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Hyvakin keksinto vaatii osaavan kaupallistamisen

SistlSt'llSarkJcitebti Stmluli Nan11umgall keksi1Jtii Grllllfillel1 Beton;» e!iivo'ittiiii knTOStnlo
portnikkOfl Helsingi" Arabinnnmwissli. 'K1wa T..Lbtik1nJalK.ai Sinervo.

Jari PeltomnUl

Matti O. Knrvisen it/eoimll /ukkoJaite estiiii
tehokknnsti perihnoottorivo,.kaudd.

Peramoottorilukko
tuotantoon
Keksija Matti O. Karvinen
on kehirtanyt luotettavan
peramoottoreiden lukko-

Betoni-innovaatioita
ominvoimin
Samuli Naamanka on kc
hittiinytbctonille bbi Ullttl

pinrakuviointimenetelmaa.
Graafincn Betoni-- mcne

telman avulla beronin pin
taan saadaan painotekni~in

menctelmin halurunlrllsia
graafisia l....lIvioita kiiytriimalHi
pi ntah id:tstinainctta.

Graafisen betonin jatko
oivallukscna ~yntynyt Satccn
kaari Bctoni on mcnetel1ll3,
jolla ainoastaan muottia vas
ten valcttu bctollil>inta V3r
jiitaall ja pintaan "iirrctaan
useasta en pigmentist3 koos
tuva kuvio. Satccnkaari Bc
tonin kehirysryo on vasta
alleutaipaleella ja kaupalhslll
sovcllutusta saadaan vicla
odottaa ainakin pari vuorta.
Ykkosjarjc'itys on saada
CllSlI1 Graafincn Bctoni tay
sin ruotteisretrua. Samaa
tekniikkaa voidaan sinen
hyodyntiia Sateenkaan Beto
nin kehittimises~akin.

Graaflscn Bcwnin ympa
rille on perusretru yritys,
jonlca toimitusjohtajana roi
mii Veli-Pekk. Rydefelt,
joka vastaaliiket iminnasta
hankena varten peru~[etun

Graphic Concrete Ltd Oy:n
butta. Sallluli 3amanka
keskittyy wotekehitykseen
;a arkkitchtikunnan konslIl
tointiin.

BetOni-innovaatiot ovat
herarcaneet paljon kiinnos
tusta arkkitehtien ja betonj-

Keksintosiiiitio autUIII keksinniiPl kaupaJlistamiskonwktit!71 etsi1llise.ssii. K11VIIssa Satn;
Miikint!'n jaJm JouIsdn mietti11liissii sopivia etene11lisreittejii asinkkallli hankkeelle.

merkiksi ostavan yrityksen teollisuuden keskuudessa. bittecn, jolla voidaan lukira
konlrurssissa. Sita vastoin Craafinen Betonie on jo IclO- kasin kiristerra\'at ja lapiplIl-
lisenssim}'}rnnissa oikcuder pallinen roote, mutta toki tatravat periimoottorimallit
paJauruvat keksijalle ostajan woneen jatkokehitys vie rukevasti vent:en runkoon ja
konkurssin jalkecn, kurtn viela paljon resursseja tuo- itse lukkolaitteeseen. Kek-
myDs sopimuslcauden paat- cannon jarkcisramisen ja eri sintD cstaa peramoottori-
tymisen jalkeen. Tama on sovelluruskohteiden, kuten varkauksia.
yksi lisenssimyyntial'uolus- esimetkiksi pihalaattojen Vuonna 2000 Karvinen
tava tekija, Sal11i Makinen osalra. om yhteytta KcksintOsaati-
s3Ooo. - KcksintOsaatio ja Tekes oon, job Jiliti rahoirtaUlaan

ovat rahoittaneet Graafincn hankena.
Betoni-- mencte1man naren- Karvinen rario<o;j aluhi
mintia. Lisarahoirusra saim- irse aktiivisesti periimoorro-
me betonitcollisuudelta ja tilukkoaan useille yrityksille.
Tekesiltii, Samub aamanka Yhtei,tyokumppani loyry;
kenoo. lopliita venevakuurustoi-

KclcsintOsaiitioon rukenut mikunnan puhecnjoht3jan
myDs Sateenkaari Betonin Seppo AaJlon kauna.
patentointia. - Sinulla on tosi hyva kek-

- Satcenkaan Bctunin osal- sinrD, A.11ro totesi ja rorjoutui
ta olen lupaillut arkkiteh- auttalllaan Illinua sen mark-
deillckin, etta chkn parin lcinoillc saamisessa, kertoo
vuoden kuluttu:I voidaan Karvinen. - Orin yhtcytta
p:lastii kaupallisecn ruottcc- K.I [artwall Oy Ab:n Sternn
seen. Rahoittajatahoillekin Svan,ljungiin, joka kiinnos-
on vaikea liihrea markkinoi- wi kebinnOsdi. NeuvottcJu-
maan Olontaa asiaa kerralla, ja sopimusapua sain Keksin-
jos aiemmat hankJceet ovat tDsaatii)sra. Monicn mutkicn
vida k~ken. burra tcimmc lopu1[3 Iisen

sointisopimukscn K. Ilart
wall Oy Ab:n kan<sa.

IJinnoittelun I:ihtokoh
tana on kate, joka hyodyn
tajaUe jaa kaikkien ruotanto
ja markkinointikulujen scka
muiden leulujen ;alkeen.

- Vaslll naideo kulujen jal
keen jaa jotakin jactta\'2a kek
sijallc, 1\1akinen korostla.

Kertakorvauksen
lisaksi myyntirojalteja
Kcksijalle maksettava kor
valiS muodostuu ylccnsa
alkumaksusta ja rojaltista,
jonka suuruus riippuu kek
sinnon mukaiscn Noneen
myyntituloista.

- "Invoitrccna on, etta kek
sijan saama kcrtakorvalls
kattaisi kehityskulut ja var
sinaillcn tuotto syntyisi 2-10
prosentin myyntirojalteist3,
Sami Makinen kertoo.

Jos OSlllva yritys ei ole heti
valmis lisensointiin, on kek
sijan rnahdollist3 tehda sen
kanssa optiosopimus, jolla
yritys saa yksinoikeudcn seu
rata tuotteen kehittyrnista.
Kun keksinto on valmis
kaul'alliseen hyodyntami
seen, on optiosopimuksen
tehneella yrityksella etuoi
keus lisenssiin.

- Jos keksija myy kaupassa
kaikki keksintonsa oikeudet,
nc eivat oalaudu haneUe esi-

Keksija S3a neuvonelu
rukca Kcksinto~aation pro
jektipaallikolt' ja markki
nointihenkilol...unnalta seka
tarvittac~sa lakimiehclta.
Yhdessa pohditaan, mika on
liiketoimintaehdoroksen si
saito. Sama11a selvitelaan
minkalaiset voimavar:H os·
tajaehdokkaalla on kayto,
saan, markkinoinnin projek
ripaaUikko Sami Makinen
sanoo.

'Ticdon jakamincn :woi
mesti puolin ja tOisin on
M1ikisen mukaan hyvin
tiirkeata kaup<\llistamispro
sessin onnistumiscllc.

Hinnoittelu realistiselta
pohjalta
- Tavallisra on. etta keksija
ei osaa maaritella kcksin
nolleen hintaa. Keksinto
saarion projektipaaUikot ja
markl;noinnin asiantuntijat
pystyvat auttamaan tassa
tehtiivassa, Sami Makinen
opastaa.

Keskeinen edellytys kaikkien keksintojen menes
tymiselle on niiden onnistunut kaupallistaminen.
Kaupallistamisessa on kolme perusvaihtoehtoa
- oma valmistus, keksinnon kaikkien oikeuksien
myynti tai Iisenssin myynti ulkopuoiisille hyo
dyntajille.

K
cksintosaatio voi a
vustaa kcksinnon
m~lfkkinoinnjssa.Jo

keksinnon arvioinnin alku
vaih~e!lsa keksija kay lapi
mahdollisia markkinointi
toimcnpitcitii kcksinn6stii
vaSl3aV3n Keksintos1Hition
projektipaallik(;n k:ln~sa.

Keksintoa vaivae markki
naida keksija, saalion hcn
kilOkunta, innovaalioalan
tuklorganisaatiot, scka kon
sultit ja valitL'j't ;oko yksin
tai yhtcistyossa [aisten toi
mijoiden kanssa.

SiHition Keksintoporssi
osoitteessa www.keksimo

""",i.com on hyva keksinto
jell markkinointiL::anav3, sa
main messut;a muut rapah
mmat.

Osrnjaehdokkairn voidaan
ecsi1i myOs suoramarlddnoin
oin avulla. Keksintosaatiol
Hi on proscssissa valirtava ja
eteenpiiin vie\'3 roaLi. Kum(r
panin valirscc "lime kadeS<i3
keks.ia itse.


