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Pyöräilyaiheinen idea- ja innovaatiokilpailu 2022 
 

KILPAILUN SÄÄNNÖT 
 
Yleistä 
Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita, palveluja, käytäntöjä ja konsepteja, jotka edistävät pyöriä, 
pyöräilyä, pyörien säilytystä ja käyttöä. Tavoitteena on myös innostaa ihmiset ideoimaan ja tarvittaessa 
suojaamaan innovaatioitaan. 
 
Kilpailun järjestää Turun Pyörämessut Oy. 
 
Kilpailuun voi osallistua yksin, ryhmänä tai oikeushenkilönä (esim. yritys, yhdistys, säätiö). Vähintään yhden 
osallistujan asuinpaikka on oltava Suomi tai oikeushenkilön kotipaikka Suomessa.  
 
Kilpailuun eivät voi osallistua kilpailun raadin jäsenet tai kilpailun järjestäjän työntekijät. 
 
Kilpailussa on kaksi sarjaa: 
A) Yleinen ideakilpailu 
B) Patenttisarja. 
 

Osallistuminen yleiseen ideakilpailuun 
Yleiseen ideakilpailuun voivat osallistua kaikki ne, joilla on mielessään omia uusia ideoita, palveluja, 
käytäntöjä ja konsepteja, jotka edistävät pyöriä, pyöräilyä, pyörien säilytystä ja käyttöä. 
 
Määräaikaan mennessä on toimitettava paperisena tai sähköisesti kuvaus omasta ideasta siten, että tekstiä 
voi olla korkeintaan yksi A4-sivu ja kuvamateriaalia korkeintaan yksi A4-sivu. Materiaalin on oltava kilpailun 
raadin luettavissa ilman erityisvälineitä (PDF on suositeltava tiedostomuoto).  
 
Idean kuvauksessa on ilmoitettava osallistujien nimet ja yhden yhteyshenkilön yhteystiedot. Idean 
kuvaukseen on merkittävä, että se osallistuu yleiseen ideakilpailuun. 
 
Yleisen ideakilpailun osallistujat ja kilpailutyöt ovat julkisia ja ne voidaan julkaista kilpailussa ja kilpailun 
jälkeen esim. verkossa. Idean kuvaus tulee suunnitella sen mukaisesti. 
 

Osallistuminen patenttisarjaan 
Patenttisarjaan voivat osallistua ne, joilla on uusi pyöriin tai pyöräilyyn liittyvä kotimainen aineettoman 
oikeuden hakemus tai rekisteröinti. Aineettoman oikeuden pitää suojata omia uusia ideoita, palveluja, 
käytäntöjä tai konsepteja, jotka edistävät pyöriä, pyöräilyä, pyörien säilytystä tai käyttöä. 
 
Osallistuvan aineettoman oikeuden on oltava 1.1.2021 tai sen jälkeen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 
myöntämä kotimainen aineettoman oikeuden rekisteröinti tai PRH:ssa vireille laitettu kotimainen aineettoman 
oikeuden hakemus. Rekisteröinnin tai hakemuksen on oltava voimassa tai vireillä 14.8.2022.  
 
Aineettomat oikeudet voivat olla esimerkiksi kotimaisia patentti-, hyödyllisyysmalli-, mallioikeus- tai 
tavaramerkkihakemuksia tai niiden perusteella myönnettyjä patentteja tai rekisteröintejä. Kilpailuun eivät voi 
osallistua esimerkiksi EU-tavaramerkit tai -mallit, Eurooppapatentit tai kansainväliset hakemukset.  
 
Määräaikaan mennessä on toimitettava paperisena tai sähköisesti kuvaus oman aineettoman oikeuden 
ideasta siten, että tekstiä voi olla korkeintaan yksi A4-sivu ja kuvamateriaalia korkeintaan yksi A4-sivu. 
Materiaalin on oltava kilpailun raadin luettavissa ilman erityisvälineitä (PDF on suositeltava tiedostomuoto).  
 
Idean kuvauksessa on ilmoitettava osallistujien nimet ja yhden yhteyshenkilön yhteystiedot. Idean 
kuvaukseen on merkittävä, että se osallistuu patenttisarjaan. 
 
Idean kuvauksessa on ilmoitettava osallistuvan aineettoman oikeuden hakemus- tai rekisteröintinumero tai 
muu tunniste, jonka avulla kilpailun raadin on julkisista tietokannoista pystyttävä todentamaan ko. 
aineettoman oikeuden olemassaolo. 
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Idean kuvauksessa on ilmoitettava idean julkisuudesta tai salaisuudesta. Toisin sanoen on kerrottava, onko 
osallistuva aineeton oikeus ja kilpailuun toimitettava materiaali kuten idean kuvaus julkista vai salaista tietoa. 
Idean kuvaukseen pitää sisällyttää lyhyt julkiseksi tuleva yleinen kuvaus, jos idea muuten on salainen. 
 
Lisäksi osallistuja voi toimittaa kopion osallistuvasta aineettomasta oikeudesta tai toimivan linkin esimerkiksi 
julkiseen tietokantaan, josta ko. oikeuden voi löytää. 
 
Kilpailun raati pitää toimitetun materiaalin lähtökohtaisesti salassa. Edellä mainitun ilmoituksen mukaan 
kerrotusta ideoiden julkisesta osuudesta voidaan julkaista tietoa kilpailussa ja kilpailun jälkeen esim. 
verkossa. Tieto patenttisarjaan osallistujista on julkista ja osallistujatiedot voidaan julkaista kilpailussa ja 
kilpailun jälkeen esim. verkossa.  
 
Kilpailun raadin jäsenillä on salassapitovelvollisuus koskien kaikkea salaiseksi ilmoitettua aineistoa. 
 

Kilpailun ajankohta ja osallistumisen määräaika 
Kilpailu alkaa näiden sääntöjen julkaisemisen jälkeen. Kilpailuun osallistumisen määräaika, eli ideoiden 
toimittamisen takaraja on lauantaina 13.8.2022 klo 18.  
 

Ideoiden kuvausten toimittaminen 
Osallistuvien ideoiden kuvaukset ja mahdolliset muut tiedot toimitetaan määräaikaan mennessä kilpailun 
järjestäjälle joko sähköisesti osoitteeseen: ideakilpailu@messut.net tai kirjallisesti Turun Pyörämessut -
tapahtumassa Turun Vanhalla Suurtorilla (lisätiedot: www.messut.net). 
 

Voittajien valinta, valintaperusteet ja palkintojen jako 
Kilpailun raati valitsee voittajat. Sekä yleisen ideakilpailun että patenttisarjan voittaa pyöräilyyn liittyvä idea, 
joka on kilpailun raadin mielestä paras. Se voi olla esimerkiksi uskottavin, toimivin, innovatiivisin, hauskin tai 
yllättävin. 
 
Voittavan idean on oltava toimitetun materiaalin perusteella kilpailun raadin nopeasti ja helposti 
ymmärrettävissä. 
 
Palkinnot jaetaan toisena messupäivänä, sunnuntaina 14.8.2022 iltapäivällä. 
 

Kilpailun raati ja sen päätökset 
Kilpailun raati koostuu Turun Pyörämessujen ja sen yhteistyökumppaneiden edustajista. 
 
Kilpailun raati päättää osallistuvien ideoiden kelpoisuudesta kilpailuun yleensä ja epäselvissä tapauksissa 
siitä, kumpaan kilpailun sarjoista idea voi osallistua. 
 
Kilpailun raati voi estää minkä tahansa idean osallistumisen kilpailuun mistä tahansa hyväksi katsomastaan 
syystä, esimerkiksi jos osallistujissa tai ideoissa huomataan epäselvyyksiä tai asiattomuuksia. 
 
Kilpailun raati voi kysyä osallistujilta lisätietoja. 
 
Kaikki kilpailun raadin päätökset ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa. 
 

Ideoiden oikeudet 
Turun Pyörämessut ja kilpailun raati saavat käsitellä osallistuvia ideoita näissä säännöissä mainituin tavoin. 
Turun Pyörämessut tai muut kilpailun yhteistyökumppanit eivät saa osallistuviin ideoihin mitään muita 
oikeuksia tähän kilpailuun osallistumisen perusteella.  
 

Tietosuoja 
Kilpailuun osallistujien henkilötiedoista sekä osallistuvista ideoista muodostuu henkilörekisteri, jonka 
tarkempi kuvaus löytyy Turun Pyörämessujen verkkosivuilta osoitteesta: messut.net/pyorailyaiheinen-idea-ja-
innovaatiokilpailu/ 
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