahdin kiinnitysmenetelmät. 
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Älyboxin ”äly” tarkoittaa käytännössä etäluettavaa sensoriteknologiaa ja sen hyödyntämistä. 

Tarkoituksena on varustaa ensimmäisen vaiheen älyboxit lämpötila ja kosteussensoreilla niin, 

että sensoridata voidaan lähettää sijaintitiedon lisäksi haluttuihin mobiililaitteisiin 

hyödyntämällä esim. olemassa olevaa LTE –verkkoa. Yksinkertaisella seurannalla voidaan 

varmistaa kuljetettavan tuotteen olosuhteet koko logistiikkaketjun ajan. 

Osaprojektin tavoitteet 

Selvitetään testaamalla ja todentamalla uudenlaisen kuljetuslaatikon, Älyboksin, soveltuvuus 

erilaisiin kuljetusmuotoihin ja –laitteisiin. 

Testaamisen ja todentamisen aikana arvioidaan ja testataan Älyboksin sensoritekniikan 

toimivuus. Miten tietoa mm. laatikon sisä- ja ulkolämpötilasta, kosteudesta ja sijainnista jne. 

voidaan tarkastella eri mobiililaitteilla ja millaisiin kantamiin päästään tiedonsiirrossa.  

Testaamisen ja todentamisen aikana arvioidaan myös uuteen toimintatapaan liittyvät riskit sekä 

selvitetään niiden minimointi ja tehdään myös alustava riskianalyysi. Selvitettävänä asiana on 

myös uudenlaisen kuljetuslaatikon suojaamiseen liittyvät asiat. 

Toteutus 

Suoritetut testit eri kuljetusvälineissä: 

Testi 1. 28.8.2020 klo 12:15 – 18:10 Pertteli – Tampere – Pertteli (henkilöauto): 

Maakuljetus pääväyliä käyttäen. Testi sisältää yhteyden ilman ulkoista antennia suoraan boxista 

ajoneuvon sisältä hytistä, ajoneuvon suljetusta metallirakenteisesta tavaratilasta sekä erillisellä 

ulkoisella antennilla vahvistettuna ajoneuvossa olevan wi-fi verkon yli ajoneuvon katolla 

optimaalisessa paikassa sijaitsevan eväantennin kautta. 

 

- Maakuljetus ajoneuvon sisällä hytissä LTE 3G/4G yhteys suoraan ajoneuvon sisältä 

boxista. Tracking data hyvällä tasolla, käytännössä ei juurikaan poikkeamia reitiltä 

eikä muitakaan merkittäviä puutteita seurantadatassa. Vain muutamia hyvin pieniä 

hidastumisia, hyppyjä tai hetkellisiä katkoksia trackerin liikkeessä havaittiin, nämä 
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yhteys myös välittömästi ”otti itse kiinni”. Edellämainittuja katkoksia esiintyi siis vain 

n. kerran viidessä minuutissa ja aina hyvin lyhyen aikaa. 

- Maakuljetus ajoneuvon tavaratilassa LTE 3G/4G yhteys suoraan boxista. Tracking data 

edelleen hyvällä tasolla, jopa hieman vähemmän havaintoja edellisessä kohdassa jo 

mainituista hetkellisistä katkoksista. Kokonaisuutena saatiin erittäin luotettavaa 

sijainti-, lämpötila ja kosteustietodataa. 

- Maakuljetus ajoneuvon tavaratilassa mutta LTE 3G/4G yhteys ajoneuvosta ulos 

ulkoisen optimaalisesti sijoitetun eväantennin kautta. Boxista ulkoiseen lisäantenniin 

ajoneuvon oman wifi-verkon yli. Kaikki seurattava data erittäin hyvälaatuista ilman 

minkäänlaisia mainittavia poikkeamia taikka katkoksia ajonopeuksien ja/tai reittien 

vaihteluista riippumatta. Testaika oli myös verrattain pitkä (tälle osiolle lähes 2h) ja 

vain muutamissa kohdissa oli havaittavissa pieni hairahdus verrattuna todelliseen 

reittiin (l. ajettuun tieväylään) tai ”pieni oikaisu” reitin jyrkissä suunnanmuutoksissa. 

Kuljetusnopeuden hidastuessa data oli kartalla laadultaan jopa erittäin tarkkaa 

eritellen muun muassa kauppojen pihamailta tapahtuvat parkkiruuduista lähtemiset 

selvästi (n 1m tarkkuudella). 

 

Kuva. Esimerkki auton tavaratilasta tapahtuvasta seurannasta maantienopeudella (ulkoinen 

lisäantenni) 
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Kuva. Esimerkki maakuljetuksen seurannan tarkkuudesta hitaalla nopeudella 

 

Testi 2. 13.10.2020 klo 1125 – 12:35 Tulejärventie, Laitila (ilma-alus): 

Yhdistetty ilmakuljetus – maakuljetus. Kuljetusboxin vaihto suoraan lennosta helikopterista 

autokuljetukseen datan seurantaa katkaisematta. Testin suoritus Laitilassa harvaan asutulla 

seudulla, metsäalueen yläpuolella ja metsäautoteitä hyväksi käyttäen. Testit suoritettiin ensin 

helikopterilla eri nopeuksilla n. 50m – 150m korkeuksissa lentotiloja vaihdellen mistä 

kuljetusboxi / testilaite siirrettiin suoraan maakuljetukseen ja jatkettiin metsätietä pitkin 8-

tielle, josta kohti Turkua. 

- Ilmakuljetuksen seuranta metallirakenteisen helikopterin rungon sisältä ilman 

minkäänlaisten erillisten antennien käyttöä taikka boxin sijoittelun optimointia. 

Tracking- data hyvällä tasolla, käytännössä ei juurikaan poikkeamia reitiltä eikä 

mitään merkittäviä puutteita seurantadatassa. Koko testiaika seurattiin manuaalisesti 

ja vain muutamia jo autokuljetustesteissäkin löydettyjä samoja pieniä hidastumisia  

trackerin liikkeessä havaittiin. 



Raportti  

 

 
 
 

 

Kuva. Ilmakuljetustesteissä käytetty helikopteri sekä testeissä käytetty älyboxi (maassa koneen 

edessä). 

 

Kuva. Esimerkki saadusta ilmakuljetusdatasta 
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Keskeiset tulokset 

Älyboksin ensimmäisen vaiheen testaukset onnistuivat lähes odotetusti ja samalla todennettiin 

eri kuljetustapojen hyödyntämismahdollisuus. Käytännössä (keksijän arvio) kuljetusmuodon 

muuttamisella ei ole suurta vaikutusta Älyboksin seurantaa silmällä pitäen. Paremman ulkoisen 

antennin lisäämisellä saadaan parannettua datan laatua, jolloin päästään vielä tarkempaan 

seuranta tulokseen. 

Suurin etu tässä on se, että kuljetettavaa hyödykettä voidaan seurata (kuljettaja, lähettäjä, 

vastaanottaja) reaaliaikaisesti sekä samalla varmistaa, että seurattavat parametrit pysyvät 

sallituissa rajoissa, esim. lämpötila pysyy tiettyjen arvojen sisäpuolella. Älyboksin hyöty tuleekin 

juuri tästä, eli voidaan varmistaa kuljetuksen laatu sekä kuljetusta voidaan tehdä virallisesti 

erilaisia kuljetusmuotoja hyödyntäen seuranta datan katkeamatta. 

Johtopäätökset ja suositukset 

Älyboksi osaprojektissa päästiin testaamaan keksijän ideaa hyvin nopeasti, koska 

projektitiimistä löytyi valmiiksi riittävää asiantuntiuutta sekä hyvät ja toimivat verkostot. Näiden 

vuoksi projektin toteuttaminen oli nopeaa ja tehokasta.  

Projekti palveli hienosti idean todentamista ja näin pystyttiin suunnittelemaan selkeät 

jatkotoimenpiteet osaprojektin päättymisen jälkeen. Kehittämisyhtiön rooli 

jatkotoimenpiteiden toteuttamisessa oli myös merkittävä idean esittäjän näkökulmasta. 

Osaprojektin tuloksena pystytään suosittelemaan Älyboksia osana tulevaisuuden 

kuljetusratkaisuja, joissa tarvitaan reaaliaikaista tuotteen seurantaa. Vuonna 2021 alkaneiden 

koronarokotteiden kuljettamisessa mm. tarvitaan tarkkaa tietoa rokotteiden 

lämpötilaseurannasta, tämä on vaan yksi hyvä esimerkki Älyboksin tulevaisuuden 

mahdollisuuksista. 

Projektin kannalta osaprojektin toteuttamisessa huomattiin merkittävä etu valmiiden 

verkostojen hyödyntämisestä sekä olemassa olevien asiantuntijoiden käyttämisestä. Tulevissa 

projekteissa kannattaa myös huolellisesti kartoittaa mahdolliset projektien toteuttamisen 

kannalta hyödyllisten verkostojen käyttömahdollisuus. 
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Liite 22. Automaattinen asfalttipaikkauskone -osaprojektin toteutusraportti  

Idean nimi 

Automaattinen asfalttipaikkauskone 

Osapuolet 

Hankkeen puolesta 

Organisaatio: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

Idean esittäjä 

J. Savela 
 

Projektin toteutusaika 

6.3.2020 – 31.12.2020 

Idean kuvaus 

Keksintö on automaattinen asfaltinpaikkauksen työkone, jonka avulla reikiintynyt asfalttipinta 

paikataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja suurella työnopeudella. Kone kuivaa, 

lämmittää, avartaa, tiivistää asfaltin vaurioituneen kohdan sekä paikkaa ja tasoittaa tienpinnan 

tasaan automaattisesti. Kone mittaa, laskee, tilastoi ja koostaa raportin työsuorituksestaan. 

Työkohteista otetaan valokuvat ennen ja jälkeen paikkauksen. Kuvissa on paikka- ja aikatieto. 

Raporttien lisäksi voidaan tilastoida tieosuuksia eri tasoille ja laatia laskutusta tai budjetointia. 

Kyseessä on yhdistelmä menetelmää, tuotetta ja palvelua. 

Monitoimityökone liitetään biokaasutraktorin etukuormaajaan tai etunostolaitteeseen, jossa 

työkoneessa sijaitsee myös asfalttisäilö. Työkone tarvitsee hydrauliikkaa, ohjausvirtaa 

venttiileille, biokaasua varastoasfaltin sekä paikkauskohdan lämmittämiseen. Traktorin 

takanostolaitteeseen kytketään biokaasun lisäsäiliö. Laitteistot voidaan biokaasutraktorin sijaan 

kytkeä metaanitraktoriin (biokaasu), dual- tai tavanomaiseen dieseltraktoriin. Työkone voi 
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käyttää biokaasua traktorin omista tankeista ja/tai takaosan lisätankista. Lisätankkiin voidaan 

kytkeä perävaunu, jossa voi sijaita isompia määriä asfalttia varastoituna. 

Tavoitteet 

Projektissa selvitetään alustavasti idean automaattinen asfaltinpaikkauskone hyödyllisyys ja 

toteutettavuus. Järjestelmä koostuu kolmesta elementistä:  

1. Menetelmä 

2. Laite 

3. Menetelmää tukeva tietojärjestelmä 

 

Keskeiset selvitettävät asiat ovat: 

l) Selvitettävä asia 1: Idean uutuusasema. 

m) Selvitettävä asia 2: Menetelmän, laitteen ja tietojärjestelmän alustava mallinnus 

n) Selvitettävä asia 3: Paikkaustyövaiheen kokeileminen laitetta simuloivilla välineillä 

o) Selvitettävä asia 4: Kokemus- ja käyttäjätiedon hankinta 

p) Selvitettävä asia 5: Presentaation teko ja tarvittavien kumppaneiden etsintä 

 

Toteutus 

Toimenpiteet työsuunnitelman mukaisesti 

Tehtävä 1. Jamk teki toimeksiannon Berggren Oy:n kanssa alustavasta uutuusarvoselvityksestä. 

Savela osallistui Paanasen kanssa patenttiasiamiehen kanssa järjestettyyn patenttitietokantojen 

tutkimiskokoukseen 2.4.2020.  

Hakujen päätulokset: 

Täysin identtistä ratkaisua, josta löytyisivät kaikki keksinnön piirteet ei löytynyt.  

Uutuusasemaselvityksen pohjalta ei löydy välitöntä estettä keksinnön hyödyntämiselle. Mikäli 

tarvitaan tarkempi varmistus toiminnanvapaudesta tai uutuudesta, suositellaan kattavampien 

selvityksien tekemistä. 
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Tulosten perusteella idean jatkotyöstämistä päätettiin jatkaa. 

Tehtävä 2. Savela laati prototyypin suunnittelupiirustukset. Jamk tilasi Paja.io Oy:ltä mock-up 

versiot järjestelmän käyttöliittymistä idean esittelemiseksi potentiaalisille järjestelmän 

käyttäjille. 

 

Kuva. Mock-up urakoitsijan android -mobiilinäkymä. 

 

 

Kuva. Mock-up urakoitsijan pc-näkymä. 



Raportti  

 

 
 
 

 

Kuva. Testilaitteen suunnittelukuva. 

Tehtävä 3. Testilaitteella suoritettiin asfaltin paikkaustestejä Biotalouskampuksella sijaitsevalla 

asfalttikentällä 3.6.2020. Testiä varten Savela rakensi suunnitelman mukaisen testilaitteen, 

jonka avulla testattiin asfaltissa olevan reiän työstämistä. Laitteeseen oli liitetty ajoneuvovaaka 

käytettyjen voimien mittaamiseen. Laitteen painamiseen asfalttia vasten saatiin voima 

koneurakoitsija Esko Hyvärisen traktorikaivurin kauhasta, jolla laitetta painettiin alaspäin. 

Paikkausaineeksi oli varattu ämpärillinen AB11 asfalttimassaa GRK Road Oy:ltä. Asfalttimassaa 

pidettiin notkeana kaasugrillin avulla (160 0C, mittaus uunilämpömittarilla). Asfalttiin tehtiin 

reikä kuumentamalla asfalttia ja käyttämällä rautakankea reiän tekoon. Tässä sekä 

paikkausvaiheessa paikattavaa kohtaa lämmitettiin kaasupolttimella (ns. toholla). 

Lämmitettävän paikkauskohteen lämpötilaa seurattiin IRmittarilla. 

Testi suoritettiin painamalla traktorikaivurin kauhalla testilaitetta korjattavaa asfaltin kohtaa 

vasten. Autovaa’alla todettiin käytetty voima. 
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Kuva. Testiasetelma Biotalouskampuksen asfalttikentällä. 

Asfalttireiän paikkaustesti 1 

• Asfaltin pinta kaasuliekkilämmityksessä 

o Lähtötilanne 11.5 ˚C 

o Lämmityskohta 300 ˚C, reunat 174 ˚C, pohja 141 ˚C 

• Upotuksen painaminen asfalttiin meistityökalulla 

• Tuloksena saatiin 100x100mm kokoinen 25mm syvä painuma (työntövoima 80 kg). 
 
Asfalttireiän paikkaustesti 2 

• Asfaltin pinta kaasuliekkilämmityksessä 

o Lähtötilanne 11.5 ˚C 

o Lämmityskohta 86˚C ennen painamista 

• Upotuksen painaminen asfalttiin meistityökalulla 

• Tuloksena 100x100mm kokoinen 15mm syvä painuma (työntövoima 800 kg). 

 

Asfalttireiän paikkaustesti 3 

• Asfaltin pinta kaasuliekkilämmityksessä 

o Lämmityskohta 140-300˚C ennen painamista 

• Upotuksen painaminen asfalttiin meistityökalulla 

• Tuloksena 250x250mm kokoinen 1-20mm syvä painuma (työntövoima 3200 kg). 
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Kuva. Paikattavan kohdan lämmitystä ja työntövoiman mittaamista. 

Testi osoitti kovan asfaltin työstämisen haasteellisuuden. Käytettävissä olevilla välineillä 

tapahtunut lämmittäminen ei riittänyt pehmittämään tienpintaa riittävästi, jotta tasapohjainen 

meisti olisi uponnut siihen kunnolla. Riittävän syvää reikää paikkausainetta varten ei saatu 

syntymään, vaikka käytettiin varsin suurtakin voimaa. Tilanne saattaa muuttua, mikäli on 

käytössä voimakkaampi lämmityslaite. Lisäksi paikattavan reiän tekoon käytettävän meistin 

uudelleenmuotoilulla saatettaisiin päästä parempaan tulokseen. 

Tehtävä 4. Haastateltiin alan toimijoita ja asiantuntijoita menetelmän ja tietojärjestelmän 

käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä. Tässä käytettiin apuna 2. ja 3. tehtävissä tuotettuja 

materiaaleja. 

Kontaktoidut tien ylläpitäjät ja urakoitsijat pitivät ideaa mielenkiintoisena ja kehittämisen 

arvoisena menetelmänä asfalttiteiden kunnossapidon tehostamiseen. 

Tehtävä 5. Tarkoituksena oli myös selvittää alustavasti mahdollisuuksia ja kumppaneita 

laitevalmistukseen, mutta testien tulokset jäivät vielä niin kauaksi hyödyntämiskelpoisista 

ratkaisuista, että tähän vaiheeseen ei edetty. 

Idea esittäjä sen sijaan perusti Jyväskylään oman yrityksen Engsav Oy, y-tunnus 3152361-3. 

Johtopäätökset ja suositukset 

Asfaltin lämmityksen onnistuminen on ylivoimaisesti tärkein tekijä reikäupotuksen 

onnistumisessa. Suoran kaasuliekin ei arveltu sovellu tehtävään, koska se polttaa helposti 
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bitumin. Paikattavan kohteen reunoilta irtoaa mursketta reiän teon aikana, joten paikkauksen 

viimeistely edellyttää reuna-alueille harjausta ja bitumiliimausta irtokivien välttämiseksi.  

Paikkaus onnistuu erittäin hyvin 160 ˚C asfalttimassalla, mikäli se saadaan syötettyä reikään 

kerralla ennen massan jäähtymistä. Massan määrän mitoitukseen on myös kiinnitettävä 

huomiota, jotta sitä on riittävästi täyttämään reikä, mutta ei pursu ylimääräistä tien pinnalle. 

Idean alkuselvittely ja testaaminen eivät tuoneet välittömästi näkemyksiä idean 

hyödyntämiskelpoisuudesta, mutta toisaalta suoranaisia esteitäkään ei noussut esiin. 

Haasteena on kehittää sellainen teknologia, jolla voidaan työstää nopeasti ja vaivattomasti 

asfalttivaurioon säännöllisen muotoinen reikä, joka paikataan samaan prosessiin liittyen 

välittömästi paikkausmateriaalilla. Testi osoitti, että alustavat ajatukset eivät vielä riitä, vaan 

niitä on kehitettävä eteenpäin. 

Käyttöliittymä tienpitäjälle, urakoitsijalle ja tienkäyttäjille on toteutettavissa varsin helposti ja 

voi olla keskeinen osa konseptia. Paikkaustekniikka voi tosin toimia ilmankin sitä. 

Suosituksena on, että paikkausreiän tekemisen tekniikkaa tutkitaan toimivan ratkaisun 

löytämiseksi. Järjestelmän muutkin osat vaatinevat oman kehittelynsä, mutta reiän teko on yksi 

avain kysymyksistä. Idean esittäjällä on mahdollisuus osallistua halutessaan perustamansa 

yrityksen kautta jatkokehittämiseen. Kumppaneita tarvitaan joka tapauksessa, joten ideaa tulee 

esitellä soveltuvissa tilanteissa kiinnostuksen herättämiseksi. 

Jyväskylässä 24.5.2021 
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Liite 23. Puuhun tarttuja osaprojektin raportti 

 

Osaprojektin nimi: Puuhun tarttuja (Tree Grabber) 

Projektin osapuolet:  

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 

 

I. Kyrönlahti 

 

AIKATAULU JA TOTEUTUS 

Projektin asettamissopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2020, jonka jälkeen aloitettiin projektin 

suunnittelu ja toteuttaminen. Ensimmäisessä vaiheessa aloitettiin tarttujan tekninen 

suunnittelu ja etsittiin sen toteuttajaa. Neuvotteluja käytiin H. Riekon kanssa, jonka avulla 

päästiin nopeasti suunnittelussa eteenpäin. 

Projektin alussa toteutettiin myös Tarttuja idean tiimoilta alustava uutuusarvoselvitys Berggren 

Oy:n kanssa, jossa todettiin, että suoraan vastaavanlaisia tartuntaratkaisuja ei ole markkinoille. 

Marras- joulukuun aikana saatiin suunnitelmat valmiiksi ja päästiin tekemään ensimäistä 

prototyyppiä, jolla pystyttäisiin toteuttamaan ensimmäiset tartuntatestaukset. Ensimmäisissä 

testeissä tarkasteltiin tartuntamekanismin ja ohjelmiston toimivuutta sekä nopeutta. Testien 

tuloksena päivitettiin tarttujan ohjelmistoa niin, että mekanismi toimisi nopeammin. Samalla 

vahvistettiin myös prototyypin osia, jotta saavutettaisiin riittävä tartuntavoima, joka jaksaa 

kannatella dronea puun latvassa. 

Muutostöiden jälkeen toteutettiin seuraavat testit dronen kanssa tasaisen tolpan nokkaan. 

Testissä päästiin tarkastelemaan dronen lennättämisen mahdollisia haasteita (näkyvyys), kun 

dronella viedään tarttuja tolpan päähän. Testien perusteella todettiin, että tartuntamekanismi 

toimii periaatteessa hyvin, mutta tarttujan liikkeet pitäisi olla vielä nopeammat, jotta se toimisi 
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optimaalisesti dronen kanssa. Dronen nopeat liikkeet varsinkin nousun yhteydessä tuovat omat 

haasteensa tarttujan avautumista ajatellen. 

Testien jälkeen koottiin testipäivien anti yhteen ja todettiin, että tarttuja toimii odotetulla 

tavalla, mutta sitä pitää vielä jatko kehittää ennen kuin pystytään siirtymään 

puunlatvatestauksiin. Puunlatva, riippuen puulajista, tarvitsee tarttujalta erilaiset ”kourat” kuin 

mitä tolppatestissä käytettiin. Tämä tuo kokonaisuudelle lisämassaa ja tuulipinta-alaa, jolla 

saattaa olla vaikutusta myös dronen lennättämiseen ja tarttujan viemiseen puunlatvaan. Koska 

käytössä ei suoraan ollut tällaista dronea, jouduttiin tässä vaiheessa jättämään kyseiset testit 

tekemättä.  

Osaprojektin jälkeen, kevään ja kesän 2021 aikana, käytiin jatkokeskusteluja keksijän kanssa 

mahdollisten yhteistyökumppaneiden löytämisestä. Tarttujaprotoa voidaan tulevaisuudessa 

esitellä mm. suurille yrityksille, joiden kanssa tuotetta voidaan lähteä jatkokehittämään. 

Seuraavan proton valmistamiseen tarvitaan lisää pääomaa ja asiantuntijuutta, jonka vuoksi 

keksijä tarvitsee mukaan yrityskumppanin. Tarttujan lisäksi kehitteillä on oma liitosmoduuli, 

jonka avulla drone voi telakoitua tarttujaan, eli tulevaisuudessa tarttuja on itsenäinen 

hyötykuorma, jonka drone voi viedä puunlatvaan ja tarvittaessa jättää sinne. Tämän 

telakointimenetelmän suunnittelua jatkaa idean keksijä omana työnään. 

Idean kuvaus 

Kyseessä on droneen asennettava lisälaite tai kokonaan uusi drone, joka kykenee kiinnittymään 

puun latvaan erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitellun tarttujan avulla. Tarttuja sijaitsee 

dronen alapuolella. Tarttuja toimii siten, että sen supistuva kehikko kiristyy momenttiin 

puunlatvan ympärille. Droneen voidaan lisätä aukeava aurinkopaneeli, joka aukeaa 

automaattisesti, kun tarttuminen on onnistunut. Aurinkopaneeli lataa dronen akkua, josta 

puolestaan energiansa ottavat dronessa olevat muut lisälaitteet, kuten etäohjattava kamera 

tms. 

Ensimmäisessä kehitysvaiheessa tarttuja telakointi puun latvaan tehtäisiin manuaalisesti, 

näköetäisyydeltä. Myöhemmässä kehitysvaiheessa voitaisiin kehittää automaattinen telakointi, 

jossa drone osaisi telakoitua sopivaan puun latvaan esim. karttapohjalla osoitetulta alueelta. 
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Jatkotyönä tarkoituksena on suunnitella, testata ja valmistaa ensimmäinen tarttujan testimalli, 

millä voidaan todentaa idean käyttötarkoitus ja testata esim. tarttujan painon vaikutusta puun 

latvaan kiinnittymisessä. Myöhemmässä vaiheessa voidaan sitten miettiä testien perusteella 

tarttujalle erilaisia soveltamiskohteita ja mahdollisia asiakaskohderyhmiä. 

Osaprojektin tavoitteet 

Selvitetään testaamalla ja todentamalla tarttujan toimivuus sekä sen toteuttaminen. 

Testaamisen ja todentamisen aikana arvioidaan ja testataan tarttujan mekanismin toimivuus. 

Miten tarttuja kiinnittyy tolppaan / puuhun ja minkälaisia haasteita jatkosuunnittelussa pitää 

ottaa huomioon. Esim. tarttuja + dronen paino, kiinnitykseen tarvittavat apulaitteistot (esim. 

jalat / kourat jne.).  

Testaamisen ja todentamisen aikana arvioidaan myös uuteen toimintatapaan liittyvät riskit sekä 

selvitetään niiden minimointi. Selvitettävänä asiana on myös uudenlaisen dronejen 

hyötykuorman asiakkaat ja hyödyntämismahdollisuudet. 

Toteutus 

Suoritetut testit: 

Uutuusarvoselvitys: 

Uutuusarvoselvityksessä todettiin, että kuvatun innovaation kaltaisia ratkaisuja ei yhdessäkään 

selvityksemme hauissa tullut ilmi. Sovellutuksen kohde ja kokonaisratkaisu ovat kilpaillusta 

alasta huolimatta mahdollisesti suojattavissa.  

Tarttujan 3D-suunnittelu: 

Tarttujan 3D –suunnittelu aloitettiin loppuvuodesta 2020. Suunnittelu tehtiin idean esittäjän 

omia suunnitelmia mukaillen. Mallintamisessa otettiin huomioon materiaalien vaikutus 

kokonaisuuteen, tarttujan valmistamisen reunaehdot sekä materiaalien vahvuuksien rajoitteet 

ja vaatimukset, jotta saavutetaan riittävät voimat. 
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Kuva: Tarttujan ensimmäinen 3D-mallinnus 

 3D –mallinnuksen jälkeen jatkoimme mekaniikan suunnittelua ja hiomista. 

 

Kuva: moottorin suunnittelu,, suljin/aukaisu mekanismi 

Monien vaiheiden jälkeen saimme suunnittelupäätökseen ja ensimmäiset testivaiheeseen 

etenevät suunnitelmat olivat valmiina. 
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Kuva: Testaukseen etenevä malli 

Loppuvuodesta 2020 valmistui ensimmäinen testiversio suunnitelmien pohjalta. Testiversion 

materiaaliksi valikoitui vaneri, kustannus ja muokattavuus syistä johtuen. 

 

Kuva: Testaukseen etenevä prototyyppi 
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Tarttuja testaamisesta tehtiin useita videoita, joiden perusteella tehtiin jatkoviimeistelyä ja –

valmistelua varsinaisia lentotestejä varten. Lopuksi teimme vielä varsinaiset testaukset dronella 

tolppaan, joista pystyttiin tekemään jatkotoimenpide suunnitelma. 

 

Kuva: Tarttujan testaamiset keväällä 2021 

Keskeiset tulokset 

Tarttujan suunnitteluvaiheessa nousi esille paljon sellaisia asioita, esim. materiaalien 

ominaisuudet jne. joita projektin alkuvaiheessa ei osattu ottaa huomioon. Erilaiset materiaalit 

vaikuttavat todella paljon esim. dronen lento-ominaisuuksiin sekä tarttujan valmistukseen 

(esim. hinta, paino, muokattavuus), joten jatkossa niihin pitää ottaa huomiota tuotteen 

jatkokehittämisessä. 

Myös varsinaisten testausten aikana huomattiin asioita, joita pitää vielä hioa seuraavaan 

prototyyppiin, jotta varsinaiset puuhun tartunta testit voidaan toteuttaa. Tällaisia olivat esim. 

tartuntakourat, tuulikuorma, telakoituminen jne. asiat. 

Osaprojektissa saatiin kuitenkin kerättyä arvokasta tietoa idean toteuttamisen 

mahdollisuuksista sekä ideoitiin paljon tulevaisuuden käyttötarkoituksia. Tuotetta jatko 

kehitetään projektissa saatujen tulosten perusteella idean esittäjän omana työnä eteenpäin.  
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Johtopäätökset ja suositukset 

Tarttuja osaprojektissa päästiin testaamaan ideanesittäjän ideaa nopeasti, koska 

projektitiimistä löytyi valmiiksi riittävää asiantuntiuutta sekä hyvät ja toimivat verkostot.  

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. 

Projektin kannalta osaprojektin toteuttamisessa huomattiin merkittävä etu valmiiden 

verkostojen hyödyntämisestä sekä olemassa olevien asiantuntijoiden käyttämisestä. Tulevissa 

projekteissa kannattaa myös huolellisesti kartoittaa mahdolliset projektien toteuttamisen 

kannalta hyödyllisten verkostojen käyttömahdollisuus. 
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Liite 24. Jälkikyselyn tulokset 

  

Osaprojektit jälkikysely
BIND - Bioinnovaatioiden edistäminen -

projektiin osallistuneita keksintöideoita.

Jälkikysely projektin vaikutuksista ja 

ideoiden projektin jälkeisestä kehityksestä.

Idean esittäjä; Osaprojekti Onko BIND -projektille esiteltyä 

ideaa kehitetty eteenpäin

tai aiotko kehittää

Onko ideasta tehty 

kaupallinen 

tuote

Onko löytynyt tarvittavia

kumppaneita kehittämiseen

Onko idea johtanut muuhun 

kehittämiseen

Olisiko ideaa viety 

eteenpäin

ilman BIND -

projektia 

Millainen oli BIND -projektin lisäarvo idean 

kehittämiseen

Muita terveisiä

Uusi biokaasureaktori on kehitelty Ratkeaa myöhemmin Kyllä, löytynyt maatila, johon laitteisto. On aika paljon uusia ideoita hankkeen ansiosta. luulen että oltaisiin Omatekemänä testin uskottavuus olisi pienempi. Risuja: hidas organisaatio, sovitut asiat tulisi tehdä ajallaan. 

Älykäs kuormanseurantajärjestelmä ei ole ei ei ole ei ole ei Ei muista enää. Ei ole

Uusia tuotteita ruiskutettavasta sellumassasta ei ole ei ole oli, kartoittajasta ei vaan kuulunut enää ei ole Luultavassti ei Tekemiseen tukea tuloksen mukaan koko matkalle!

Hiekoitusrobotti Ei ole ei ole ei ole etsittykään ei ole johtanut Olisi voitu viedä en tiedä pitempiä hankkeita!

Better leather kyllä on ei ole vielä, kyllä on ei oikeastaan ei olisi merkittävä!Työtilat,materiaalit yms. Positiiviset kokemukset

Kuljetusdrone ei ole ei vielä kyllä löytyy on johtanut Olisi viety Ei merkittävää yrittäjän ja rahoittajan välisiin neuvotteluihin enemmän tukea.

Kuusenkerkkäimuri on kehitelty ei varsinaisesti ei ole löytynyt, mutta 2 pot. kysymättä. pihkan aktiivista valutusta ollaan kehitetty. Ei varmasti Taloudelliset resurssit iso apu Suuret kiitokset jamk, Tapani Sauronen!!

Kanervakeräin on kehitelty ei mutta mahdollista. ei ole löytynyt, mutta 2 pot. kysymättä. pihkan aktiivista valutusta ollaan kehitetty. Ei varmasti Taloudelliset resurssit iso apu Suuret kiitokset jamk, Tapani Sauronen

Kiinteistön digitaalinen seuranta itekseen olen kehittänyt eteenpäin ei vielä ole… mutta tulossa on löytynyt, mutta saa löytyä lisääkin on todennäköisesti ei rahoitus tätä kautta tärkein!! lisäkeskustelut olisivat tervetulleita, saa soitella!

Mikroleväreaktori ei ole, opinnätetyö myöhemmin ei ole ei toistaiseksi Ei ole ei suuri positiiviset muistot jäi. Työmäärän ja rahoituksen tuplaus ei yllättänyt.

Pelklapi ei oikeastaan ei ole ei ole poiki uuden idean tuskin olisi antoi sykäyksen eteenpäin tällaista toimintaa lisää! Tällaista tarvitaan

Lisäravinnesarja ei ole ei ole ei ole ei ole ei olisi tärkeä

Hortahanska Korona haitannut. Tuote myynnissä on ei ole Tehnyt varovaiseksi. Tietää mitä tuotekehitys vaatii kyllä tosi tärkeä, sain arvokasta tietoa ja ohjausta. tarvitaan lisää, yrittäjälle suuri apu monelta

Kääriytyvä viehesuoja on kehitetty ei vielä, työn alla on löytynyt aina jotakin kyllä testaus ja kehitysapu tärkeää toimintaa. Kokoontumisia olisi hyvä olla lisää.

Vieheen koeuittolaite on kehitetty myöhemmin on löytynyt aina jotakin ehkä testaus ja kehitysapu tärkeää toimintaa. Kokoontumisia olisi hyvä olla lisää.

Älyboxi eipä ole ei ole on 2 kyllä poiki oheistuotteen ei olisi ratkaiseva auttaa todella paljon!!

Plänt träkker on jossakin kehitetty ei ei on mietitty muutakin kyllä olisi ulkop. näkemykset tärkeitä. ja tal. buusti merkittävä. Tällaiset ovat tärkeitä meille yrittäjille. Kiitokset järjestäjille.

Asfaltinpaikkauslaite ei ole ei ole ei ole työllistymisapu omalla kohdalla ei varmastikkaan ihan hyvä hyvä homma, mutta konkretiaa miten yhteistyö yritys löytyisi 

Drone puuhun tarttuja koko ajan työn alla ei vielä ei oikein ole, kuvittelin että löytyisi monta on tullut tod.näk. olisi mekaniikka suunnittelia Hirvitti ettei joku kopioi ideaa. Turhan aikaisin loppui ja jatkoa toivoisin
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Liite 25. Palautekyselyn raportti 

BIND palautekysely 

Vastaajien kokonaismäärä: 11 

1. Roolisi projektissa 

Vastaajien määrä: 11 

 

 n Prosentti 

Arviointiryhmän jäsen 3 27,3% 

Projektiryhmän jäsen 2 18,2% 

Muu rooli (testivastaaja) 1 9,1% 

Idean esittäjä 5 45,4% 

2. Yleisarvosanasi BIND -projektin suunnitelmasta 

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta 

4 10 7,5 8 83 1,8 
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3. Yleisarvosanasi BIND -projektin toteutuksesta 

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta 

5 10 7,8 8 86 1,3 

 

4. Yleisarvosanasi BIND -projektin tuloksista 

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta 

4 8 6,7 7 74 1,3 

 

5. Millaiset odotukset sinulla oli projektista? 

Vastaukset 

Viedään ideoita käytäntöön. 

Jotta jotain bussinesta keksintöjen ympärille olisi syntynyt 

Toiveena oli mm. saada konkreettista apua kokeilujen ja protojen toteuttamiseen, löytää 

(kehitys)kumppaneita sekä kanavia rahoituksen hankkimiseen ja lisäksi saada 

suojaukseen liittyvää asiantuntija-apua. 

Epäilyni oli, että ideoita ei tulisi tarjolle. 

Että projektin kokouksissa on hyötyä saada yrittäjän innovaatioasiaa eteenpäin. 

Jatkokontakteja, patenttitoimistoyhteyksiä, mahdollisia idean ostajia esimerkiksi. 

Esitestaus 

Prototyypin rakentaminen 

Työllistyminen 

Keksijät saavat tietoa keksintönsä hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä 
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Tukea kustannuksiin ja projektinhallintaan 

Odotuksena oli saada suunnitelman mukaiset tulokset ja oppia itsekin lisää aiheesta 

yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. 

 

6. Toteutuivatko odotuksesi projektissa? Miltä osin? Miksi? 

Vastaukset 

Malliesimerkkejä jäi kaipaamaan. Arviointiprosessi oli oikein hyvä. 

Osin joo mutta millaista lopullista hyötyä keksinnöille saatiin? 

Osa odotuksista/toiveista toteutui, jotkut paremmin ja jotkut hieman vaatimattomammin. 

Kaikki suunnitellut toimenpiteet eivät mahtuneet budjettiraamiin ja joihinkin ei vain löytynyt 

(budjettiin sopivaa) tekijää. 

Toteutuivat, ehdotuksia tuli varsin paljon 

Osittain toteutuivat. Yrittäjille tuli sparrausta. Kaupalliset tavoitteet eivät toteutuneet. 

Rahoitusapua tuli osaan caseista. 

Enimmäkseen toteutuivat. Esitestaus tehtiin ja työllistyin. Proto jäi toteutumatta 

esitestauksessa ilmenneiden haasteiden ja kasvaneen riskitason vuoksi. 

Pääsääntöisesti odtukset toteutuivat . Haasteoita aiheuttivat kustannusylitykset joita on 

vaikea hahmottaa kun keksintö on vasta ajatuksissa tai paperilla 

Hieman epäselvyyttä oli että minkälaisia asioita voi projektin nimiin hankkia, lähinnä se oli 

aluksi epäselvää miten määritellään se että onko hankituista tavaroista/palveluista 

etua/hyötyä mahdolliselle yritystoiminnalle (jota ilmesesti ei sopisi projektin sääntöjen 

mukaan olla) 

 

Olisin ehkä toivonut myös enemmän tukea projektin suunnittelussa ja hallinnassa, tietty 

suunnitelmat ja väliraportit tehtiin mutta ehkä olisi voinut olla useampi tarkastuspiste 

matkan varrella missä katsotaan yhdessä edistyminen ja seuraavat stepit 
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Odotusten mukaiset tavoitteet eivät toteutuneet. Tuloksia saatiin, mutta ne jäivät melko 

vajavaisiksi suunnitelmaan nähden. Ja aiheeseen perehtyneitä henkilöitä ei saatu Jamkin 

puolelta juurikaan käyttöön, jolloin ei tapahtunut toivottua vuoropuhelua, joka olisi tuonut 

kehitystä. Onneksi kuitenkin jotain tuloksia saatiin paperille asti. 

 

7. Mitkä projektin toimenpiteet olivat hyödyllisiä keksintötoiminnan 

edistämisessä? 

Vastaukset 

Keksijöiden arvostuksen nosto, ideoiden sisäänjättö ja arviointi sekä palautteen anto 

keksijöille. 

Verkostoitumista olisi voinut olla enemmän 

Uutuusasemaselvitys. Tuki MVP:n/PoC:n/proton tuottamiseksi. 

Sparraus, asiantuntijapalveluitten osto 

Innovaatioryhmän kokoukset oli hyviä ja hyvin järjestetty. 

Sparraus, käytännön tuki, tekninen neuvonta, riskirahoitusneuvonta, kontaktit 

Ensimmäiset pilotit keksinnöistä ja niistä saadut tulokset 

Asianmukaisten työtilojen käyttömahdollisuus oli ehdottomasti tärkein. 

Suunnitelmat tehtiin perusteellisesti ja tarvittaessa apua haettiin organisaation 

ulkopuolelta. 

 

8. Mitkä projektin toimenpiteet eivät osoittautuneet hyödyllisiksi 

keksintötoiminnan edistämisessä? 

Vastaukset 

Käytännön toteutus, protoilu yms. 
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Rahoituksen saaminen 

On vaikea hankkia ostopalveluina keksintöön liittyviä toimenpiteitä, kun ei ole vielä IPR 

kunnossa eikä välttämättä selvillä, miten pitäisi/voisi jonkun asian toteuttaa... Pitäisi olla 

mahdollisuus hyödyntää esim. JAMKin omia resursseja (IT-, liiketoiminta-asiantuntijat, 

jne.) paremmin. 

Jatkoväyliä ei löytynyt eteenpäin viemiselle kovin paljon. Samoin eerityisasiantuntijoita 

olisi toivonut käytettävän enemmän, kuten teknisiä asiantuntijoita tai mallioikeuksista 

perillä olevia tahoja. 

Kaikki oli hyödyllistä 

Niitä ei ollut omissa projekteissa. Mielestäni kaikki saivat jotain tietoa keksinnöistään 

vaikka jotkut olivat sellaista tietoa joka oli negatiivista keksinnön suhteen. 

Kespatilla vierailu oli varmasti hintaansa nähden hyödyttömin toimenpide 

Projektin johtaminen ei onnistunut, aikatauluista ei pidetty kiinni vaan idean esittäjien piti 

työntää projektia kokoajan eteenpäin, sekä resursseja ei käytetty tehokkaasti (puhun nyt 

siis yksittäisen aiheen eteenpäinviemisestä, en koko BIND-projektin johdosta). 

 

9. Onko sinulla keksintöideoita, joita haluaisit nyt tai tulevaisuudessa 

edistää? 

Vastaukset 

Kyllä. 

Kyllä. 

Ei 

Minulla ei itselläni ole mutta työssäni olen saanut perehtyä muutamaan. 3 - 5 casea on 

nyt ajankohtaisia joita pyritään edistämään. 

On 

ei 
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ei 

Kyllä. 

Kyllä 

 

10. Millaisia tukitoimia mielestäsi keksintötoimintaan tarvitaan? 

Vastaukset 

Kokeilu käytännössä. 

Tukea rahoituksen saamiseen kun keksintö on sen verran hyvä, jotta kaupalliset 

markkinat ovat oletettavasti saavutettavissa 

Protopajaa (koodaajaa, kolvaajaa, metalliverstasta, puupajaa, 

kokeilualuetta/testiympäristöä, jne). Mentoreita/keskustelukumppaneita. Rahoitusta. 

Rahallista panostusta keksinnön alulle saattamiseen 

Innovaatioseteli on yksi hyvä mahdollisuus. Maksutonta neuvontaa nimenomaan 

asiantuntija-koalitiolta, kuten keksintöasiamies-varkoston aikaan oli, esim suorat yhteydet 

valtakunnan keksintöasiamiehiin. Sieltä löytyi heti sopivia kontakteja. Caset on kukin 

erilaisia. Yleisneuvonta ei ole riittävää. 

Tarvitaan hankkeita ja taloudellinen polku pidemmälle ajalle arviointiportailla 

Jatkossa varhaisen vaiheen tuki keskijöille oli arvokasta. Tässä projektissa sitä mielestäni 

pilotoitiin ja saatiin ensimmäisi9ä kokemuksia tästä toiminasta.  Toivoisin että jonkinalinen 

tukiverkosto olis hyödyllinen keksijöille myös jatkossa. Voisiko neutraalit toimijat sitä asiaa 

edistää? 

1. Tukea idean testaamiseen käytännössä 

2. Mahdollisten suojausmallien selvittäminen heti alkuun 

3. Jonkun kevyen patenttihakemuksen/mallisuojan laatiminen 

4. Ammattimainen valokuvaus talon puolesta, laadukkaat kuvat auttavat alkumetreillä 
yllättävän monessa paikassa 
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5. Jos idean suojaustilanne sallii niin lehdistötiedotteen laatiminen ja tukea viestintään. 
Tästä sekä valokuvista on suora hyöty myös JAMKin viestinnälle. 

Ehkä joku sovellusalusta, jossa keksijät sekä mahdolliset yhteistyökumppanit ja rahoittajat 

voisivat kohdata. 

Rahoitusta prototyyppien rakentamiseen ja testaukseen, sekä hyviä testausympäristöjä, 

joissa halutaan aktiivisesti tehdä muutoksia ja kehitystä. 

 

11. Kuinka keksintötoiminnan tukeminen tulisi organisoida ja rahoittaa? 

Vastaukset 

Huomio tulisi kiinnittää siihen aukkoon, joka on yrityksen kaupallistamisprosessin 

alkuvaiheen ja idean esittämisen välillä. On luotava mekanismi, jossa nämä langanpäät 

saadaan samaan pöytään ohjatusti. Yritykselle löytyy sitten rahoitusta nytkin. Prosessiin 

voisi liittyä määräraha, jota hallinoiva taho voi ITSE käyttää (ei siis myönnetä keksijälle) 

silloin, kun pöydän ääressä alkaa yhteisymmärrystä löytyä. 

ELY ja BF 

Hyvä kysymys... 

Julkisen toimijan, Ely keskuksen kautta haettava 100% rahoitus (esim. "Keksintöjen 

teemahaku"). Hakijana idean esittäjän lisäksi kehittämis- tai tutkimusorganisaatio. 

Yksittäiset hankkeet ei oikein ole tehokkaita. Ideanappi sekin on hyvää tarkoitusperää. 

Pitäisi kerätä luottamuksellinen verkosto joka ei vuoda ideoita esimerkiksi 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen innovaatiohenkilöstöstä. Tähän mukaan entinen 15 

minuutin kysely-palvelu jolla saadaan heti kontakteja. Verkosto voisi olla team-verkostokin 

ideoiden sparraamiseen, mutta kyllä yhteisiä tapaamisia tarvittaisiin myös. Nämä voisivat 

olla kiertäviä tapaamisia asiantuntijaorganisaatioiden tiloissa. Verkostolle kertyy 

huippuosaamista innovaatioiden edistämisestä. 

Teknillisille kouluille lisää resursseja. Bind oli malliesimerkki hyvästä ideoiden 

kampaamisesta. 

kts. edellinen vastaus 
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Ehkä kansalaispalkka niin kansalainen voisi paremmin toimia keksijänä halutessaan. 

 

12. Muuta palautetta 

Vastaukset 

Kiva hanke! 

Hyvä että hanke edisti keksintöjä :) 

Uutta hanketta käyntiin (isommalla budjetilla) vaan... 

Rahoitusapua saadaan toki kehittämisen apuvälineistäkin, mutta kyllä uusille teknisille 

avauksille ja palveluinnovaatioille tulisi olla toimiva foorumi. 

Oli erittäin mukava ja antoisa kokemus 

Haluan tehdä jatkossakin yhteistyötä Jamkin kanssa ja uskon, että meidän kohdalla oli 

hiukan huonoa tuuria projektiin liittyen joka kulminoituu yksittäisiin henkilöihin ja 

henkilövaihdoksiin projektin edetessä. Mikäli yhteistyö jatkuu, täytyy vastuut jakaa vieläkin 

selkeämmin ja arvioida resurssit, sekä osaaminen tarkemmin. Tavoite ja ympäristö ovat 

kohdallaan, mutta nyt oltiin välillä "väärässä paikassa väärään aikaan" 

 

 

 

 




