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Tavaraluokat:

Luokka 1: Kemikaalit teollisiin tarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit;
tulensammutus- ja palonehkäisyaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; kitit ja
muut täytetahnat; biologiset valmisteet teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin;
kemialliset ainesosat, aineet ja valmisteet; kemialliset yhdisteet
rakennustarkoituksiin; liimat tapetointiin; liimat vesieristykseen; epoksihartsipohjaiset
liimayhdisteet; liima-aineet rakentamisessa; liima-aineet kaakeleille; kumipohjaiset
liimat [liima-aineet] teollisuuskäyttöön; liima-aineet lattialaatoille; liima-aineet
seinäverhoiluihin; kemikaalit liima-aineiden valmistukseen; liima-aineet
rakennusteollisuutta varten; liima-aineet tieteellisiin tarkoituksiin; liimat viimeistelyyn
ja pohjustukseen; liima-aineissa käytettävät kemikaalit [teollisuuskäyttöön];
liimanpoistoaineet [kemialliset tärkkelyksen liuottimet]; silikonit; rakentamisessa
käytettävät tiivisteaineet [kemialliset]; pesuaineet valmistukseen ja
teollisuuskäyttöön; pesuaineet tuotantoprosessissa käytettäviksi; pesuaineet
puhdistuskäyttöön [valmistusprosessin osana]; puhdistuskemikaalit; vedenpitävät
kalvot nestemäisessä kemiallisessa muodossa käytettäväksi rakentamisessa;
tulensuojavalmisteet; kemialliset yhdisteet palonsammutukseen ja -ehkäisyyn;
palonsuoja-aineet; tulensammutuskemikaalit; tulenkestävät kemikaalit;
tulenestoyhdisteet; tulensammutusyhdisteet; palon hidastinaineet;
palonsuojausyhdisteet; kovetteet; kemialliset valmisteet tulipalojen hallintaan;
kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; aineet tapettien poistoon;
tapetinpoistovalmisteet; tapettiliisterit; nestemäiset hartsit [jalostamattomat].
Luokka 2: Maalit, vernissat, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavalmisteet; väriaineet,
värit; pinnoitteet; puupinnoitteet (maalit); epoksipinnoitteet; pinnoitevalmisteet, joilla
on vettähylkiviä ominaisuuksia [maalit tai öljyt]; pinnoiteseokset, joilla on vettä
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Hakemispäivä:
Väriselitys:
PÄÄTÖS:

eristäviä ominaisuuksia [maalit tai öljyt]; suojavalmisteet; täytemaalit; ohentimet ja
sakeuttimet pinnoitteille, väriaineille ja musteille; ohenteet; tulenkestävät
suojapinnoitteet maalien muodossa; tulensuojamaalit; palonsuojamaalit; paloa
hidastavat aineet [maalit]; liimamaalit (vesiliukoinen); liimavärit; luonnonhartsit liimaaineiden valmistukseen; tärpätti [maalien ohenteena]; tärpätti [lakkabensiini] lakkojen
ohentamiseen; puuöljyt.
Luokka 3: Lääkeaineita sisältämättömät peseytymisvalmisteet; valkaisutuotteet ja
muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, tahranpoisto- ja
hiontavalmisteet; saippuat; pesuaineet; lattianhoitoaineet; shampoot; emulsiot
kosmeettisiin tarkoituksiin; hajusteet; hankausvalmisteet; hankausliuokset; hiusten
hoito- ja käsittelyvalmisteet; hiuslakat; hiusgeelit; hiusten- ja vartalonpesuaineet;
hiustenhoitoaineet; ihonhoidossa käytettävät kosmeettiset valmisteet;
ihonhoitovalmisteet; ihonpuhdistusaineet; ihovoiteet; ihonpuhdistusvoiteet;
ihonpuhdistusaineet [lääkeaineita sisältämättömät]; jalkojenhoitovalmisteet;
käsiemulsiot; käsien puhdistusaineet; käsienpesuaineet; käsienpuhdistusaineet;
käsigeelit; käsisaippuat; käsivoiteet; kemialliset pyykinpesutuotteet; kosmeettiset
tuotteet ihon hoitoon; kosmeettisilla aineilla kyllästetyt kasvopyyhkeet; kosmetiikka;
kosteusemulsiot; kosteuspyyhkeet; kosteusvoiteet, -emulsiot ja -geelit; kosteuttavat
valmisteet [kosmeettiset tuotteet]; kylpyvalmisteet (ei-lääkinnälliset);
lakanpoistoaineet; lasinpuhdistusvalmisteet; lattianhoitoyhdisteet; lattiavaha;
maalinpoistoaineet; maalinpoistoliuottimet; maalinpoistovalmisteet; parkettivaha;
perusvoiteet; pesuvalmisteet; pesuvoiteet; puhdistus- ja raikastusvalmisteet;
puhdistusaineet; puhdistusbalsamit; puhdistusemulsiot toalettitarkoituksiin;
puhdistusnesteet; puhdistussuihkeet; puhdistusvaahdot; puhdistusvoiteet;
pyykinhuuhteluaineet; pyykinpesuaineet; pyykinpesunesteet; pyykinpesussa
käytettävät valkaisuaineet; rasvanpoistoaineet; saippualiuokset; silotus- ja
tärkkäysvalmisteet pyykinkäsittelyyn; tapetinpuhdistusvalmisteet; tärpätti
rasvanpoistoon; tiskinpesuaineet; uuninpuhdistusvalmisteet; valkaisusooda;
valkaisusuolat; vartalon puhdistus- ja kauneudenhoitovalmisteet; viemäriputkien
avausvalmisteet; voiteet kosmeettisiin tarkoituksiin; wc-puhdistusaineet; liimaaineiden poistoaineet.
Luokka 5: Farmaseuttiset, lääkinnälliset ja eläinlääkintävalmisteet;
terveydenhoitovalmisteet lääkinnälliseen käyttöön; laastarit, sidontatarvikkeet;
desinfiointiaineet; hygieniatuotteet lääkinnälliseen käyttöön; antiseptiset aineet;
antiseptiset pesuvalmisteet; desinfiointipyyhkeet; käsiendesinfiointivalmisteet;
pesuaineet (desinfioivat) [muut kuin saippuat]; sterilointiliuokset; saniteettivalmisteet
sairaalakäyttöön; sterilointivalmisteet; ilmanpuhdistusvalmisteet; lääkeaineita
sisältävät ja desinfioivat saippuat ja puhdistusaineet; desinfioivat käsihuuhteet;
lääkeaineita sisältävät toilettivalmisteet.
Luokka 17: Jalostamaton ja puolivalmisteinen kumi, guttaperkka, kautsu, asbesti,
kiille ja näiden korvikkeet; muovit ja hartsit suulakepuristetussa muodossa
teollisuuskäyttöön; tiivistys- ja eristysaineet; tasoitusmateriaalit; saumausaineet ja massat; saumakitti; veden- ja kosteudeneristystuotteet ja -materiaalit; eriste- ja
sulkutuotteet ja -materiaalit; eristävät liima-aineet; maalit eristystarkoituksiin;
eristelakka; eristeet; eristekangas; rakennusten kosteuseristysaineet; tiivistenauhat
ja silikonitiivisteet; tulenkestävät eristysaineet; täyteaineet eristykseen; tiivisteet,
tiiviste- ja täytemateriaalit; tiivistemassat [silotteet]; liimateipit, paitsi toimisto-, koti- ja
lääkintäkäyttöön; nestemäiset hartsit [puolivalmisteena].
Luokka 19: Rakennustarvikkeet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket
rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset;
muistomerkit, ei-metalliset; rakennusaineet ja -elementit, ei-metalliset;
tasoitepäällysteet; laastit; laastisekoitteet; laastitusvalmisteet; tasoituslaastit;
tasoitusaineet [sementti tai laastit].
21.09.2018
Sininen
Valkoinen
Patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuksen osittain ja hyväksyy hakemuksen
seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:
Luokka 1: Jalostamattomat tekohartsit; tulensammutus- ja palonehkäisyaineet; liimaaineet teollisiin tarkoituksiin; kitit ja muut täytetahnat; biologiset valmisteet teollisiin ja
tieteellisiin tarkoituksiin; kemialliset ainesosat, aineet ja valmisteet; kemialliset
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yhdisteet rakennustarkoituksiin; liimat tapetointiin; liimat vesieristykseen;
epoksihartsipohjaiset liimayhdisteet; liima-aineet rakentamisessa; liima-aineet
kaakeleille; kumipohjaiset liimat [liima-aineet] teollisuuskäyttöön; liima-aineet
lattialaatoille; liima-aineet seinäverhoiluihin; kemikaalit liima-aineiden valmistukseen;
liima-aineet rakennusteollisuutta varten; liima-aineet tieteellisiin tarkoituksiin; liimat
viimeistelyyn ja pohjustukseen; liima-aineissa käytettävät kemikaalit
[teollisuuskäyttöön]; liimanpoistoaineet [kemialliset tärkkelyksen liuottimet]; silikonit;
rakentamisessa käytettävät tiivisteaineet [kemialliset]; vedenpitävät kalvot
nestemäisessä kemiallisessa muodossa käytettäväksi rakentamisessa;
tulensuojavalmisteet; kemialliset yhdisteet palonsammutukseen ja -ehkäisyyn;
palonsuoja-aineet; tulensammutuskemikaalit; tulenestoyhdisteet;
tulensammutusyhdisteet; palon hidastinaineet; palonsuojausyhdisteet; kovetteet;
kemialliset valmisteet tulipalojen hallintaan; kemialliset aineet elintarvikkeiden
säilöntään; aineet tapettien poistoon; tapetinpoistovalmisteet; tapettiliisterit;
nestemäiset hartsit [jalostamattomat].
Luokka 2: Ohentimet ja sakeuttimet pinnoitteille, väriaineille ja musteille; ohenteet;
luonnonhartsit liima-aineiden valmistukseen; tärpätti [maalien ohenteena]; tärpätti
[lakkabensiini] lakkojen ohentamiseen.
Luokka 3: Lääkeaineita sisältämättömät peseytymisvalmisteet; valkaisutuotteet ja
muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, tahranpoisto- ja
hiontavalmisteet; saippuat; pesuaineet; lattianhoitoaineet; shampoot; emulsiot
kosmeettisiin tarkoituksiin; hajusteet; hankausvalmisteet; hankausliuokset; hiusten
hoito- ja käsittelyvalmisteet; hiuslakat; hiusgeelit; hiusten- ja vartalonpesuaineet;
hiustenhoitoaineet; ihonhoidossa käytettävät kosmeettiset valmisteet;
ihonhoitovalmisteet; ihonpuhdistusaineet; ihovoiteet; ihonpuhdistusvoiteet;
ihonpuhdistusaineet [lääkeaineita sisältämättömät]; jalkojenhoitovalmisteet;
käsiemulsiot; käsien puhdistusaineet; käsienpesuaineet; käsienpuhdistusaineet;
käsigeelit; käsisaippuat; käsivoiteet; kemialliset pyykinpesutuotteet; kosmeettiset
tuotteet ihon hoitoon; kosmeettisilla aineilla kyllästetyt kasvopyyhkeet; kosmetiikka;
kosteusemulsiot; kosteuspyyhkeet; kosteusvoiteet, -emulsiot ja -geelit; kosteuttavat
valmisteet [kosmeettiset tuotteet]; kylpyvalmisteet (ei-lääkinnälliset);
lakanpoistoaineet; lasinpuhdistusvalmisteet; lattianhoitoyhdisteet; lattiavaha;
maalinpoistoaineet; maalinpoistoliuottimet; maalinpoistovalmisteet; parkettivaha;
perusvoiteet; pesuvalmisteet; pesuvoiteet; puhdistus- ja raikastusvalmisteet;
puhdistusaineet; puhdistusbalsamit; puhdistusemulsiot toalettitarkoituksiin;
puhdistusnesteet; puhdistussuihkeet; puhdistusvaahdot; puhdistusvoiteet;
pyykinhuuhteluaineet; pyykinpesuaineet; pyykinpesunesteet; pyykinpesussa
käytettävät valkaisuaineet; rasvanpoistoaineet; saippualiuokset; silotus- ja
tärkkäysvalmisteet pyykinkäsittelyyn; tapetinpuhdistusvalmisteet; tärpätti
rasvanpoistoon; tiskinpesuaineet; uuninpuhdistusvalmisteet; valkaisusooda;
valkaisusuolat; vartalon puhdistus- ja kauneudenhoitovalmisteet; viemäriputkien
avausvalmisteet; voiteet kosmeettisiin tarkoituksiin; wc-puhdistusaineet; liimaaineiden poistoaineet.
Luokka 5: Farmaseuttiset, lääkinnälliset ja eläinlääkintävalmisteet;
terveydenhoitovalmisteet lääkinnälliseen käyttöön; laastarit, sidontatarvikkeet;
desinfiointiaineet; hygieniatuotteet lääkinnälliseen käyttöön; antiseptiset aineet;
antiseptiset pesuvalmisteet; desinfiointipyyhkeet; käsiendesinfiointivalmisteet;
pesuaineet (desinfioivat) [muut kuin saippuat]; sterilointiliuokset; saniteettivalmisteet
sairaalakäyttöön; sterilointivalmisteet; ilmanpuhdistusvalmisteet; lääkeaineita
sisältävät ja desinfioivat saippuat ja puhdistusaineet; desinfioivat käsihuuhteet;
lääkeaineita sisältävät toilettivalmisteet.
Luokka 17: Jalostamaton ja puolivalmisteinen kumi, guttaperkka, kautsu, asbesti,
kiille ja näiden korvikkeet; muovit ja hartsit suulakepuristetussa muodossa
teollisuuskäyttöön; tiivistys- ja eristysaineet; tasoitusmateriaalit; saumausaineet ja massat; saumakitti; veden- ja kosteudeneristystuotteet ja -materiaalit; eriste- ja
sulkutuotteet ja -materiaalit; eristävät liima-aineet; maalit eristystarkoituksiin;
eristelakka; eristeet; eristekangas; rakennusten kosteuseristysaineet; tiivistenauhat
ja silikonitiivisteet; tulenkestävät eristysaineet; täyteaineet eristykseen; tiivisteet,
tiiviste- ja täytemateriaalit; tiivistemassat [silotteet]; liimateipit, paitsi toimisto-, koti- ja
lääkintäkäyttöön; nestemäiset hartsit [puolivalmisteena].
Luokka 19: Rakennustarvikkeet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket
rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset;
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muistomerkit, ei-metalliset; rakennusaineet ja -elementit, ei-metalliset;
tasoitepäällysteet; laastit; laastisekoitteet; laastitusvalmisteet; tasoituslaastit;
tasoitusaineet [sementti tai laastit].
Perustelut:

Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä luokan 1 tavaroiden
"Kemikaalit teollisiin tarkoituksiin; pesuaineet valmistukseen ja teollisuuskäyttöön,
pesuaineet tuotantoprosessissa käytettäviksi, pesuaineet puhdistuskäyttöön
[valmistusprosessin osana], puhdistuskemikaalit, tulenkestävät kemikaalit" ja luokan
2 tavaroille "Maalit, vernissat, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavalmisteet;
väriaineet, värit; pinnoitteet; puupinnoitteet (maalit); epoksipinnoitteet;
pinnoitevalmisteet, joilla on vettähylkiviä ominaisuuksia [maalit tai öljyt];
pinnoiteseokset, joilla on vettä eristäviä ominaisuuksia [maalit tai öljyt];
suojavalmisteet; täytemaalit; tulenkestävät suojapinnoitteet maalien muodossa;
tulensuojamaalit; palonsuojamaalit; paloa hidastavat aineet [maalit]; liimamaalit
(vesiliukoinen); liimavärit; puuöljyt". Rekisteröitäväksi haettu merkki muodostuu vain
vähäisistä kuvioelementeistä ja tekstistä KiiLTO PRO, joka ilmaisee tavaroiden lajia,
laatua ja käyttötarkoitusta. Sana kiilto tarkoittaa kiiltämistä, kiiltävyyttä, hohtoa ja
hohdetta. Sanaa pro käytetään ilmaisemaan ammattilaista tai ammattilaistasoista.
Näin ollen rekisteröitäväksi haettu merkki ilmaisee, että kysymyksessä ovat
ammattilaistasoiset tai ammattilaisille tarkoitetut tavarat, joita käytetään kiiltävän ja
hohtavan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Se, että sanaan KiiLTO sisältyy sekä
pieniä että isoja kirjaimia, ei riitä tekemään rekisteröitäväksi haetusta merkistä
erottamiskykyistä. Haetun merkin vähäinen kuviollisuus myöskään ei riitä tekemään
siitä erottamiskykyistä. Merkin avulla ei voida yksilöidä tavaroiden kaupallista
alkuperää.
Hakija on vastineessaan argumentoinut rekisteröitäväksi haetun merkin
erottamiskyvyn puolesta todeten, että merkki muodostaa kokonaisuutena arvioiden
erottamiskykyisen kokonaisuuden johtuen tyylitellystä tekstistä ja poikkeavasta
kirjasinlajista. Hakija on myös viitannut merkin 269831 ESCAPE ROOM HELSINKI
(kuviomerkki) rekisteröintiin ja väiteratkaisuun, sillä merkkiä pidettiin
erottamiskykyisenä. Virasto toteaa, että kokonaisuutena arvioiden haetun merkin
kuviollisuus on vähäistä, eikä tyylitelty teksti riitä tekemään merkistä
erottamiskykyistä. Mainitussa ratkaisussa erottamiskykyä puoltava ratkaisu perustui
merkin sisältämiin muihin kuviollisiin elementteihin, joita rekisteröitäväksi haetussa
merkissä ei ole.
Virastoon on toimitettu näyttöä, joka osoittaa hakijan käyttäneen kiilto-merkkiä
tavaroiden tunnuksena. Näyttönä on esitetty mm. valokuvia sponsorointikohteista,
tulosteita hakijan kotisivuilta, yhtiön historiikki, hakukonetuloksia, lausuntoja ja
markkinatutkimus. Virasto toteaa, että suuressa osassa näyttöä käytetään pääosin
yhtiön vanhaa logoa, jossa on sanaosan lisäksi myös kuviollinen elementti. Osa
käyttönäytöstä koskee myös hakemuksen jälkeistä aikaa, eikä sitä näin ollen voida
huomioida täysimääräisesti näyttönä merkin käytöstä. Kokonaisuutena arvioiden
näytön ei voida katsoa osoittavan, että rekisteröitäväksi haettu merkki olisi käytön
johdosta tullut erottamiskykyiseksi hakemuspäivään mennessä mainituille tavaroille.
Luokan 3 osalta virasto katsoo, että esitetyn näytön määrä on riittävä osoittamaan,
että rekisteröitäväksi haettu merkki on tullut käytön johdosta erottamiskykyiseksi
hakemuspäivään mennessä. Erityisesti markkinatutkimus puoltaa tätä, sillä se
osoittaa merkin tunnettuuden nimenomaan luokassa 3. Virasto toteaa edelleen, että
vaikka yhtiö on osoittanut erilaista näyttöä pitkältä ajalta, merkkiä on haetussa
muodossa käytetty verrattain lyhyen aikaa.

Lainkohdat:

Tavaramerkkilain (544/2019) 107 §, Tavaramerkkilain (7/1964) 13 §, 3 §.

Patentti- ja rekisterihallitus
Patentit ja tavaramerkit

Olli Teerikangas
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Yksikön esimies

Henrik Myllynen
Lakimies
Tämä asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.
LIITE

Valitusosoitus

Huomautus: Kun rekisteröinnistä kuulutetaan, sitä vastaan voidaan tehdä väite 2 kk:n kuluessa kuuluttamispäivästä.
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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
l
l
l

l

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:
l
l
l
l

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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Maksut
Markkinaoikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

1 ( 1)

