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Kuvaus 

Aineiston tavoitteena on edistää tietämystä suomalaisissa saunoissa tapahtuneesta 
teknologisesta kehityksestä. Lisäksi se havainnollistaa aineettomien oikeuksien keskeistä 
roolia innovaatiotoiminnassa ja uusien keksintöjen kaupallistamisessa.  
 

Aineisto sisältää seuraavat tiedot Suomessa haetuista saunaan liittyvistä aineettomista 

oikeuksista: 

       

Suojamuoto Aikaikkuna Tiedot Lähde 

Patentit 1970- Hakemusnumero, patenttinumero, 
hakemuksen tekemispäivä, 
hakemuksen tekemisvuosi, nimitys 

PatInfo  

Hyödyllisyysmallit 1992- Hakemusnumero, rekisterinumero, 
hakemuksen tekemispäivä, 
hakemuksen tekemisvuosi, nimitys 

PatInfo  

Mallisuojat 1971- Hakemusnumero, rekisterinumero, 
hakemispäivä, hakemisvuosi, 
tuotenimike 

Mallitietokanta  

Tavaramerkit 1964- Hakemusnumero, rekisterinumero, 
hakemispäivä, hakemisvuosi, merkin 
sanat 

Tavaramerkkitietokanta  

    

Hakumenetelmä 

Aineisto sisältää kaikki suomalaiset aineettomien oikeuksien hakemukset, joiden 

nimityksessä (nimitys, tuotenimike tai merkin sanat) esiintyy sanat ”sauna”, ”löyly”, 

”kiuas” tai ”laude” eri taivutusmuodoissaan1.  

Tiedot ovat saatavilla Patentti- ja rekisterihallituksen julkisissa tietokannoissa. 

Aineettomista oikeuksista löytää halutessaan tarkemmat julkiset tiedot (ml. hakijat ja 

keksijöiden nimet), kun hakee esimerkiksi hakemusnumerolla PRH:n tietokannoista. 
                                                           
1 Hakusanoina käytettiin *saun*, *löyl*, *kiu*, *laude* ja *laute*. Aineisto sisältää 
myönnettyjen/rekisteröityjen aineettomien oikeuksien lisäksi myös lakanneet, rauenneet, sillensäjätetyt, 
peruutetut ja hylätyt ym. hakemukset. Kootusta aineistosta poistettiin manuaalisesti saunoihin 
liittymättömät hakemukset. 

https://patent.prh.fi/patinfo
https://patent.prh.fi/patinfo
http://epalvelut.prh.fi/fi/web/mallitietopalvelu
http://epalvelut.prh.fi/web/tietopalvelu


Rajoitukset 

Tietojen kattavuus vaihtelee eri suojamuodoissa: mitä uudemmista hakemuksista on kyse, 

sitä kattavammin tiedot ovat saatavissa.  

Patentit ja hyödyllisyysmallit: Patenttiaineisto sisältää patenttihakemukset vuodesta 1970 ja 

hyödyllisyysmallihakemukset vuodesta 1992 lähtien. Aineistosta puuttuvat tiedot vuosina 

1970-1978 tehdyistä, salaisiksi jääneistä patenttihakemuksista.2 Saunoihin liittyy myös 

keksintöjä, jotka eivät löydy yllä kuvatulla hakumenetelmällä. Näitä voi etsiä hakemalla 

keksintöjä esimerkiksi kansainvälisen patenttiluokituksen (International patent 

classification) luokasta A61H 33/06 “Artificial hot-air or cold-air baths; Steam or gas baths or 

douches, e.g. sauna or Finnish baths”. 

Tavaramerkit: Tavaramerkkiaineistosta puuttuvat rekisteröinnit, jotka on poistettu 

rekisteristä ennen 1.1.1994 ja ennen 1.1.1993 loppuun käsitellyt hakemukset, jotka eivät ole 

johtaneet rekisteröintiin.3 Useat saunoihin ja kiukaisiin liittyvät tavaramerkit eivät löydy 

yllä kuvatulla hakumenetelmällä. Aineistossa puuttuvat lisäksi tavaramerkit, joissa ei ole 

sanoja (ml. logot).   

Päivitys ja sen joukkoistaminen 

Aineistoa on helppo päivittää yllä kuvattua hakumenetelmää käyttämällä sitä mukaa, kun 

uusia saunoihin liittyviä aineettomia oikeuksia haetaan ja julkaistaan julkisissa 

tietokannoissa. Suomen Saunaseura ry voi halutessaan julkistaa päivitetyn version 

aineistosta esimerkiksi vuosittain tai useammin.  

Aktiivisia saunakulttuurin harrastajia voisi kannustaa lähettämään Suomen Saunaseura 

ry:lle vinkkejä aineistosta puuttuvista aineettomista oikeuksista. Nykyisestä aineistosta 

puuttuvat vanhat saunoihin liittyvät patentit (ennen vuotta 1970 myönnetyt), jotka on 

mahdollista kerätä PRH:n PATE-tietokannasta.4 

Aineistoa voi helposti laajentaa kattamaan myös muualla maailmassa haetut saunoihin 

liittyvät aineettomat oikeudet (ml. yhteisömallit, yhteisötavaramerkit ja 

Eurooppapatentit). 

Aineistoa päivitettäessä on syytä merkitä omaan sarakkeeseensa (”Versio (lisäämispvm)”) 

milloin tietty hakemus on lisätty aineistoon. 

Yhteyshenkilö  

Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@jyu.fi 

                                                           
2
 Lisätietoja: https://www.prh.fi/fi/patentit/palvelut_ja_tietokannat/maksuttomattietokannat/patinfo.html  

3
 Lisätietoja: 

https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkkitietokannat/tavaramerkkitietokanta/tietokannan_sisalto.html  
4
 https://patent.prh.fi/pate/  

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome?lang=fi
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://fi.espacenet.com/
https://www.prh.fi/fi/patentit/palvelut_ja_tietokannat/maksuttomattietokannat/patinfo.html
https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkkitietokannat/tavaramerkkitietokanta/tietokannan_sisalto.html
https://patent.prh.fi/pate/
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