
Patentit puurakentamisessa ja patentointiprosessin 
parhaat käytännöt

Tove Mattsson ja Torsti Härkönen
Leitzinger Oy



PATENTIT 
PUURAKENTAMISESSA JA 
PATENTOINTIPROSESSIN 
PARHAAT KÄYTÄNNÖT



4

SISÄLTÖ

• Aineeton pääoma ja teollisoikeudet
• Patentti strategisena kilpailun välineenä
• Patentit ja mallisuojat puunrakentamisessa
• Miten tunnistat keksinnön



AINEETON PÄÄOMA JA TEOLLISOIKEUDET-MITÄ JA MIKSI

Aineeton omaisuus on mikä tahansa ihmismielen luomus. Kuten aineellisella omaisuudella, sillä 
on arvoa ja kuten mitä tahansa omaisuutta, sitä on suojeltava
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TEOLLISOIKEUDET

Patentit ja hyödyllisyysmallit

Mallisuoja

Brändin suojaaminen (tavaramerkit, domainit)

Tekijänoikeus

(Liikesalaisuus)

6



PATENTIT

- suojaa teknistä ratkaisua sanallisesti

- voimassa 20 vuotta hakemispäivästä

- maa- tai aluekohtainen suoja

- voidaan käyttää suojaamaan menetelmä ja/tai tuote

- kielto-oikeus
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MALLISUOJA

- suojaa tuotteen ulkomuotoa 

- suoja määritetään kuvien avulla

- voimassa 25 vuotta hakemispäivistä

- kansallinen tai aluekohtainen suoja
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HYÖDYLLISYYSMALLI

- suojaa teknistä ratkaisua sanallisesti

- voimassa 10 vuotta hakemispäivästä

- vain muutamassa maassa

- voidaan suojata vain tuotteita, ei menetelmiä
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PATENTIT

Patenttisuojaa voidaan myöntää keksinnölle, joka on:

- uusi

- keksinnöllinen

- teollisesti käyttökelpoinen
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PATENTIT

Mitä tarkoittaa kielto-oikeus?

oikeus kieltää muita:

- käyttämästä
- tuottamasta
- myymästä (ml. markkinoimasta)
- jakamasta (ml. hallussa pitämästä)
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MISSÄ SUOJATA

- Missä on omaa tuotantoa?

- Missä ovat omat markkinat?

- Missä on kilpailijoita?

- Missä on kilpailijoiden tuotanto?
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MISSÄ SUOJATA

PRH - Suomessa

EPO - Euroopan laajuinen suoja

PCT - kansainvälinen hakemus
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PATENTTIHAKEMUKSESTA PATENTIKSI

Suojausaika alkaa hakemispäivistä

Hakemus on salainen 18 kk jättöpäivästä

Jatkohakemukset jätettävä 12 kk sisään hakemispäivistä

Kansainvälinen hakemus (PCT) antaa joustoa ja mietintäaikaa
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PATENTTIHAKEMUKSESTA PATENTIKSI
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MIKÄ ON KEKSINTÖ?

- ei aina keksitä pyörää uudestaan

- evoluutio - ei aina revoluutio

- pienetkin edistykset voivat olla tärkeitä
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ESIMERKKEJÄ
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FI26679B PAINUMATON HIRSIRAKENNE
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FI22944B MENETELMÄ PUUN SUOJAAMISEKSI
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FI22944B MENETELMÄ PUUN SUOJAAMISEKSI
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HYÖDYLLISYYSMALLI FI12011 KYNNYS JA KARMI
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MALLISUOJA FI261290001S1 
HIRSIPROFIILI
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MALLISUOJA EM009069826-0001



MALLISUOJA EM009079395-0001
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MALLISUOJA EM005258324-0001



MITÄ SUOJATA?

- keksintö joka tuo etua kilpailijoihin nähden

- onko minulle etua siitä, etteivät muut voi tätä hyödyntää?

- onko näkyvä muutos, joka on helposti kopioitavissa vai voiko sen pitää salaisena?
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MIKSI SUOJATA KEKSINTÖÄ PATENTILLA?

- Estää muiden kopioinnin

- Kilpailuetu (hakemus alussa salainen)

- Rahoituksen takia

- Haluatko itse olla edelläkävijä vai seurata muita?

- Markkinoinnissa etu
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JOS EI SUOJATA:

- voiko tehdä mitä haluaa surutta?

- loukkauksen vaara

- valvonta

- selvitykset

- jääkö salaiseksi?
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TOIMINNANVAPAUS

- hyvä väline loukkauksien välttämiseksi

- tarkista aina ennen uuden tuotteen tuomista markkinoille

- säästää rahaa
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KILPAILIJASEURANTA

- pysy ajan tasalla kilpailijoittesi kehityksestä

- huomaat ajoissa jos omalle alalle on tulossa patentteja, jotka haittaavat toimintaasi

- uusia ideoita, joista voi kehittää omia (suojattavia) ratkaisuja
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MITEN HYÖDYNTÄÄ PATENTTEJA?

- kilpailuetuna

- muiden estämiseksi

- rahoituksen saamisessa

- lisensointiin

- markkinoinnissa
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CASE PICOTE

- Suomalainen pk-yritys, perinteinen rakennus- ja saneerausurakoitsija perustettu vuonna 1993

- kehitti oman menetelmän putkien korjaamiseen ilman porausta tai kaivamista

- kehittänyt olemassa olevaa sukitustekniikkaa sopimaan rakennuksissa käytettäviin putkiin

- patenteilla tärkeä rooli

Lähde: EPO SME case study
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B093AFDAAAD2AE7AC125819B0032F56C/$File/sme_case_study_picote_en.pdf
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CASE PICOTE

- alun perin perinteinen palveluntuottaja

- teki samanlaista työtä kuin kilpailija

- 2008 laajensi palvelujaan putkien kunnostukseen

- uusi prosessi

- inspiraatio tuli 1970-luvulta tunnetusta tekniikasta
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CASE PICOTE

- ensimmäinen patenttihakemus jätettiin vuonna 2009

- jatkanut työkalujen kehittämistä

- nyt tuotannossa noin 30 työkalua

- myynnistä 40% USA:ssa ja 40% Euroopassa

- puolet liikevaihdosta urakoinnista ja puolet työkaluista
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CASE PICOTE

- sukitus uudelleenrakentamisen sijaan

- voidaan käyttää putkiin, jonka halkaisija on 32-225mm

- kehitetty myös pinnoitusprosessi
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CASE PICOTE

”Minimaalinen laitetarve, hartsinkäsittelyjärjestelmän yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys 
tarkoittavat, että asentajat pystyvät vuoraamaan useita putkia yhdessä päivässä, mikä lisää 

tuottavuutta monille yrityksille, erityisesti pienemmille urakoitsijoille. Kun peruslaitteet on ostettu, 
myös tämän tekniikan päivittäiset käyttökustannukset ovat minimoituneet, koska suurin osa 

järjestelmästä käytetään uudelleen kerta toisensa jälkeen."
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CASE PICOTE

"Olen melko varma, että liiketoimintaamme ei olisi tänään ilman patentteja, 
joita olemme saaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Oli hyvä päätös 
aloittaa patentointi vuonna 2008, sillä kilpailijoiden aktiivisuus on tällä välin 
kasvanut ja vahva patenttisalkkumme suojaa meitä. Ilman IP:tä toiminta olisi 

meille nykyään riskialtista."
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CASE PICOTE

-ensimmäinen markkinoilla

-nykyään monia kilpailevia ratkaisuja markkinoilla

-tällä hetkellä noin 30 patenttiperhettä

-ei liikesalaisuuksia, sillä mekaaniset ratkaisut helposti kopiotavissa
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RAHOITUS

- Business Finland: Innovaatioseteli ja Tempo-rahoitus

- Ely-keskuksen rahoitukset
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MIKSI HAKISIN PATENTTIA?

Meillä ei ole patentteja ja pärjäämme hyvin ilmankin…

Ei meidän alalla niitä tarvita.

Aika kallista puuhaa eikö olekin?

Toimimme vain kotimarkkinoilla ja tunnemme kilpailijamme…

Ei niitä meidän alalla kukaan muukaan hae…
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YHTEENVETO

Ennen uuden tuotteen julkistamista:

Mieti voisiko yksinoikeudesta olla teille hyötyä?

Pitäkää salassa kunnes olette varmoja haluatteko suojata vai ette

Onko tätä suojattu ennen?

Voimmeko hyödyntää ja myydä tätä ja millä markkinoilla?
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KYSYMYKSIÄ?
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