Arvioinnin kriteerit

Arviointiraati

1.

Ideat ja niiden pohjalta valmistetetut prototyypit arvioi raati, joka koostuu Suomen metsäkeskuksen, Metsähallitus Metsätalous Oy:n, MTK:n
ja Paliskuntain yhdistyksen edustajista.

Arvioinnin kriteerit 1. vaiheessa tärkeysjärjestyksessä

- Laitteen toimivuus kenttäoloissa kaikissa
sääoloissa (ympärivuotisuus)

PORTTI-hanke

Arviointiraati voi pyytää tarvittaessa lisätietoja
osallistujilta. Arviointiraadin päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa. Arviointiraati voi
hylätä kaikki annetut ideat.

- Laitteen arvoitu myyntihinta (edullisuus)
- Siirrettävyys paikasta toiseen (keveys ja koko)
- Rakennettavissa pienin resurssein
- Laitteen siirrettävyys käytäntöön:
a) valmiudet siirtää laite nopeasti myytäväksi 		
tuotteeksi (tuotteistuksen suunnitelma) ja 		
b) markkinointisuunnitelma
- Karkottimen ollessa kyseessä huomiota kiinnitetään ratkaisuun, johon poro ei totu.

Lisätietoja
projektipäällikkö Juha Järvenpää
Suomen metsäkeskus
Hallituskatu 22, PL 8053
96101 Rovaniemi
sähköposti juha.jarvenpaa@metsakeskus.fi
puh. 050 305 9406

2. Arvioinnin kriteerit 2. vaiheessa
(kenttätestaus)
- Testauskokemukset (toimivuus kenttäoloissa 		
eri sääoloissa: käyttökokemukset, riistakamerahavainnointi)
Testaus tapahtuu kenttäoloissa (maastohavainnointi) ja siinä käytetään tarvittaessa apuvälineitä (esim. riistakameroita). Arvioinnissa voidaan
käyttää apuna myös arviointiraadin valitsemia
ulkopuolisia arvioijia.

TUOTEKEHITYSKILPAILUN SÄÄNNÖT
Hankkeen tarkoituksena on kehittää teknisiä ratkaisuja, jotka estävät tehokkaasti poron pääsyn
portein suljettujen puutavaran kuormauspaikkojen tai poro/viljelyssuoja-aitojen porttiaukoista, mutta toteutettuna siten, että liikennöinti porttiaukon kautta on mahdollisimman sujuvaa.
Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus yhteistyössä Metsähallitus Metsätalous Oy:n, MTK:n
ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Hankkeen rahoittaa pääosin Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Maatilatalouden kehittämisrahastosta (MAKERA).
Kilpailun pääpalkinto on 6000 €. Toiseksi sijoittunut saa 2500 € ja kolmanneksi 1500 €.
Palkkiot maksetaan loppuarvioinnin jälkeen toukokuussa 2020. Palkkio on veronalaista
tuloa.
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Kilpailun vaiheet

PORTTI -tuotekehityskilpailuohjeet

Tuotekehityskilpailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1. Idean arviointi
- Idean jättäminen kilpailuun
1.4.2019 mennessä.
- Raati arvioi esitetyt ideat.
- Kolme parhaaksi arvioitua ideaa valitaan
testaukseen valintakriteerien mukaan
- Valitaan kaksi ideaa varasijoille

2. Prototyyppien testaus
- Prototyypin on oltava valmis
3.6.2019 mennessä

Niksi portinsulkija. Kuva: Tarja Konstig

•
•

•

•

•

Idean haltijat hyväksyvät tuotekehityskilpai-		
lun säännöt jättäessään ideansa.

•

Idean jättäminen kilpailuun 1.4.2019 men-		
nessä osoitteella:
Juha Järvenpää Suomen metsäkeskus, 		
Hallituskatu 22, PL 053, 96101 Rovaniemi 		
tai juha.jarvenpaa@metsakeskus.fi

•

Idean haltijat esittelevät ideansa ja sen toi-		
mintaperiaatteen vapaamuotoisesti
paperilla tai sähköpostitse, sekä arvioidut 		
rakentamis- ja käyttökustannukset.

•

Idean havainnollistamiseksi kilpailuideaan 		
tulee liittää havainnekuva (piirros, valokuva 		
tms.)
Osallistuja sitoutuu rakentamaan tai raken-		
nuttamaan esittämänsä idean pohjalta 		
kenttätestattavan prototyypin, jos hän 		
pääsee kolmen parhaan joukkoon ensimmäi-		
sessä valinnassa.

•

Osallistuja saa osallistua kilpailuun useam-		
malla idealla.

•

Idean esittäjän jo käytössä olevalla ratkai-		
sulla voi osallistua kilpailuun.

•

•

•
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Idean haltija voi olla yksityishenkilö, tiimi/		
työryhmä tai yritys.
Jos ideaan liittyy immateriaalioikeudellista
(tekijänoikeus, teollisoikeus) suojaamista, 		
on osallistuja velvollinen ennen kilpailuun 		
osallistumista huolehtimaan siitä itse (me-		
netelmät kuvattu liitteessä).
Keksinnön suojaaminen: idean ja protyypin 		
rakentajan tulee olla tietoinen siitä, että julkistaminen/palkitseminen vaikuttaa siihen,
saako keksinnölle patenttia/hyödyllisyysmallia. Siksi on varminta, että keksintö suojataan ennen laitteen tai idean testaamista,
mikäli laite halutaan patentoida tai hyödyllisyyssuojata (www.prh.fi).
Idean esittäjä/haltija vastaa siitä, että prototyyppi ei loukkaa olemassa olevaa patentoitua tai mallisuojattua ideaa.
Jos idean esittäjä haluaa rajoittaa julkistamista, on hänen eriteltävä rajoitettava osa
tai rajoituksen laatu.

- Arviointiraati tutustuu prototyyppeihin
kesäkuun 2019 aikana
- Idean esittäjä/rakentaja esitestaa
prototyyppiä 30.9.2019 saakka.
- Hankkeen kenttätestaus järjestetään
30.9.2019 - 31.3.2020 välisenä aikana.
Karkotin

			 1. hanketesti syystalvella 2019
			 2. testaus marras-joulukuu 2019
			 3. testaus tarvittaessa helmi-maaliskuu 2020
Testaustapa valitaan tarjottavien laitteiden/prototyyppien perusteella.

3. Tiedottaminen
Hanke tiedottaa kisasta, kun kolme jatkoon päässyttä ideaa on valittu. Lisäksi tuotekehityskilpailun
lopulliset tulokset julkistetaan toukokuussa 2020 pidettävässä hankkeen päätösseminaarissa.
Hankkeen jälkeen kolmen palkitun idean ratkaisut laitetaan esille hankkeeseen osallistuvien tahojen
kotisivuille.
Testausvaiheen aikana laitteiden testituloksista tai toimittajista ei jaeta tietoa.

Kilpailuun tehdyn prototyypin ja valmiin 		
laitteen oikeudet omistaa idean esittäjä/
rakentaja (kuten ovat sopineet).
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