
 
 
 

PÄÄTÖS

25.01.2018

 

Berggren Oy
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Viitteenne: BV217074

TAVARAMERKIN REKISTERÖINTIHAKEMUKSEN HYLKÄÄMINEN
OSITTAIN
Hakemusnumero: T201751784
Hakija: Meira Oy, Helsinki, FI
Tavaramerkki: VALLILAN PAAHTIMO
Tavara-/palveluluokat: Luokka 11: Valaistus-, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-,

kuivatus-, ilmastointi-, vesihuolto- ja saniteettilaitteet; kahviautomaatit,
sähkökäyttöiset kahvinkeittimet, kahvipaahtimet.
Luokka 21: Talous- ja keittiövälineet ja astiat (ei jalometalliset eikä
jalometallipäällysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet);
harjanvalmistusaineet; puhdistukseen käytettävät tarvikkeet; teräsvilla;
raakalasi ja lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini
ja keramiikka, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, käsikäyttöiset kahvimyllyt
ja -jauhimet; kahvipannut ja kahviastiastot; maustehyllyt;
maustepullotelineet; käsikäyttöiset maustemyllyt.
Luokka 30: Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike;
jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja,
siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-);
mausteet; jää.
Luokka 35: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät;
elintarvikkeiden vähittäismyynti.

Hakemispäivä: 17.08.2017

PÄÄTÖS: Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen osittain ja hyväksyy
hakemuksen seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:

Luokka 11: Valaistus-, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-,
kuivatus-, ilmastointi-, vesihuolto- ja saniteettilaitteet; kahviautomaatit,
sähkökäyttöiset kahvinkeittimet, kahvipaahtimet.
Luokka 21: Talous- ja keittiövälineet ja astiat (ei jalometalliset eikä
jalometallipäällysteiset); kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet);
harjanvalmistusaineet; puhdistukseen käytettävät tarvikkeet; teräsvilla;
raakalasi ja lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini
ja keramiikka, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, käsikäyttöiset kahvimyllyt
ja -jauhimet; kahvipannut ja kahviastiastot; maustehyllyt;
maustepullotelineet; käsikäyttöiset maustemyllyt.
Luokka 35: Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.

Perustelut: Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman  erottamiskykyä luokan 30
tavaroiden ja luokan 35 palveluiden 'elintarvikkeiden vähittäismyynti'
osalta. Merkki muodostuu pelkästään tekstistä VALLILAN PAAHTIMO,
joka ilmaisee kyseisten tavaroiden ja palveluiden maantieteellistä
alkuperää, tavaroiden valmistuspaikkaa sekä palveluiden
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tarjoamispaikkaa. Merkki ei ei näin ollen ole omiaan erottamaan kyseisiä
tavaroita ja palveluita muiden vastaavista tavaroista ja palveluista. Vallila
on erittäin tunnettu kaupaunginosa Helsingissä ja paahtimo tarkoittaa
paikkaa, jossa paahdetaan (paahtolaitos).  Merkki muodostuu näin ollen
kyseisten  tavaroiden ja palveluiden osalta yksinomaan
erottamiskyvyttömästä tekstistä eikä hakijan näkemystä siitä, että Vallilaa
ei erityisesti tunneta hakemusten kattamien tavaroiden tuotantopaikkana
tai palveluiden tarjoamispaikkana voida pitää seikkana, jonka takia haettua
merkkiä tulisi pitää edellä mainituin osin erottamiskykyisenä.

Lainkohdat: Tavaramerkkilain 3  § ja 13 §

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentit ja tavaramerkit

Mika Kivi
Yksikön esimies

Kari Juusela
Vanhempi lakimies

Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

LIITE Valitusosoitus

Huomautus: Kun rekisteröinnistä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa
kuuluttamispäivästä (Tavaramerkkilain 20 § 2 momentti).
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituksen tekemiseen oikeutettu

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen tai asia on jätetty sillensä.

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen mallioikeusasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle
vastainen.

Tavaramerkin tai mallioikeuden rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen johdosta rekisteriviranomaisen tekemään
lopulliseen päätökseen saa hakea muutosta se, jolle päätös on vastainen.

Valitusaika

Markkinaoikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaantipäivästä,  sitä  päivää  lukuun  ottamatta.  Jos  valitusajan  viimeinen  päivä  on  pyhäpäivä,  lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kyseessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.  Jos päätös on
kuulutettu Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisenä julkaistussa Tavaramerkki- tai Mallioikeuslehdessä, katsotaan
tiedoksisaannin tapahtuneen lehden julkaisupäivänä. Lehdet julkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla:
https://www.prh.fi.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

valittajan nimi ja kotikunta●

valittajan yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa●

päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä

●

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.●

Valittajan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää  hänen  laillinen  edustajansa  tai  asiamiehensä  taikka  jos  valituksen  on  laatinut  joku  muu  henkilö,  on
valituskirjelmässä mainittava myös tämän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä●

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta●

asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin siitä hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään●

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

●

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti,  asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Puhelin: 029 56 43300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Maksut

Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).
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