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METSÄTEHO OY   15.10.2012 

 

PUUTAVARAN KAUKOKULJETUSLOGISTIIKAN IDEAKILPAILU 

Kilpailun säännöt 

Tarkoitus 

Kilpailun tarkoituksena on edistää aines- ja energiapuutavaralogistiikkaa etsimällä ideoita uusiksi 

kone- ja laiteratkaisuiksi sekä toimintamalleiksi puutavaran kaukokuljetusketjuun sisältäen 

terminaalitoiminnot. Tavoitteena on parantaa logistiikan kustannustehokkuutta ja kuljetusten 

kannattavuutta. 

Osallistuminen 

Kilpailu on kaikille avoin. Kilpailuun voi osallistua sellaisilla ideoilla ja keksinnöillä, jotka eivät ole 

ennestään tunnettuja. Ehdotuksen voi jättää yksi tai useampi henkilö yhdessä. 

Kilpailuun eivät voi osallistua kilpailun tuomariston jäsenet eivätkä muulla tavoin kilpailun 

järjestämisen kanssa sidoksissa olevat henkilöt. 

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kilpailuasiamiehelle kirjallinen kuvaus kilpailuehdotuksesta. 

Kilpailuehdotusten arviointia helpottava materiaali on laitettava ideakuvauksen liitteeksi 

(piirustukset, suunnitelmat yms.). 

Kilpailuasiamies 

Kilpailuasiamiehenä toimii Heikki Ovaskainen Metsäteho Oy:stä (puhelin 050 300 6188).  

Kilpailuasiamies vastaa kilpailua koskeviin tiedusteluihin sekä toimii yhteyshenkilönä kilpailun 

tuomariston ja osallistujien välillä. 

Kilpailuehdotusten jättäminen 

Kilpailuehdotuksen voi jättää sähköisesti tai kirjallisesti. 

 

Kilpailu alkaa 15.10.2012 ja kilpailuehdotusten tulee olla perillä viimeistään 28.2.2013 

sähköpostiosoitteessa heikki.ovaskainen@metsateho.fi tai postiosoitteessa Heikki Ovaskainen, 

Metsäteho Oy, Vernissakatu 4, 01300 VANTAA.   

Tuomaristo 

Tuomariston muodostavat:  

Heikki Ovaskainen, Metsäteho Oy (puheenjohtaja) 

Antti Korpilahti, Metsäteho Oy 

Olavi H. Koskinen, Liikennevirasto 

Hannu Lamminen, SKAL 

Ari Siekkinen, Metsähallitus 

Esa Korhonen, UPM 

mailto:heikki.ovaskainen@metsateho.fi


2 

 

Paavo Iittiläinen, Metsä Group 

Antti Suvinen, Stora Enso 

 

Tuomaristo voi harkintansa mukaan käyttää asiantuntijoita, jotka eivät ole osallistuneet 

kilpailuehdotusten laadintaan. 

Arvosteluperusteet 

Lähtökohtana on etsiä uusia ideoita logistiikan tehostamiseen. Ehdotuksia arvioitaessa merkittävä 

painoarvo on ehdotuksen teknisellä toteuttamiskelpoisuudella, hyötypotentiaalilla kuljetusten 

tuottavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta sekä liiketoimintaedellytyksillä.  

Idean, sen tuoman hyödyn ja toteuttamismahdollisuuksien mahdollisimman tarkka kuvaus 

helpottavat arviointia.  

Kilpailuun voi osallistua myös ideoilla, jotka eivät ole patentoitavissa tai muuten suojattavissa. 

Tulosten julkistaminen 

Kilpailun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2013. 

Palkinnot 

Kilpailun palkintojen yhteismäärä on 20 000 euroa bruttona. Kilpailussa jaetaan 1-3 palkintoa 

riippuen ehdotusten tasosta. Kilpailun tasosta riippuen kilpailun tuomaristo pidättää itsellään 

oikeuden lopullisen palkintosumman määrittämiseen. 

Salassapito ja tekijänoikeudet 

Kilpailuehdotukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ehdotuksen kaikki oikeudet säilyvät 

ehdotuksen tekijällä. Kilpailuasiamiehellä, järjestäjillä tai kilpailun tuomaristolla ei ole 

minkäänlaisia oikeuksia esitettyjen ideoiden suhteen. 

Mikäli hakija aikoo suojata kilpailuehdotuksensa, on se suositeltavaa tehdä ennen kilpailun tulosten 

julkistamista. Palkitut ideat esitellään julkistamisen yhteydessä yleisellä tasolla yhteistyössä 

ideoijan kanssa. 

Kilpailuehdotusten hylkääminen 

Kilpailusta voidaan sulkea pois ehdotukset, jotka eivät täytä näiden sääntöjen vaatimuksia. 

Kilpailuehdotusten palauttaminen 

Kilpailuehdotuksia ei palauteta. Kilpailumateriaali hävitetään, kun kilpailu on saatettu päätökseen ja 

voittaja(t) on palkittu.  


