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Ideasarja



Kunniamaininta - Janelin Kinnunen
”Työ, tieto ja verkostoituminen” -ekoleirit
• Yhdistetään nuorten kesätöiden tarve ja marjojen keruu leiriin, joka 

on yhdistelmä työtä, koulutusta ja sosiaalista vuorovaikutusta
• Ekoleirejä ympäri Suomea, joissa yhdistyvät työ, tieto ja 

verkostoituminen
• Positiivisen kokemuksen saaneet nuoret palaisivat työn pariin ensi 

kerrallakin ja hyvästä leiristä lähtisi sana kiertämään ja toisi alalle lisää 
kiinnostuneita nuoria



• Vähemmällä liikkeellä enemmän marjoja:

...jossa varsinaisena tavoitteena on 
marjanpoiminnan tuottaman ilon kasvattaminen. 
Sivutuotteena  tulee myös runsaita marjasaaliita.

2. palkinto – Manne Hannula
Kolmipiippuinen marjapoimuri



Hyöty – aloittelijoille 
ja kokeneemmille
• Kolmipiippuisen marjanpoimurin suurimpana etuna on kaksinkertainen 

marjasaalis tavallista hitaammin poimien. Erityinen hyöty tästä on, kun pyritään 
saamaan marjastusharrastuksen pariin uusia harrastajia; kolmipiippuisella voi 
poimia ilman että tulee hikikään. Kun kainalot eivät kastu eikä selkä höyryä, 
sääsketkään eivät juuri osaa paikalle marjastajaa häiritsemään. Näin ollen 
ratkaisu soveltuu houkuttelevasti myös esimerkiksi keskivartaloituneemmalle ja 
urbanisoituneelle nuoremmalle henkilölle jolla ei ole lainkaan aiempaa 
marjanpoimintakokemusta, tai vaikkapa lajin pariin vuosikymmenten takaa 
takaisin kaihoavalle varttuneemmalle. 

• Nykyihmisten vitsauksena ikäluokasta riippumatta on liian usein kärsimättömyys, 
koetellen erityisesti uusia harrastajia - poimintatulosta kun pitäisi tulla nopeasti. 
Tähän kolmipiippuinen tuo ratkaisun, koska marjoja tulee edellä mainitulla 
tavalla tavallista hitaammin poimien kaksinkertainen määrä kuin tavallisesti.

• Kolmipiippuinen marjanpoimuri on hyödyllinen myös kokeneille muutenkin 
metsässä käyville marjastajille; nimittäin kolmipiippuisella marjanpoiminnan 
veteraani voi oikein antaumuksellisesti keskittyä oikein hitaasti nautiskelemaan 
marjojen poimimisen yksityiskohdista, äänimaisemasta ja marjastuksen 
harmoniasta - poimurin tasaisesta kauniista liikkeestä mustikkamättään päällä 
tai hyytelömarja-puolukoiden heleästä ropinasta poimintapiikkien lomassa. 



Miten eteenpäin?
• Keksijä itse on saavuttanut jo kyseisen keksinnön tavoitteen; 

marjanpoiminnan ilon tuplautumisen aikaisemmasta (vertailukohtana 
vanhentunut 2000-luvun taitteen marjanpoimuritekniikka), sekä 
sivutuotteena riittävästi marjoja omaan tarpeeseen.

• Keksintö sekä siihen liittyvät rakennekuvaukset ovat vapaasti 
käytettävissä nk. ”joka-anopinoikeuslisenssillä”. Keksijältä saa 
tarvittaessa lisätietoja kolmipiippuisen toteutukseen (esimerkiksi 
piippujen määrän teoreettiset valintaperusteet tai esityksen 
valokuvissa näkymättömät tasapainotukseen ja marjasäiliöön liittyvät 
yksityiskohdat)
• ”joka-anopinoikeuslisenssi” = täysin vapaa jatkokehitys- ja hyödyntämisoikeus, 

sisältäen vapaaehtoisen suosituksen siitä, että keksinnön loppukäyttäjän olisi 
hyvä luovuttaa omalle anopilleen ämpärillinen keksinnöllä kerättyjä marjoja 
keksinnön ensimmäisenä käyttökautena. Jos ei ole omaa anoppia, jonkun 
muun anoppi käy myös tähän tarkoitukseen.  

• Jatkokehitystyöhön kannustetaan, aihe sisältää lukuisia 
jatkokehitysmahdollisuuksia, sisältäen myös teknisiä mahdollisesti 
suojattavia ja kaupallistettavia piirteitä jos jatkokehittäjä löytää 
erityisiä edistyksellisiä kehitysaskeleita asiassa.

• Yhteystiedot lisätietoja varten: 
Manne Hannula, 045-3219440, manne.hannula@outlook.com



RAATI KIITTÄÄ

• Ehdotus oli selkeä ja erittäin hyvin kirjoitettu. 
• Idea on parhaimmillaan tasaisessa maastossa, joka hieman rajoittaa 

sen hyödyntämismahdollisuutta. Toteuttaminen on kuitenkin melko 
helppoa ja kolmen piipun yhdistelmä on helposti itse rakennettavissa
• Ehdotettu ratkaisu voi tarjota miellyttäviä marjastuskokemuksia ja 

helpottaa runsaan saaliin saamista. 
• Raati myös huomioi kiitoksella ratkaisun kehittäjän tarjoaman 

lisenssin, joka on omiaan lisäämään metsämarjojen hyötykäyttöä ja 
myönteistä vaikuttavuutta etenkin omassa lähipiirissä



1. Palkinto – Tomi Hakari
Marjanpoimintakäsine

• Marjojen poimimiseen liittyy ongelma, jossa toinen 
käsi tarvitaan marjojen poimimiseen ja toinen oksan 
tai varvun pitämiseen, jolloin keruuastialle ei ole 
tehokasta paikkaa
• Marjanpoimintakäsine jättää peukalon sekä etu- ja 

keskisormen vapaaksi poimimiselle, ja poimittu marja 
tipahtaa kämmeneltä itsestään poiminta-astiaan
• Käsine on todettu toimivaksi yhdellä karkeasti 

toteutetulla prototyypillä ja useammalla koekäyttäjällä



1. Palkinto – Tomi Hakari 
Marjanpoimintakäsine – markkinat ja hyöty
• Toinen käsi jää vapaaksi oksan tai varvun pitämiseen ja tarvittaessa 

huono marja on helposti pudotettavissa pois.
• Täyttyvä poiminta-astia on helppo tyhjentää kaatamalla se 

varsinaiseen keruuastiaan kääntämällä käsine ylösalaisin
• Käytännössä käsine tehostaa keruuta nopeuttamalla marjojen 

poimimista ja pienentämällä hävikkiä
• Käsineen käytön oppii nopeasti eikä se juurikaan haittaa pensaiden 

seassa liikkumista



1. Palkinto – Tomi Hakari 
Marjanpoimintakäsine - miten eteenpäin
• Käsineen tuotteistaminen vaatii vielä jatkokehitystä ja sopivien 

materiaalien, rakenteiden ja valmistusmenetelmien tutkimista
• Käsineen kehittäminen siten, että sitä voisi käyttää sekä oikealla että 

vasemmalla kädellä, laajentaisi myös sen käyttöaluetta ja 
käyttäjäkuntaa
• Kehittäminen kaupalliseksi tuotteeksi vaatii kattavan markkina- ja 

käyttäjätutkimuksen, jolla varmistetaan tuotteen haluttavuus ja oikea 
hinta, sekä kunnollisen suunnittelun ja sopivimman tuotanto- ja 
jakeluketjun etsimisen



RAATI KIITTÄÄ

• Tämä on hauska, uusi idea ja sopii etenkin laatumarjan poimintaan. 
Kehityskelpoinen ja omaperäinen. 
• Ehdotus on uusi ja käytännöllinen tapa nopeuttaa marjankeruuta. 

Suosittelemme jatkamaan kehittämistä ja tavoittelemaan tuotteen 
kaupallistamista. 



Keksintösarja



Kunniamaininta – Veikko Niemelä
Marja-Moto

• Metsämarjojen koneellinen 
poiminnan voimayksikkönä on 
mönkijä (sähköjärjestelmä, 
huippuimuri)
• Lisälaite ”Marjaharvesteri” 

irrottaa marjat varvuista, ohjaa 
ne automaattisesti säiliöön 



Kunniamaininta – Veikko Niemelä
Marja-Moto
• Puomiston toimintasäde 2-3 m mitoitetaan mönkijän ja sitä seuraavan 

peräkärryn kokoon sopivaksi
• Puomiston kärkeen kiinnitetään marjanpoimintaan kehitetty  erityinen 

marjaharvesteri joka saa käyttövoimansa mönkijän sähköjärjestelmästä 
• Marjaharvesterin tärkeimmät osat ovat sen haravat, jotka irrottavat marjat 

varvuista. Haravat pyörivät lomittain siten, että ylimmäisten haravien piikit 
puhdistavat alimmaisten haravien välit marjoista 
• Imuputken kautta marjat ohjautuvat peräkärryn marjasäiliöön
• Roskat ajautuvat paineilman vaikutuksesta säiliön peräosaan sopivaksi 

mitoitetusta aukosta kevyempinä takaisin luontoon



RAATI KIITÄÄ

• Hyvin mielenkiintoinen ja aivan omanlaisensa ehdotus. Tämä ratkaisu 
voi potentiaalisesti nostaa huomattavasti marjanpoiminnan 
tehokkuutta. 
• Mönkijä löytyy monesta maatalosta, joten sellaisen käyttäminen ei 

ole suinkaan mahdotonta. 
• On kuitenkin vielä paljon selvitettävää ja kehitettävää. Miten marjat 

oikeasti pärjäävät koneellisessa käsittelyssä ja toimiiko 
Marjaharvesterin teknologia ajatellulla tavalla. 
• Rohkaisemme kehittämään ideaa eteenpäin ja pyrkimään 

konkreettiseen testaamiseen. 



3. palkinto – Kalevi Remes
Karpalon poimintalaite

• Poimintalaite on kehitetty oman 
marja- ja luontoharrastuksen 
pohjalta
• Poimuria on aiemmin käytetty 

hillan poimintaan ja nyt siitä on 
kehitetty karpalon poimintaan 
sopiva versio
• Poimintalaitetta voi käyttää seisten 

selkä suorana. ”Leuat” nappaavat 
marjan ja säiliö kerää saalista ja 
tyhjennetään isompaan astiaan



3. palkinto – Kalevi Remes
Karpalon poimintalaite – markkinat ja hyöty
• Useat poimijat ovat yllättyneet laitteen sopivuudesta hillojen 

poimintaan, koska aiemmin ei hilloja ole pystytty millään 
laitteella kätevästi poimimaan
• Poimuri säästää selkää ja myös nopeuttaa poimimista erityisesti 

silloin kun marjoja on harvemmassa ja helpottaa poimijan jaksamista 
suolla 
• Onnistuu käsineet kädessä poimia jolloin syksyn kylmillä ilmoilla 

kädet pysyvät kuivina ja lämpiminä
• Poiminta on tehokasta ja hillat/karpalot puhtaita. Lisäksi marjat 

pysyvät ehjinä



• Tuote voisi maksaa asiakkaalle enintään noin 80 e
• Myynti rautakauppojen ja markettien kautta
• 3D-tulostus on tulevaisuutta ja sen avulla tuote 

olisi kätevä valmistaa
• Toivon tämän keksintökilpailun myötä julkisuutta 

keksinnölleni. 
• Toivon että joku kiinnostuu aloittamaan 

valmistuksen kyseiselle tuotteelle. Kuluttajat 
voisivat sitä kautta päästä 
kokemaan/nauttimaan helposta hillan/ 
karpalonpoiminnasta 

3. palkinto – Kalevi Remes
Karpalon poimintalaite – miten eteenpäin



RAATI KIITÄÄ

• Kalevi Remes on sarjakeksijä joka itsekin toteaa että Keksimistä hän ei 
lopeta vaan aina tulee uusia ideoita ja paranneltavia tuotteita
• Ehdotus tuntuu olevan toimiva, kevyt ja käyttökelpoinen. Ehdotus ei 

ole kuitenkaan aivan uusi, vaan muokattu jo olemassa olevan 
hillapoimintalaitteen pohjalta
• Kehitystyö on ollut merkittävä ja laite näyttää toimivan hyvin.
• Toivoisimme näkevämme laitteen kaupassa ja suosituksemme on 

pyrkiä sen taloudelliseen hyödyntämiseen



• Akkukäyttöinen poimurikeksintö mullistaa marjojen poiminnan
• Pyörivä ja säädettävä poimintapää irrottaa marjat hellävaraisesti varvuista
• Poimuri erottelee imuilman avulla roskat marjoista jo poiminnan aikana
• Marjat kerääntyvät vaihdettavaan säiliöön/pussiin ja roskat poistuvat luontoon

Jaettu 2. palkinto – Marko Moisio, Rikurantti Oy
Rikurantti marjapoimuri



• Vaihdettavien, pyörivien poimintapäiden avulla voidaan poimia kaikenlaisia marjoja roskattomasti
• Poimuria voidaan käyttää myös pensasmarjojen ja jopa hedelmien poimintaan päätä vaihtamalla
• Poimurin varren pituutta voidaan säätää poimijan mukaan, mikä tekee poiminnasta ergonomisen
• Poimurilla poimittuja marjoja ei tarvitse puhdistaa jälkikäteen, mikä säästää valtavasti aikaa
• Poimuri on erittäin tasapainoinen ja kevyt. Kaikki säätölaitteet ovat helposti käytettävissä
• Poimuria voidaan valmistaa eri tarpeisiin aina harrastajakäytöstä tehokkaaseen ammattipoimintaan
• Poimuri on erittäin turvallinen käyttää. Se pysähtyy automaattisesti, mikäli tukoksia syntyy
• Poimurin avulla päästään eroon lihasvoimia vaativasta riipimisestä sekä marjaämpäreiden kantamisesta

• Vastaavaa tuotetta ei ole vielä saatavilla, joten potentiaali kansainvälisillä markkinoilla on valtaisa

Lähde: Arktiset Aromit ry

Jaettu 2. palkinto – Marko Moisio, Rikurantti Oy
Rikurantti marjapoimuri – markkinat ja hyöty



Rikurantti Oy etsii rahoittajaa/yhteistyökumppania kehittämään tätä 
patentointivaiheessa olevaa keksintöä kaupalliseksi tuotteeksi 

kansainvälisille markkinoille

RIKURANTTI OY/ Marko Moisio    rikurantti@elisanet.fi +358400428158

Jaettu 2. palkinto – Marko Moisio, Rikurantti Oy
Rikurantti marjapoimuri – miten eteenpäin

mailto:rikurantti@elisanet.fi


RAATI KIITTÄÄ

• Ehdotus on erittäin kiinnostava, mutta tarvitsee varmasti vielä kokeita 
ja testauksia. Etenkin kiinnitämme huomiota akun kestoon ja painoon 
ja niistä muotoutuvaan laitteen toiminta-aikaan 
• On myös tutkittava miten tämä sopii pehmeille marjoille kuten 

mustikoille
• Ratkaisu oli erittäin hyvin esitetty ja erinomaisen mielenkiintoinen ja 

kaupallisesti potentiaalinen 
• Keruupäiden kehittäminen nähdään suuritöiseksi, mutta myös uusien 

keksintöjen lähteeksi
• Suosittelemme vahvasti jatkokehittämistä



Jaettu 2. palkinto – Jouni Karsikas 
RAIVURIPOIMURI



POIMURIN TOIMINTA

- Lisälaite sähköiseen raivaussahaan tai trimmeriin
- Suunniteltu tehostamaan erityisesti mustikan ja puolukan poimintaa luontoa 

kunnioittavalla tavalla
- Ei metelöi eikä myrkytä käyttäjäänsä
- Ergonominen ja tehokas
- Pyörivä erikoismuotoiltu hara riipii marjat säiliöön, joka on helppo tyhjentää 

keruuastiaan
- Integroitu puhallin puhdistaa marjat roskista samalla kun ne siirtyvät säiliöön
- Poimurin piikkien puhdistus tapahtuu sähköisellä suunnanvaihdolla



TULEVAISUUS

- Tavoitteena on kehittää sarjatuotantoon sopiva laite soveltuvan pienkonevalmistajan kanssa, jolla on 
kehitystyöresurssia sekä valmis myyntiverkosto 

- Markkinapotentiaali Pohjoismaissa seuraavan viiden vuoden aikana 2000- 4000kpl
- Muu Eurooppa, Venäjä sekä Pohjois-Amerikka samalla aikavälillä saman verran
- Tarkoituksena on sivutoimisena yrittäjänä konsultoida tuotekehitystä isommalle

firmalle, joka ottaisi laitteen mallistoonsa



RAATI KIITTÄÄ

• Ehdotus on hyvin mielenkiintoinen ja erityisesti ergonomia on tässä 
ehdotuksessa plussaa. Kuvat ja dokumentaatio ovat myös erinomaiset
• Seuraava vaihe olisi prototyypin rakentaminen jolla voisi testata toimintaa 

käytännössä. Sen pohjalta laitteen ideat varmasti vielä kehittyvät
• Akkujen paino ja hyötysuhde on haastava kysymys ja voisi tarkastella myös 

muita energiaratkaisuja
• Raivaussahan lisälaite on kaupallisesti hyvä idea ja helpottaa markkinoille 

pääsyä
• Pehmeiden marjojen kestävyys on selvitettävä ja uskomme että keruupään 

tekniikan kehittäminen tulee vielä tuottamaan uusia keksintöjä


