
 
 

 

 
Hautomoemon tarinoita  

 

Hyvä idea näki päivänvalon, mitä sen jälkeen 
 
 

Reilut kolme vuotta sitten sain kutsun Keksintösäätiön järjestämään tilaisuuteen, jossa kerrottiin 

Varsinais-Suomen Tuoteväylästä. Toimintaa käynnistettiin eri puolille Suomea ja eri alueiden tii-

meihin kartoitettiin osallistujia. Tällä hetkellä Tuoteväylä-tiimejä kokoontuu jo viidellätoista seu-
dulla ympäri Suomea ja toiminta on aktiivista. 

 
Tiimimme kokoontuu kerran kuukaudessa. Sen on koonnut Keksintösäätiön innovaatioasiantunti-

ja Tapio Järvensivu. Hän on kertonut hakeneensa henkilöitä, jotka työssään tapaavat ideoiden 
omistajia ja tuntevat seutunsa erityisvaatimukset. Tiimimme koostuu 15 asiantuntijasta eri puolil-

ta Varsinais-Suomea. Saadessani kutsun mukaan oli vastaukseni ehdottomasti kyllä. Tämän toi-

minnan avulla pystyn tuomaan alueeltamme syntyville ideoille yhden etenemisväylän lisää. 
 

Tehtävämme on tuoda ideoita Keksintösäätiön tietoon mahdolliseen jatkojalostukseen. Tehtä-
vämme on tunnistaa hyvät ja kansainvälistä potentiaalia omaavat ideat. 

 

Vakka-Suomesta on ollut tähän mennessä yli 20 ideaa tiimin arvioinnissa ja myllytyksessä. Tiimin 
antamat rakentavat palautteet, kehittämis- ja etenemisehdotukset välitetään idean omistajalle, 

jonka jälkeen päätetään kuinka edetään. Seudultamme nousseista ideoista osa on edennyt myös 
Keksintösäätiön tukemiin jatkotoimenpiteisiin. Säätiö on tukenut esimerkiksi mallikappaleiden 

valmistuttamista, markkina- ja uutuustutkimusten teettämistä sekä verkostojen löytämistä. Myös 
muiden alueiden asiantuntijat ovat hyödynnettävissä verkostomme kautta. 

 

Olen kokenut tiimin toiminnan hyväksi. Sen avulla pystyn jakamaan oman verkostoni, osaamiseni 
ja ammattitaitoni hyödynnettäväksi ja saan muiden verkostossa toimivien osaamiset alueemme 

hyväksi. Varsinainen win-win -tilanne. 
 

 

 
 

Vinkki: Keksintösäätiön innovaatioasiantuntija Tapio Järvensivu seudullamme 29.5.2012. 
Aikoja tapaamiseen voi varata Katariinalta 040-513 6892. 

 

 
 

 
Katariina Oikarainen 

Ukipolis Oy/ Vakka-Suomen yrityshautomo 
Yrityshautomotoiminnan tukirahoitus tulee Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Keksintö taipuu tuotteeksi 
 
 

Loistavakin keksintö vaatii apua ja tukea lii-
ketoiminnaksi muuttuakseen. Ilman Keksin-

tösäätiön Tuoteväylä-palvelua Loook Indust-

ries ja Aqsens eivät olisi nyt siellä, missä 
ovat. 

Tuoteväylä on Keksintösäätiön valtakunnallinen ja 
maksuton asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa neuvoja 

ja tukea keksintöjen kehittämiseen. Tuoteväylä etsii 

ja arvioi yksityishenkilöiden ja alkavien yritysten 
keksintöjä ja innovatiivisia ideoita. Tavoitteena on 

löytää nopeasti lupaavat ideat, joilla on mahdolli-
suuksia kasvuun ja kansainväliseen liiketoimintaan. 

Varsinais-Suomen Tuoteväylä-tiimiä vetää innovaa-
tioasiantuntija Tapio Järvensivu. 

Yksityisyyttä, kiitos! 

Huonekalumuotoilijat Kevin Lahtinen ja Ivar 
Gestranius keksivät yhdistää yksityisyyden muo-

toiluun ja estetiikkaan. Ajankohtainen resepti toimii: 
yrityksen suunnittelemien huonekalujen kysyntä ja 

valikoima kasvavat. 

Lähtölaukauksen liiketoiminnalle tarjosi suurta sa-
nomalehteä kaupungilla lukeva tuntematon mies 

kesällä 2009. ”Syntyi idea työtilasta, jonka suojassa 
voisi hoitaa työtehtäviä kiireen ja hälinän keskellä”, 

Lahtinen kertoo. Idea sai nimekseen Magazone 
Stop & Go.  

Kun työpisteen prototyyppivalmistajaa lähdettiin 

etsimään Ruotsista, nuoria miehiä kehotettiin hank-
kimaan tuotteelle pikaisesti mallisuoja. Järvensivu 

puolestaan ohjasi miehet Keksintösäätiöön. 

”Ei mennyt kuin muutama päivä, kun olimme jo 

Keksintösäätiössä kehittämässä ideaa yritykseksi. 

Liiketoimintamme perustaksi kristallisoitui yksityi-
syys”, Lahtinen kertoo. 

Keksintösäätiön tuki oli aloittaville yrittäjille kuin 
lottovoitto. ”Pääsimme näyttämään ideaa, saimme 

palautetta ja löysimme paljon markkinointimahdolli-

suuksia. Ilman Tuoteväylä-palvelua emme olisi läh-
teneet perustamaan koko yritystä.” 

Joulukuussa 2010 perustettu turkulainen Loook 

Industries on tuonut markkinoille jo useita julkisten 
tilojen huonekaluja, jotka ovat saaneet jopa odo-

tukset ylittävän vastaanoton. Kotimaassa tuotteet 
ovat Iskun myynnissä, mutta markkinat ovat kan-

sainväliset. 

”Töitä tehdään yhä enemmän muualla kuin työpai-
kalla, joten yksityisyyttä tarjoavilla työpisteillä on 

kysyntää. Markkinat ovat avautumassa niin Euroop-
paan kuin Venäjälle”, Lahtinen iloitsee.  

Nenäkäs oivallus  

Professori Pekka Hänninen oli hautonut ajatusta 

pitkään. ”Olin jo vuosia miettinyt, miten voisi to-

teuttaa analysaattorin, joka toimisi kuten luonnolli-
set haju- ja makuaistit lähes kaikissa ympäristöis-

sä.” 

Eräänä päivänä lamppu sitten välähti. Hänninen oli 

tullut keksineeksi koiran nenän teknisen vastineen, 

yleisanalysaattorin. Vaikka välähdys pääsi yllättä-
mään, sen syttymiseen tarvittiin professorin laajaa 

perehtyneisyyttä sekä vähän perheen koiriakin.  

Suuntaa keksinnölle toi Hännisen tausta digitaali- ja 

tietokonetekniikan diplomi-insinöörinä, lääketieteel-
lisen fysiikan ja tekniikan professorina sekä pitkä 

kokemus optiikkaan perustuvien uusien diagnostii-

kan menetelmien kehittäjänä.  

Keksinnön työnimeksi tuli Nose eli Nenä. Alkuun 

Hänninen vei ideaa eteenpäin yliopistolla, kunnes 
mukaan lähtivät rahoittajina Keksintösäätiö ja Te-

kes. ”Tuoteväylä-tiimin rooli oli aivan oleellinen 

hankkeen etenemisen kannalta”, Hänninen koros-
taa.  

Keksintöä on sittemmin edistetty 2009 perustetun 
Aqsens Oy:n tutkimuslaboratoriossa Turun tiede-

puistossa. Analysaattorilla voidaan Hännisen mu-

kaan mitata ja testata melkein mitä tahansa. Nenäl-
lä on jo analysoitu niin pullovesiä, viinejä kuin lääk-

keitä.  

”Sovelluksia on lukuisia huume- ja dopingtestauk-

sesta biotunnistukseen ja lääketieteelliseen diag-
nostiikkaan. Kehittyvillä markkinoilla sovellusalueita 

löytyy muun muassa hygieniaan, veden puhtauteen 

sekä raaka-aineiden laatuun ja puhtauteen liittyen. 
Vain taivas on rajana.”  

                                                teksti: Sari Okko 
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