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ALKUSANAT 

Tämä opinnäytetyö tehtiin omavalintaisena aiheena koskien marjojen puhdistuslaitteiston 

suunnittelua. Työ osoittautui erittäin haasteelliseksi johtuen olemassa olevien laitteistojen 

tarkoin suojelluista tekniikoista ja hyvin vaikeaksi osoittautuneesta tiedonkeruusta. 

 

Niinpä kiitänkin kaikkia henkilöitä, jotka ovat edesauttaneet tämän työn valmistumisessa. 

Erityiskiitokset myös Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun työni valvojalle insinööri 

(YAMK) Ari Pikkaraiselle hyvistä neuvoista ja ohjeista työn suunnitteluun. 

 

Lopuksi haluan vielä esittää lämpimät kiitokset perheelleni ja erityisesti vaimolleni Anna-

Leenalle hänen osoittamastaan tuesta ja kärsivällisyydestä opiskeluani ja tämän 

opinnäytetyön loppuunsaattamista kohtaan. 
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Työn lähtökohtana oli suunnitella sellainen kokonaisvaltainen marjojen puhdistuslaitteisto, 

jolla päästään marjojen puhtausasteessa sellaiseen lopputulokseen, jossa marjat kelpaavat 

niin sanotusti puhtaina myytäviksi suoraan välittäjille. 

 

Tavoitteena puoliautomaattisella puhdistuslaitteistolla oli saada kuivien puolukoiden 

puhdistus huomattavasti helpommaksi ja monta kertaa nopeammaksi kuin perinteisillä 

kotipuhdistusmenetelmillä puhdistettaessa. 

 

Heti työn aloitusvaiheessa kävi selväksi, että lähtötietoparametrien hankinta tulisi olemaan 

vaikeaa. Haastattelemalla alalla työskenteleviä henkilöitä ja laitteiden toimittajia sekä 

myös oman laboratorion testitulosten perusteella päästiin kuitenkin kohtuullisen hyvin 

mitoitusperusteisiin käsiksi ja näin ollen myös hyvin etenemään itse työn valmistumisessa.  

 

Työ rajattiin koskemaan vain kuivien puolukoiden puhdistamiseen suunniteltavaa 

laitteistoa. Toinen rajauskohde liittyi marjojen puhdistusasteeseen. Laitteisto pyrittiin 

suunnittelemaan sellaiseksi, että marjat voitaisiin puhdistaa sillä niin sanottuun 

esipuhdistusasteeseen, jolloin ne kelpaavat vielä myytäviksi välittäjille puhtaina. 

 

Suunnittelutyön tuloksina saatiin piirustukset ja laskelmat puhdistuslaitteistosta ja 

kannakointirakenteesta. 

 

Suunnittelutyö suoritettiin MicroStation v8 -ohjelmistolla. 

 

 

Asiasanat: suunnittelu, laitteisto, kanavisto, puhdistus, marja, puolukka 
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ABSTRACT 
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The objective of the thesis was to design a comprehensive berry cleaning equipment that 

can clean berries to the level of cleanliness where berries are accepted for direct sale to the  

dealers as “cleaned berries”. 

 

The aim for this semi-automatic cleaning equipment was to make the cleaning of dry 

lingonberries much easier and many times faster than the traditional cleaning methods at 

home. 

 

Right in the beginning of the work it was clear that the acquisition of the output data would 

be difficult. By interviewing equipment suppliers and other people working in the berry 

business, as well as with the help of the test results gained in the own laboratory, technical 

measurements required were gained and the completion of the designing process was 

possible. 

 

The work was limited to concern only the design of the cleaning of dry lingonberries with 

suitable equipment. Another item of exclusion related to the cleanliness level of the 

berries. The equipment was designed so that the berries could be cleaned to the so-called 

pre-phase level of cleanliness where they still suit for sale as “cleaned” to the dealers. 

 

The results of the design work were the drawings and calculations of the cleaning 

equipment and its supporting structure. 

 

In the design the MicroStation v8 program was used. 

 

  

Keywords: design, equipment, ducted, cleaning, berry, lingonberry. 
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1. JOHDANTO 

Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi marjojen puhdistuslaitteiston suunnittelun. Tämä sen 

takia, koska olen huomannut marjojen poiminnan vilkastuvan erittäin paljon viime vuosien 

aikana ulkomaalaisten poimijoiden myötä. Marjojen puhdistus kotikonstein on erittäin 

hidasta ja hankalaa. Tätä taustaa vasten minulla syntyi ajatus tehokkaamman ja 

toimivamman puhdistuslaitteiston suunnitteluun. 

 

Marjanjalostusteollisuuden käytössä on erittäin tehokkaita ja suuria käsittelylinjastoja, 

joissa on käytetty hyväksi automatiikkaa, anturi- ja valotekniikkaa ym. Tällaisten suurien, 

pitkien (jopa 50 m) ja erittäin kalliiden linjastojen avulla saadaan käsiteltävät raaka-aineet 

puhdistettua aivan optimaalisen puhtaiksi. Tällaisten linjastojen tuotteet ovat suoraan 

valmiita jatkojalostukseen erilaisten elintarviketeollisuuden aloille. 

 

Tässä opinnäytetyössä pyrittiin suunnittelemaan puhdistuslaitteisto, joka soveltuu lähinnä 

yksityistalouksien tai pienyritysten käyttöön. Laitteistosta pyrittiin saamaan 

mahdollisimman yksinkertainen, edullinen ja toimiva kokonaisuus. Laitteistolla ei ollut 

tarkoitus puhdistaa marjoja absoluuttisen puhtaiksi vaan tarkoitus oli puhdistaa suuri määrä 

mahdollisimman nopeasti. 

 

Opinnäytetyön suorituksessa opasti valvoja koulun puolesta. Valvojan kanssa pidettiin 

seurantapalavereja, joissa tarkoituksena oli edelleen kehittää suunnitelmia ja löytää 

ratkaisuja ilmenneisiin ongelmakohtiin. Pyrittiin myös löytämään taustaa ja yleistä asiaa 

työn suorittamiseen liittyen. 
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2. MARJOJEN POIMINTA SUOMESSA 

Marjojen poiminta on pysynyt vähintään yhtä suosittuna harrastuksena kuin mitä se on 

ollut kymmenen vuotta sitten. Näin osoittaa Arktiset Aromit ry:n tekemä tutkimus. 

 

Varsinkin 55 – 64 -vuotiaat henkilöt ovat innostuneet marjojen poimimisesta entistä 

enemmän. Suurin marjojen käyttäjäryhmä ovatkin naiset ja 55 – 64 -vuotiaat henkilöt. /3/ 

 

2.1. Yleistä 

Marjastuksella tarkoitetaan sekä luonnossa kasvavien että pelloilla viljeltyjen marjojen 

poimintaa. Yleisimmin termillä tarkoitetaan toimintaa, jossa toiminnan kohteena ovat 

metsissä ja soilla kasvavat syötävät luonnon marjat. Marjoja poimitaan yleensä omaan 

käyttöön ja myös myyntiin. Tällöin näistä käytetään termejä kotitarvemarjastus ja 

kaupallinen marjastus. Marjastus on Suomessa jokamiehenoikeus ja marjojen myynnistä 

saatavat tulot ovat verovapaita. Myyntiin metsämarjoja poimitaan pääosin lyhytvartisilla 

poimureilla ja pitkävartisilla ns. haravapoimureilla.  

 

Suomalaiset ovat innokkaita marjastajia. Marjastusaktiivisuutta ovat tutkineet mm. Arktiset 

Aromit ry ja Metsäntutkimuslaitos.  Vuonna 2007 luonnonmarjoja poimi 73 % vastaajista 

kun vuonna 1997 niitä poimi 67 % vastaajista. Parhaat marjasaaliit on saatu puolukkaa 

poimimalla. Luonnonmarjoja käytetään Pohjois-Suomessa yleisemmin kuin Etelä-

Suomessa. 

 

Marjoja suomalaiset poimivat etupäässä omaan käyttöön. Alle 10 % ihmisistä poimii 

marjoja myös myyntiin. Marjastusharrastuksen ylläpitämiseksi ja marjojen käytön 

lisäämiseksi järjestetään nykyään monenlaisia kampanjoita ja kilpailuja. Näitä ovat 

esimerkiksi Arktiset Aromit ry:n järjestämä koulumarjakuukausi maamme peruskouluissa, 

marjojen ja sienten poimintakilpailu jne. Koulumarjakuukauden tavoitteena on kannustaa 

maamme peruskouluja luontoon tekemään marjanpoimintaretkiä ja kytkemään marjat 

kotitalousopetukseen sekä samalla koulukeittiöiden ruokatarjontaan. /2/ 
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2.2. Marjakilon hinta  

Marjojen poiminta Pohjois-Suomen ja Kainuun alueella on viime vuosien aikana 

lisääntynyt merkittävästi. Yksi syy tähän on, että eri yritykset tuovat sadoittain 

ulkomaalaisia poimijoita Suomeen. Poimijoita tulee mm. Thaimaasta, Valko-Venäjältä ja 

Vietnamista. 

 

Marjakilon hinta vaihtelee hyvin paljon alueellisesti Suomen sisällä. Hinta riippuu siitä, 

myydäänkö marjat suoraan yksityisille kuluttajille vai tukkureille. Suurin hintaero 

muodostuu kuitenkin siitä, ovatko marjat roskaisia vai puhtaita. Esimerkiksi Kainuussa 

maksettiin puolukoista syksyllä 2010 poimijoille 1,20€/kg roskaisista ja 2,70€/kg puhtaista 

marjoista. Yksityiset marjanostajat maksavat jopa 5€/kg puhdistetuista puolukoista. 

Yleisesti voidaan todeta, että Etelä-Suomen alueella maksetaan marjoista huomattavasti 

korkeampaa kilohintaa. 

 

Väitetään, että Suomeen tuodut tuhannet ulkomaalaiset marjanpoimijat ovat 

romahduttaneet poimijoille marjoista maksettavan kilohinnan. Vielä 1980-luvun alussa 

mustikan ja puolukan kilohinta oli noin 5 euroa. Viime vuonna puolukasta maksettiin 

Lapissa enää hieman yli euron kilolta. Eteläsuomessa kilohinta oli hieman korkeampi. Nyt 

näyttää todellakin siltä, että marjakilon hinta on laskenut huomattavasti ulkomaalaisten 

poimijoiden tulon myötä. Poimijat tulevat yleensä maista, joissa palkka on noin 100 euroa 

kuukaudessa. Monet kokeneet ja usein haravapoimuria käyttävät poimijat pystyvät 

keräämään marjoja jopa 100–200 kg vuorokaudessa. Tämä tarkoittaa heille päivässä yli 

kuukauden palkkaa. Puolukat kannattaa kerätä riittävän kypsänä, sillä raakana kerätyt 

marjat ovat paljon kypsiä kevyempiä ja niin poimijakin saa marjoista vähemmän rahaa. 

Mikäli marjoista maksettaisiin saman verran kuin 30 vuotta sitten, olisivat Suomen metsät 

täynnä suomalaisia marjanpoimijoita. /7/ 
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3. PUOLUKKA – SUPERMARJA 

Puolukka (Vaccinium vitis-idaea) on sukuun puolukat ja heimoon kanervakasvit kuuluva 

10-40 senttimetriä korkea ainavihanta varpu, joka kasvaa laajalla alueella pohjoisella 

pallonpuoliskolla. Puolukan kukinta-aika on touko-kesäkuussa ja punainen syötävä  

pohjusmarja on kypsä syyskuussa. Puolukka viihtyy parhaiten kuivilla kangasmetsillä. 

 

Puolukka on yleisesti käytetty marja sekä Suomen arvokkain luonnonmarja, myös Etelä- ja 

Keski-Euroopassa puolukkaa arvostetaan korkealle. 

 

Suomen vuosittainen puolukkasato vaihtelee noin 200 - 500 miljoonan kilon paikkeilla. 

Sitä poimitaan vuosittain miljoonasta 20 miljoonaan kiloa. Tästäkin huolimatta metsiimme 

jää jopa kymmenkertainen määrä marjoja. /9/ 

 

 

3.1. Koko ja ulkonäkö 

Puolukan varvut ovat 5-30 cm pitkiä sekä hieman karvaisia. Pohjois-Suomessa esiintyvän 

pitkän puolukan varvun koko voi olla jopa 50 cm. Puolukan lehdet ovat karvaisia ja   

pitkänomaisia ja niiden alapuolella on tummia pisteitä. Lehtiruoti on kooltaan 1-2 mm. 

Puolukan lehtien elinikä on noin 2-4 vuotta. 

 

Puolukan hedelmä on kypsänä pallomainen, punainen, läpimitaltaan noin 5-8 mm (kuva 1) 

oleva happamahko marja. Marjoilla on paljon hyötykäyttöä taloustuotteena ja ihmisten 

sekä metsän eläintenkin ravintona.  
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Kuva 1. Puolukka 

 

 

 

3.2. Ravintosisältö 

Puolukka sisältää hyvin paljon flavonoideja ja etenkin lignaaneja, joita on enemmän kuin 

muissa marjoissa. Lignaanit vaikuttavat ehkäisevästi mm. syöpään ja luukatoon ja niiden 

on todettu toimivan myös fytoestrogeeneinä. (Kasvihormoni) Alla olevasta taulukosta 1 

voidaan havaita kuinka monipuolinen ja ravinnerikas marja puolukka on. 

 

 

Taulukko 1. Tuoreen puolukan ravintosisältö / 100 g  /13/ 

 

Ravintotekijä Pitoisuus Yksikkö 

Energia 141,4 kj 

Energia 33,8 Kcal 

Proteiini 0,4 g 

Rasva 0,3 g 

Hiilihydraatti 6,6 g 

Ravintokuitu 2,6 g 

A-vitamiini 1,5 ug 
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E-vitamiini 1,6 mg 

Tiamiini (B1) 0,05 mg 

Riboflaviini (B2) 0,04 mg 

Niasiini 0,6 mg 

Pyridoksiini (B6) 0,01 mg 

C-vitamiini 5 mg 

Natrium 0,2 mg 

Kalium <0,1 mg 

Kalsium 22 mg 

Magnesium 9 mg 

 

 

 

3.3. Terveysvaikutukset 

Puolukan ravitsemukselliset ominaisuudet 

 

Puolukka on helposti prosessoitavissa ja sen etuina ovat lukuisat bioaktiiviset yhdisteet. 

Puolukka on antioksidanttiominaisuuksiltaan niin kanadalaista kuin kotimaista karpaloakin 

tehokkaampi. Ravitsemuksellisista ominaisuuksista voidaan mainita mm. että puolukka: 

 

o Sisältää 80-90% vettä ja  vähän energiaa (painon hallinta). 

o Sisältää antioksidanttivitamiineja (C ja E). 

o enemmän kuin tuontihedelmissä 

o Sisältää kuitua. 

o liukenematon (selluloosa) edistää suolen toimintaa 

o liukoinen (pektiini) alentaa veren kolesterolia 

o Sisältää ”hitaita” hiilihydraatteja (diabetes). 

o sokereita vähemmän kuin hedelmissä 

o Ei sisällä kolesterolia (sydän- ja verisuonitaudit). 

o On edullinen Natrium/Kalium-suhde (verenpaine). 
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o Ei sisällä laktoosia (laktoosi-intoleranssi). 

o Ei sisällä gluteiinia (keliakia). 

o On luontainen E-vitamiinin lähde. 

o Ei sisällä tyydyttynyttä rasvaa. 

o Ei aiheuta allergioita lapsille. 

/8/ 

 

 

Supermarjan muita huippuominaisuuksia 

 

Vaikka puolukka onkin eniten kerätty luonnonmarjamme, se on siitä huolimatta vielä 

Suomessa aliarvostetussa asemassa etenkin nuorison keskuudessa. Tämä voi johtua marjan 

hapokkuudesta. Kaikkia ei miellytä marjan hapokas maku. Se on sääli, sillä kyseessä on 

todellinen supermarja. Ei ole mikään ihme, että suomalaista puolukkaa himoitaan ympäri 

maailmaa. 

 

Alla olevassa listassa on 10 kohtaa, jotka vahvistavat käsitystä puolukan 

terveysvaikutuksista. 

 

1. Puolukka on lähes ilmiömäinen marja virtsatietulehduksia vastaan taistellessa. 

2. Puolukka edistää sapen ja maksan toimintaa. 

3. Puolukka sisältää runsaasti mm. magnesiumia, kalsiumia, E- ja C-vitamiinia. 

4. Puolukan sisältämän lignaanin uskotaan ehkäisevän osteoporoosia ja rintasyöpää. 

5. Puolukan on todettu parantavan stressinsietokykyä ja vähentävän 

allergiaherkkyyttä. 

6. Puolukka vahvistaa verisuonia ja hoitaa vatsan limakalvoja. 

7. Puolukka edistää vitamiinien ja hivenaineiden imeytymistä. 

8. Puolukka on monipuolisin ja helppokäyttöisin marjamme ajatellen ruuanlaittoa. 

9. Puolukka on helppo säilöä myös ilman pakastinta. 
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4. MARJOJEN PUHDISTUSMENETELMÄT 

Metsämarjojen puhdistusmenetelmiä ei ole pystytty keksimään kovinkaan paljon. 

Ongelmia puhdistuksessa aiheuttaa marjoissa olevien roskien ja epäpuhtauksien 

monimuotoisuus. Roskien määrä ja laatu riippuu hyvin paljon siitä millä menetelmällä 

marjat poimitaan. Jos poimitaan pelkästään käsin, tulee roskia huomattavasti vähemmän 

kuin esimerkiksi haravapoimurilla poimittaessa. Poimurilla poimittaessa myös roskien 

koko ja monimuotoisuus vaihtelee huomattavasti enemmän. Tästä syystä poimurilla 

poimitut marjat ovat huomattavasti työläämpiä puhdistaa kuin käsin poimitut. 

 

Puhdistusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti ns. kotipuhdistusmenetelmiin ja 

teollisuudessa käytettäviin puhdistusmenetelmiin.  

 

 

4.1. Perinteiset kotipuhdistusmenetelmät 

Kotipuhdistusmenetelmät voidaan jakaa pääasiassa neljään kategoriaan: 

 

1. Käsin puhdistus 

2. Rännipuhdistus 

3. Pölynimuripuhdistus 

4. Ritiläpuhdistus. 

 

 

4.1.1. Käsin puhdistus 

 

Käsin puhdistus suoritetaan poimimalla roskat pelkästään käsin marja-astiasta. Menetelmä 

on erittäin hidas, mutta se soveltuu hyvin käytettäväksi, jos määrät ovat pieniä. 

Lopputulos käsin puhdistettaessa on hyvä.  
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4.1.2. Rännipuhdistus 

 

Rännin avulla suoritettava puhdistus tapahtuu erillistä puusta rakennettua ränniä hyväksi 

käyttäen. Ränni on yleensä valmistettu laudasta. Rännin mitat ovat noin pituus 2m ja 

leveys 0,3 m. Rännissä on noin 8 cm:n korkuiset laidat koko matkalla. Laidat estävät 

marjojen leviämisen lattialle. Ränni asetetaan tukea vasten noin 20 asteen kulmaan 

lattiasta. Marjat kaadetaan astiasta vähitellen rännin yläosaan, josta ne vierivät alaspäin 

puhtaille marjoille tarkoitettuun astiaan. Roskat vedetään liinaa apuna käyttäen aina välillä 

ylöspäin, koska ne pyrkivät kulkeutumaan vierivien marjojen mukana myös alaspäin. 

Roskat poistetaan aina tarvittaessa rännin yläosasta, jonka jälkeen taas lisätään 

puhdistettavia marjoja ränniin. 

 

Menetelmä on huomattavasti nopeampi kuin käsin puhdistus. Soveltuu hyvin 

kotitarvemarjojen puhdistukseen. Lopputulos on kohtuullisen hyvä, mutta hieman 

huonompi kuin käsin puhdistettaessa. 

 

4.1.3. Pölynimuripuhdistus  

 

Puhdistusmenetelmä perustuu ominaispainoon. Marjat painavat enemmän kuin roskat, 

jotka kevyempinä joutuvat imuun ja päätyvät imuriin. Puhdistuslaitteisto on yksinkertainen 

ylhäältä haarautuva putki. Putken materiaali on muovia. Putken yläosaan liitetään 

pölynimuri ja haaraputkessa on suppilo kaadettaville marjoille. Kuvasta 2 ilmenee laitteen 

periaate. Kun puhdistuslaitteistoon kaadetut marjat päätyvät putkeen, jossa on imurin 

aiheuttama ilmavirta, kevyet roskat kulkeutuvat ylöspäin ja raskaammat marjat jatkavat 

alaspäin päätyen putken alle asetettuun astiaan. 
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Kuva 2. Pölynimuriin asennettava puhdistuslaite 

 

Imurin avulla puhdistettaessa marjojen tulee olla kuivia, jotta roskat erottuisivat paremmin. 

Pölynimurin pussi suositellaan vaihdettavaksi heti puhdistuksen jälkeen, koska kosteat 

roskat homehtuvat pussissa ja voivat vaurioittaa imuria. Puhdistuksen lopputulos on samaa 

luokkaa nopeuden ja puhtausasteen suhteen kuin rännipuhdistuksella. 

 

4.1.4. Ritiläpuhdistus 

 

Tähän tarkoitukseen käytetään kaupasta saatavia pyöreän mallisia muovista valmistettuja 

ritilöitä. Kuvassa 3 on esitetty tavallinen puhdistusritilä. Ritilän halkaisija on n. 45 cm. 

Puhdistuslaitteessa on pitkänomaisia aukkoja koko pohjan leveydeltä. Periaatteena on 

pyöritellä ja ravistaa ritilää, jolloin roskat tippuvat aukoista ja puhtaat marjat jäävät 
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ritilälle. Menetelmä on ehkä hieman nopeampi kuin käsin puhdistettaessa, mutta hitaampi 

kuin ränni- ja pölynimuripuhdistuksessa. 

 

 

Kuva 3. Marjan puhdistusritilä 

 

 

4.2. Teollisuudessa käytettävät puhdistusmenetelmät 

Teollisuudessa käytettävät puhdistusmenetelmät voidaan jakaa pääasiassa kahteen 

kategoriaan: 

 

1. Tuulipuhdistus 

2. Anturitekniikkaan perustuva puhdistus. 

 

Kuvassa 4 nähdään laitteiston osa, jonka kautta marjat kulkeutuvat noin 50 metrisen 

linjasto läpi. 
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Kuva  4. Puolukoiden kuljetus linjastolla eteenpäin /5/ 

 

 

4.2.1. Tuulipuhdistus 

 

Marjat pakastetaan roskaisena, jotta ne eivät pääse paakkuuntumaan, mikä tapahtuu, jos 

roskia ei ole. Marjat puhdistetaan jäisinä erilaisissa tuulitunneleissa. Tällaisia 

tuulitunneleita voi olla jopa 10 kpl yhdessä marjankäsittelylinjastossa. Tällaisilla 

puhdistuslaitteistoilla päästään todella suuriin kapasiteetteihin kohtuullisen edullisilla 

investoinneilla. Pelkästään tuulipuhdistusta käytettäessä ei lopputulos marjojen 

puhtausasteessa ole paras mahdollinen.  
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4.2.2. Anturitekniikkaan perustuva puhdistus 

 

Pitkälle kehitetty teollinen marjankäsittely- ja puhdistuslaitteisto koostuu hyvin 

monenlaisista laitteista ja komponenteista. Usein linjastoissa käytetään elektronisia 

värierottelijoita, optisia kameroita, metallinpaljastimia, erilaisia kuljettimia, täryttimiä, 

sekä röntgen- ja lasertekniikkaa. Tällainen moderni puhdistuslinjasto takaa marjojen entistä 

tarkemman puhdistuksen sekä asiakkaan tarpeisiin perustuvan lajittelun.  
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5. PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILU 

Tässä osiossa selvitetään yleisesti kotitalouksissa ja teollisuudessa käytettävien 

puhdistusmenetelmien eroavaisuuksia. 

 

  

5.1. Saavutettava puhtaus 

Yleisesti ottaen kotikonstein puhdistettujen marjojen puhtaus on suoraan verrannollinen 

puhdistuksessa käytettävään aikaan. Kuitenkaan kotikonstein ei saavuteta läheskään yhtä 

hyvää lopputulosta kuin teollisuudessa käytettävillä innovatiivisilla puhdistuslinjastoilla. 

 

 

5.2. Puhdistusnopeudet 

Jos verrataan keskenään kotikäytössä käytettäviä eri menetelmiä, voidaan todeta, että 

näiden puhdistusnopeuksissa ei ole kovinkaan suuria eroja keskenään. Teollisuuden 

linjastot ovat aivan eri kokoluokkaa ja näin ollen myös puhdistuskapasiteetit hyvin paljon 

suurempia. Esimerkiksi suomalaisen marjankäsittelyyn erikoistuneen keskivertoyrityksen 

materiaalivirta voi olla noin 4 miljoonaa kiloa erilaisia marjoja vuodessa. 

 

 

5.3. Laitekustannukset 

Yksittäisissä kotitalouksissa käytettäviä puhdistuslaitteita saa hankittua hyvin edullisesti. 

Esimerkiksi pölynimuriin asennettavan marjanpuhdistajan saa hankittua jo muutamalla 

kymmenellä eurolla. Teollisuuden linjastot voivat muodostua investoinneiltaan hyvin 

arvokkaiksi johtuen linjaston koosta ja laitekannasta. Jo pelkästään yksi värierottelija voi 
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maksaa n. 250 000 euroa. Kokonaisinvestointi tällaiselle linjastolle on n. 1 000 000 euron 

luokkaa. 
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6. MARJANPUHDISTUSLAITTEISTO 

Puhdistuslaitteistoon sisältyy kohdan 6.2. mukaisia komponentteja. Laitteiston 

suunnitteluun kuuluu monenlaisia vaiheita kuten esim. materiaalivalinnat, laitevalinnat, 

kanavistojen geometrioiden suunnittelu ja turvallisuus. 

 

Suunnittelu pyrittiin toteuttamaan ns. kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tässä 

tapauksessa tähän kuuluu ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Materiaalit pyrittiin 

valitsemaan siten, että kierrätettävyys olisi mahdollisimman lähellä 100%:a. 

Tuotantoprosessi pyrittiin saamaan mahdollisimman energiatehokkaaksi ja ylimitoitusta 

pyrittiin välttämään. 

  

6.1. Suunnittelun lähtökohdat 

Suunnittelu lähti liikkeelle lähtötietojen hankinnalla. Jo tämä osoittautui yllättävän 

hankalaksi, koska Suomessa olevat kokonaisvaltaiset puhdistuslaitteistot ovat hyvin 

tarkasti varjeltuja ja tietoa annetaan ulkopuolisille erittäin nihkeästi tai ei ollenkaan. 

Haastattelemalla alan ammattilaisia sain kuitenkin jonkin verran tietoa laitteistojen 

periaatteista. Suunnittelu eteni lähtötietojen hankinnasta esisuunnitteluvaiheeseen ja sitä 

kautta varsinaiseen toteutussuunnitteluun. 

 

Esisuunnitteluvaiheessa selvitettiin lähtötietojen perusteella erilaisia teknisiä 

ratkaisuvaihtoehtoja sekä laitteistomalleja sekä myös selvitettiin prosessiin tulevien ns. 

valmiiden (ostettavien) laitteiden saatavuus sekä kustannustietoutta. Tässä vaiheessa 

lyötiin lukkoon laitteiston kapasiteetti, joka päätettiin asettaa noin 3000 kg/h. Kapasiteetti 

on suuri yksityiskäyttöön, mutta voi hyvinkin soveltua pienten yritysten tarpeisiin. 

 

Toteutussuunnitteluvaihe sisälsi varsinaisen suunnittelun, laitteistomitoitukset, 

tarjouspyynnöt sekä –vertailut laitetoimittajilta sekä myös piirustustuotannon 

(dokumentointi). Tämän vaiheen päämääränä oli päätetyn prosessilaitteiston suunnittelu 
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ottaen huomioon tekniset ratkaisut sekä -vaatimukset, ympäristönäkökohdat sekä myös 

taloudelliset asiat. 

 

Puhdistuslaitteistoa lähdettiin suunnittelemaan siltä pohjalta, että laitteisto olisi 

mahdollisimman yksinkertainen ja edullinen toteuttaa. Laitteisto tulisi voida tarvittaessa 

siirtää paikasta toiseen mahdollisimman pienellä työmäärällä. Laitteiston kaikki laitteet 

kiinnitetään pulttiliitoksilla paikoilleen (helppo ja nopea irrotus / asennus).  

 

Marjanpuhdistuslaitteisto pyrittiin suunnittelemaan ns. kestävän kehityksen periaatteita 

noudattaen. Käytettävät materiaalit voidaan ottaa uusiokäyttöön laitteen romutuksen 

jälkeen lähes 100-prosenttisesti. Materiaaleina on käytetty ympäristöystävällisiä 

ruostumattomia teräksiä ja rakenneteräksiä. Ruostumattomasta teräksestä suunniteltu 

puhalluskanavisto on hygieeninen helpon puhdistettavuuden ja huollettavuuden ansiosta. 

Kanavistoon on suunniteltu isoja helposti avattavia luukkuja, joiden kautta voi tarkastaa 

kanaviston kunnon ja suorittaa pesut. 

 

Ergonomia huomioon ottaen suunnittelussa laitteet pyrittiin sijoittamaan siten, että käyttö- 

ja huoltokohteisiin pääsy ja niissä työskentely olisi mahdollisimman vaivatonta. Päälaitteet 

sijoitettiin optimikorkeudelle ajatellen ihmisen ergonomiaa. 

 

 

6.2. Laitteiston rakenne 

Marjanpuhdistuslaitteisto koostuu useasta eri laitteesta ja komponentista. Alla on lueteltu 

laitteiston päälaitteet prosessin etenemisjärjestyksessä. 

 

1. Täyttösuppilo 

2. Lokerokuljetin 

3. Magneettitärysyötin 

4. Puhallin 

5. Puhalluskanavisto 

6. Jakosuppilo 
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7. Tuotekontit 

8. Roskakontti. 

 

Lisäksi laitteistokokonaisuuteen kuuluu huoltotasot ja portaat. Laitteisto on suunniteltu 

siten, että se voi olla toiminnassa joko sisätiloissa hallissa tai ulkona katetussa tilassa. 

 

 

 

6.3. Prosessikuvaus 

Marjojen puhdistusprosessi etenee kuvan 5 mukaan siten, että kuivat marjat kipataan 

täyttösuppiloon (osa1), josta ne kuljetetaan lokerokuljettimella (osa 2) ylempänä olevalle 

tärysyöttimelle (osa 3). Tärysyöttimellä marjat syötetään puhdistusritilän päälle, joka 

sijaitsee puhalluskanavistossa (osa 4). Tästä marjat vierivät ränniä myöten jakosuppiloon 

(osa 5), josta ne ohjataan puhtaille marjoille tarkoitettuihin astioihin (osa 6). 

Puhalluskanavistoon sijoitettu aksiaalipuhallin (osa 7) puhaltaa ritilän päälle kulkeutuvat 

roskat edelleen pinta-alaltaan laajenevaan kanavistoon. Virtausnopeuden pienennyttyä 

radikaalisti roskat leijailevat niille varattuun astiaan (osa 8) ja poistoilma purkautuu ulos 

kanavistossa olevan suuren aukon kautta. Liitteessä 1 on esitetty laitteiston layout. 
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Kuva 5. Prosessikaavio 

 

 

 

 

6.4. Lokerokuljetin 

Lokerokuljettimesta pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman kevytrakenteinen rullilla 

oleva laite, jotta sen saa tarvittaessa helposti siirrettyä pois tieltä laitteiston huoltoa ja 

puhdistusta varten. Materiaalina on käytetty ruostumatonta terästä hygieenisyyden ja 

helpon puhdistettavuuden vuoksi. 

 

Komponentteina on käytetty myös osittain ns. hyllytavarakomponentteja, jolloin 

mahdollisissa ongelmatilanteissa niitä on helposti ja nopeasti saatavilla jälleenmyyjiltä. 

Kuvassa 6 on esitetty tyypillisiä lokerokuljettimia, joita käytetään 

elintarviketeollisuudessa. 

 

   

Kuva 6. Tyypillisiä lokerokuljettimia. /6/ 
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6.4.1.  Mitoitus 

Puolukan ominaispaino ρ, joka ei sisällä rakeiden välejä on ρ=600 kg/m
3
. Kuljettimen 

kapasiteetiksi valittiin q=3000 kg/h. Muutetaan m
3
/h. 

 

 q=3000kg/h÷600kg/m
3
=5m

3
/h 

 

Kuljetinhihnan leveydeksi valittiin b=600mm. Hihnan lokerojen väli on l=300mm. 

Reunakorkeus h=20mm. Leveys pyrittiin valitsemaan mahdollisimman suureksi, koska 

haluttiin materiaalin leviävän syöttimelle mahdollisimman tehokkaasti. 

Lasketaan yhden lokeron tilavuus V. 

 

 V= b x l x h                 (1) 

 

       

 missä 

 

 b on leveys 

 l on pituus 

 h on korkeus 

 

 V=0.0036 m
3 

 

Lasketaan kokonaistilavuuden Vkok (5m
3
) vaatima hihnapituus L. 

 

 L= l x Vkok / V               (2) 

 

 

 missä  

 

L on hihnapituus 
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l on lokeropituus 

Vkok on kokonaistilavuus 

V on lokerotilavuus 

 

L= 417 m 

 

Eli 417 m:n hihnapituudelle mahtuu 5 m
3
 marjoja. Kuljettimen on kuljetettava raaka-

ainetta 417 m:n tuntinopeudella saavuttaakseen vaaditun kapasiteetin. Muutetaan m/s. 

 

 v = l / t                (3) 

 

 

 missä 

 

 v on kuljetusnopeus 

 l on matka 

 t on aika 

 

 v = 417 m / 3600 s 

 

 v = 0.12 m/s 

 

Lasketaan käyttölaitteen tarvittava kokonaisvoima Fkok. 

 

Kuljettimen vaakaosat: 

 

Fvaaka = 1,1 x 2 x BL x(2 x G1 x µ + G2 x µ) x 10             (4) 

 

 

missä 

 

Fvaaka on lokerokuljettimen molempien vaakaosien voima 
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BL on vaakaosan pituus 

 

G1 on hihnan metripaino 

 

G2 on kuljetettavan raaka-aineen metripaino 

 

µ on muovipinnan liukukitkakerroin 

 

Fvaaka = 1,1 x 2 x 1,345m x (2 x 22,6 kg x 0,2+7,2kg x 0,2) x 10 

 

Fvaaka = 310 N 

 

Kuljettimen vino osuus: 

 

 Fvino = 1,1 x [cosα x (T + 2 x G1 x CL) x µ + T x sinα] x 10            (5) 

 

 

 missä 

 

 Fvino on lokerokuljettimen vinon osan voima 

 

 α on kuljettimen nousukulma 

 

 T on kuljettimella olevan raaka-aineen kokonaispaino 

 

 G1 on hihnan metripaino 

 

 CL on akseliväli 

 

 Fvino = 1,1x[cos45°x(33,8kg+2x22,6kgx4,69m)x0,2+33,8kgxsin45°]x10 
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 Fvino = 646 N 

 

 Fkok = Fvaaka + Fvino               (6) 

 

 

 Fkok = 310 N + 646 N 

 

 Fkok = 956 N 

 

Akselin pyörimisnopeus r: 

 

Vetopyörän halkaisija D on 200 mm. 

 

 r = v / π x D                (7) 

 

 

 missä 

 

 r on pyörimisnopeus 

 

 v on kuljetusnopeus 

 

 π on 3,14 

 

 D on vetopyörän halkaisija 

 

 r = 0,12 m/s / π x 0,2 m 

 

 r = 11,5 r/min 

 

Vaadittavan vääntömomentin M  laskenta: 

Kuvassa 7 on havainnollistettu vetoakselin vääntömomentin laskeminen. 
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 Vääntömomentti 

 

 M = Fkok x r                (8) 

 

 

 missä 

 

 M on vaadittava vääntömomentti 

 

 Fkok on kokonaisvoima 

 

 r on etäisyys 

 

 M = 956 N x 0,1 m 

 

 M = 95,6 Nm 

 

 

 

 

Kuva 7. Vetoakselin vääntömomentti 

 

Moottorin tehontarpeen laskenta: 

 



Rantala Pekka Opinnäytetyö  25 

Moottorin mekaaninen teho lasketaan momentin ja pyörimisnopeuden avulla seuraavan 

kaavan mukaan: 

 

 P [W] = T [Nm] x ω [rad/s]                                   (9) 

 

 

Koska moottoriteho annetaan yleensä kilowatteina (1kW = 1000W) ja nopeus 

kierroslukuna rpm (revolutions per minute), ( 1 rpm = 2π/60rad/s), voidaan käyttää 

seuraavaa kaavaa: 

 

 P [kW] = ( T [Nm] x n [rpm] ) / 9550                                 (10) 

 

 

 P = (95,6Nm x 11,5 r/min) / 9550 

 

 P = 0,12 kW  

 

Valitaan käyttölaitteeksi: 

 

 Moottori: 

  

 Bevi SKh 71-4A, 0,25 kW, 1500 rpm 

  

 Vaihde: 

 

 FRT60 i=110, holkkiakseli 25 mm. 

 

Tarkistetaan akselin vääntöjännitys: 

 

 Maksimi vääntöjännitys 

 

 τv max = M/Wv             (11) 
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 missä 

 

 τv max on maksimi vääntöjännitys 

 

 M on vääntömomentti 

 

 Wv on vääntövastus 

 

 Vääntövastus 

 

 Wv = πd
3
/16              (12) 

 

 

Lasketaan ensin akselin vääntövastus 

 

 Wv = π x (25 mm)
3
 / 16 

 

 Wv = 3067,96 mm
3
 

 

Seuraavaksi lasketaan akseliin kohdistuva vääntöjännitys 

 

 τv max = 95,6 x 10
3
 Nmm / 3067,96 mm

3
  

 

 τv max = 31,16  MPa 

 

Akselin materiaali S355JO, lasketaan sallittu jännitys τv sall. 

 

 τv sall = 0,7 x ReL / 1,5             (13) 
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 missä 

 

 τv sall on sallittu vääntöjännitys 

 

 ReL on materiaalin alempi myötöraja 

 

 τv sall = 0,7 x 330 MPa / 1,5  

 

 τv sall = 154 MPa 

 

 τv max < τv sall  → Ok ! 

 

  

 

 

6.5. Tärysyötin 

Tärysyöttimet ovat yleensä kourumaisia värähteleviä tasoja. Tärysyötin saa siirtovoimansa 

tärytyksen epäsymmetriasta. Tärysyöttimiä käytetään pienten ja keveiden jauhemaisten ja 

raemaisten materiaalien syöttöön ja kuljetukseen. Tärysyöttimiä voidaan käyttää myös 

kappaletavaran kuljetukseen tai siirtoon haluttuun asemaan. Kuljetin voi kuljettaa 

materiaalia tasossa tai jopa loivaan ylämäkeen. 

 

Laitetoimittajalle lähetettiin lähtötietoparametrit, joita vaadittiin täryltä. Näitä olivat mm. 

kapasiteetti, kuljetusnopeus, syötön säädettävyys, laitteen materiaalit ym. Päädyttiin 

valitsemaan ns. magneettitärysyötin laajan säätöalueen vuoksi. Liitteessä 3 on kuvattu 

valitun toimittajan tärysyötin. Alla olevassa kuvassa 8 on esitetty tyypillinen 

tärykourukuljetin. 
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Kuva 8. Tärykourukuljetin 

 

Tärysyötintä tarvitaan: 

 

 Muuttamaan epätasainen materiaalivirta tasaiseksi 

 Kapasiteetin säätelyyn 

 Puskuvarastona toimimiseen 

 Vaihtaa materiaalin kulkusuuntaa 

 Kääntää materiaalia oikeaan suuntaan 

 Madaltaa syöttökorkeutta 

 Poistaa hienoaineen syntymistä 

 

Alla on esitetty erilaisia syöttimiä ja purkaimia sekä niiden tyypillisiä käyttökohteita. 

 

Vaunusyötin 

 

Tyypilliset käyttökohteet: 

 

 esisyöttimenä kaivoksissa ja louhoksissa 

 tavallisesti leukamurskaimen alussyötin 

 ajoneuvojen lastaus 

 kaivoskuilun pohjasyötin 

 

Syötettävä materiaali on tyypillisesti kiviaines. Kappalekoossa ei rajoituksia. 
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Magneetti/moottori tärysyötin 

 

Tyypilliset käyttökohteet: 

 

 tavallisesti erilaisten siilojen ja taskujen purkain 

 soveltuu kuljettimien jatkeeksi materiaalin siirtoon 

 

Käy hyvin materiaaleille kuten pelletit, palamalmit ja kiviainekset 0 … 150 mm sekä myös 

rakeisille aineille. Tärkeää huomioida sijoitettaessa tärysyötintä siilon alle, ettei 

”materiaalipilari” paina suoraan tärykourun pohjaan. 

 

Hihnasyötin 

 

Tyypilliset käyttökohteet 

 

 pystysiilojen purkaminen 

 materiaalin vastaanottotaskujen pohjasyötin, kuten 

satamaterminaalien suppilovaunut ja varastokasat 

 

Syötettävä materiaali voi olla lähes kaikki bulkkitavara. Kappalekoko maksimissaan noin 

150 mm. Ei sovellu kuumalle materiaalille. 

 

Sulkusyötin 

 

Tyypilliset käyttökohteet 

 

 lentotuhkan purku siiloista 

 biopolttoaineiden syöttö voimalaitoksen kattiloihin 

 pulverimaisten ja fluidisoivien  aineiden purkaukseen siiloista 

 sementin ja vastaavien aineiden purkuun siilosta 

 voimalaitosten kalkkisiilojen purkaukseen 
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Ei sovellu kiviaineksille, joiden kappalekoko on yli 10 mm, eikä myöskään aineille, jotka 

tukkivat syöttimen lokerot kuten kostea malmirikaste tai kostea kaoliini. 

 

Ruuvisyötin/-purkain 

 

Näitä laitteita käytetään tyypillisesti siiloista purkuun. Soveltuu kevyehköille 

materiaaleille, joiden ominaispaino on alle 1 tn/m
3
. Voidaan käyttää myös rakeistetuille ja 

jauhemaisille aineille. 

 

Tyypillisiä aineita: 

 

 turve 

 puupohjaiset polttoaineet 

 hake 

 bentoniitti 

 koksi 

 rakeistetut lannoitteet 

 

Purkaimet ovat rakenteeltaan riippuvaisia kuljetettavasta materiaalista kuten esimerkiksi 

kuluttaville aineille tulee käyttää kulutusterästä ( Hardox ) ja taas vastaavasti polttoaineille 

kierre ja putki ruostumattomasta teräksestä. Kuumia aineita kuljetettaessa kierre ja putki 

tulee varustaa vesijäähdytyksellä. 

 

 

6.6. Puhallin 

Puhaltimen valinnassa tuli ottaa huomioon seuraavia seikkoja: 

 

 Haluttu ilmavirtaus tietyllä vastapaineella 

 Haluttu puhaltimen kierrosnopeus 

 Puhaltimen muoto ja koko 
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 Puhaltimen asennusvaihtoehdot käyttökohteessa 

 

Kuvassa 9 on esitetty tyypillinen aksiaalipuhallin, johon on asennettu käyttömoottori 

vaipan sisälle. 

 

  

Kuva 9. Aksiaalipuhallin 

 

Aksiaalipuhaltimien tyypillisiä käyttökohteita ovat ilmastointi, kylmälaitteet, muuntajien 

jäähdytys, ilmanvaihto, lämmitys, savunpoisto, ym. On kehitetty jo puhaltimia, joiden 

moottori kestää jopa 1,5 h 600 asteen lämpötiloja. 

 

Tässä suunnittelukohteessa haluttiin suuri ja helposti saatava ilmavirtaus pienellä 

vastapaineella (lyhyt ja avoin kanavisto). Tämän takia päädyttiin valitsemaan 

aksiaalipuhallin. Yleensä jos puhaltimen vastapaine on suuri, joudutaan valitsemaan 

keskipakopuhallin.  

 

Aksiaalipuhaltimen moottori varustettiin invertterisäädöllä, jolla varmistettiin optimaalinen 

ilmavirtaus puhalluskanavistoon. Aksiaalipuhaltimen etuina voidaan mainita mm. helppo 

huollettavuus, yksinkertainen rakenne (lieriö vaippa), erittäin helppo asennettavuus, 

alhainen äänitaso. 
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6.7. Suppilot 

Suppiloita laitteistoon suunniteltiin kaksi kappaletta, täyttö- ja jakosuppilo (purkusuppilo). 

Täyttösuppilo, johon kuivatut puolukat kaadetaan, asennetaan kiinteästi pulttiliitoksella 

lokerokuljettimen alkupäähän. Jakosuppilo kiinnitetään kannaketeräksillä ja pulteilla 

tärysyöttimen ja puhaltimen jalustan runkoon. Jakosuppilon paikka on heti 

puhallinkanaviston marjojen ulostulorännin alapuolella. Jakosuppilon tehtävänä on syöttää 

marjat kontteihin, joita on kaksi kappaletta. 

 

 

6.7.1. Täyttösuppilo 

 

Lähtökohtana täyttösuppilon suunnitteluun oli se, että se on mahdollisimman 

kevytrakenteinen, sopivan muotoinen ja sillä oli oltava optimaalinen tilavuus. Suppilon 

yläreunat eivät saaneet tulla liian korkealle työskentelytasosta. Suppiloon oli voitava 

kaataa puhdistettavat marjat käsin suoraan astiasta. Suppilon materiaaliksi valittiin 

ruostumaton teräs 1.4301. Täyttösuppilon alaosaan suunniteltiin ritilä lattatangosta 3x20, 

jonka silmäkooksi valittiin 15x15mm. Silmäkoko valittiin käytännön kokemuksen 

perusteella. Kuivatut marjat menevät hyvin läpi, mutta kuitenkaan suuremmat 

epäpuhtaudet kuten esimerkiksi oksat ja kävyt eivät pääse kulkeutumaan prosessiin. Ritilän 

materiaaliksi valittiin 1.4301. 

 

 

6.7.2. Jakosuppilo 

 

Jakosuppilon suunnittelussa pyrittiin minimoimaan suppilon koko. Suppilo toimii 

prosessissa ns. läpivirtaus- ja ohjaussuppilona, joten koon ei tarvitse olla suuri. Suppilon 

kooksi saatiinkin vain 450x800x600 (leveys x pituus x korkeus). Suppilon materiaaliksi 

valittiin 1.4301. Suppilo varustettiin läppäpellillä, jonka tarkoituksena on ohjata 

puhdistettu raaka-aine marjakonttiin ja kontin täyttyessä ohjata virtaus edelleen uuteen 
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vieressä olevaan tyhjään konttiin. Läppäpelti varustettiin pneumaattisella sylinterillä. Tällä 

systeemillä saadaan prosessin ajosta tehokkaampaa ja joustavampaa ilman turhia 

ajokatkoja. 

 

 

  

6.8. Puhalluskanavisto 

Puhalluskanaviston suunnittelussa ilmeni yllättävän paljon seikkoja, jotka tuli ottaa 

suunnittelussa huomioon. Materiaaliksi valittiin myös ruostumaton teräs 1.4301 sen 

kestävyyden ja helpon puhdistettavuuden vuoksi. Kanaviston dimensiot pyrittiin 

optimoimaan mitoituksella ja haastattelemalla marjankäsittelyteollisuudessa työskenteleviä 

asiantuntijoita. Haastatteluissa ilmeni, että käytännön kokeiluilla ja testeillä on päästy 

virtausteknisesti kanavistodimensioissa optimaalisempiin kokoihin ja sitä kautta parempiin  

puhdistustuloksiin kuin pelkästään laskemalla ilmamäärät ja nopeudet teoreettisesti. 

 

Suunnittelussa tuli huomioida oikeat virtausnopeudet, mutta myös huollettavuus, 

asennettavuus ja puhdistettavuus olivat tärkeitä seikkoja. Kanaviston osat suunniteltiin 

kiinnitettäväksi laippaliitoksilla toisiinsa asennuksen ja purkamisen helpottamiseksi. 

Kanaviston osat varustettiin suurilla huoltoluukuilla, joiden kautta se on helppo ja nopea 

puhdistaa, sekä tarvittaessa vaihtaa kuluneet osat. 

  

6.8.1. Kanaviston mitoitus sekä puhaltimen valinta 

Kanaviston tai puhaltimen ilmamäärien mitoituksesta tällaiseen kohteeseen ei tuntunut 

ammattilaisillakaan olevan yksiselitteisiä ohjeita. Itse omassa ”laboratoriossa” tehdyissä 

testeissä, joissa puolukan lehtiä aseteltiin ritilän päälle jonka silmäkoko oli 4 x 4 mm ja 

suunnattiin ilmavirta alhaalta ylöspäin ritilään, huomattiin että virtausnopeuden kasvaessa 

n. 3 – 4 m/s lähtivät lehdet aika reippaasti nousemaan ylöspäin. Testit suoritettiin vapaassa 

tilassa ilman mitään ylimääräisiä painehäviöitä. 
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Valitaan suurehko Ø630 aksiaalipuhallin invertterisäädöllä. (Liite 2) Suuremmalla 

halkaisijalla saadaan kanavistoon ns. hennompi puhallus pienillä painehäviöillä. 

Pyörimisnopeutta säätämällä voidaan hakea optimaalinen alue ja puhallusteho kanavistoon. 

Tämä senkin takia, koska puhdistettavien marjojen kosteus ja koostumus, sekä näin ollen 

myös ominaispaino voivat vaihdella vuodenajoista ja säistä riippuen jopa 20%. 

 

Kokeillaan kanaviston mitoitusta. 

 

 Puhallin Ø 630, 1500 r/min, ilmamäärä 2,5 m
3
/s 

 

 Lasketaan vaadittava kanavan pinta-ala 

 

 A = Q / v              (14) 

 

 

 missä 

 

 A on kanavan poikkipinta-ala 

 

 Q on ilmamäärä 

 

 v on ilman virtausnopeus 

 

 A = 2,5 m
3
/s / 3,5m/s 

 

 A = 0,71 m
2
  

 

Huomataan, että kanavan koko tulee aika suureksi tuolla ilmamäärällä. Kanavan kokoa 

halutaan pienentää. 

 

 Puhallin Ø 630, 1000 r/min, ilmamäärä 1,5 m
3
/s 
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 A = 1,5 m
3
/s / 3,5m/s 

 

 A = 0,43 m
2
 

 

Tämä voidaan hyväksyä. Valitaan kanavakooksi puhdistusritilän kohdalla 400 mm x 1050 

mm. Virtausnopeudeksi ritilän kohdalla säädetään aluksi 3,5 m/s. 

 

Kanaviston loppuosa suunnitellaan jouhevaksi ja laajenevaksi. Kanaviston kooksi valitaan 

1200 mm x 1400 mm. Tämä antaa virtausnopeudeksi n. 0,9 m/s. Virtausnopeus haluttiin 

näin pieneksi, koska pyrittiin saamaan roskat hallitusti keräilyastiaan. Poistoilman 

ulospuhallusaukon pinta-alaa laajennettiin kokoon 1400 mm x 1600 mm. Tällä pyrittiin 

varmistamaan, että roskat eivät lennä ulos aukosta. Aukkoon suunniteltiin lisäksi vielä 

säätöpellit, joilla ilman virtausta voi säädellä tarpeen mukaan. 

 

Valitaan puhallin LF-P 63/5/B-0220-4-40° ( siipikulma 40 astetta ), 1440 r/min 

( toimittaja LakeFan), kts. kuva 10. 
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Kuva 10. Aksiaalipuhallin 

 

Kuvista 11 ja 12 voi todeta puhaltimen toiminta-alueen. Kierroksilla 1000 r/min puhallin 

ottaa tehoja 0,34 kW. Tällä päästään ilmamäärään noin 1,6 m
3
/s. Todennäköistä on, ettei 

tämän alemmaksi kierroksia tarvitse pudottaa, koska tämä alue on todettu kokeissa ja 

laskelmissa juuri sopivaksi ajatellen marjojen ja roskien liikettä eri ilmavirtauksissa. (kuva 

11). Kuvasta 12 nähdään, että kierroksilla 1850 r/min päästään 3 m
3
/s ilmamäärään 240 

pascalin paineenkorotuksella. Tätä voidaan pitää erittäin riittävänä kapasiteettina. 

 

 

Kuva 11. Puhallinkäyrästö 1000 r/min 
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Kuva 12. Puhallinkäyrästö 1850 r/min 

 

 

 

6.9. Kannakointirakenteet, portaat ja tasot 

Tähän osioon sisältyi layout- ja työpiirustuksien laadinta portaista ja huoltotasoista sekä 

myös puhaltimen ja tärysyöttimen kannakointipalkisto. 

 

Rakenteet suunniteltiin standardin SFS-EN ISO 14122 mukaan. 
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Rakenteille suoritetaan kuvan 13 mukainen pintakäsittely. Värisävyt määrää työn tilaaja. 

Eri maalikerrokset tulisi maalata käyttäen eri värejä tarkastamisen helpottamiseksi. 

Maalaustyössä tulee käyttää korkeapaineruiskua aina kun siihen on vain mahdollisuus. 

Vaikeissa kohdissa kuten reunoissa ja terävissä ulokkeissa käytetään sivellintä. 

Maalaustyössä tulee minimoida asennuspaikalla tapahtuva maalaus. 

 

 

Kuva 13. Teräksen pintakäsittelyn merkintä 

 

 

6.9.1. Kannakointirakenteet 

Laitteille suunniteltiin teräsrakenteinen kannakointikehikko. Materiaaliksi valittiin teräs 

S355J2. Kehikko suunniteltiin RHS 80 x 80 putkipalkista. Kehikon dimensioiksi 

muodostui L x P x H ( leveys x pituus x korkeus ) = 1130 mm x 2300 mm x 2090 mm. 

Rakenteen jalkoihin suunniteltiin rei`itetyt teräslevyt, joilla telineen saa kiila-ankkureilla 

pultattua tukevasti lattiaan. 

 

6.9.2. Teräsportaat 

Laitteistolle suunniteltiin portaat helpottamaan kulkua tärysyöttimelle. Materiaaliksi 

valittiin U-tanko 140 S235JR  SFS-EN 10025-2 Aikaisemman suunnittelukokemuksen 

perusteella voidaan todeta, että kyseinen materiaali käy hyvin tällaisen portaan 

rakentamiseen. Portaiden suunnittelussa noudatettiin portaita koskevia 
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turvallisuusvaatimuksia, jotka on esitetty teräsporrasstandardissa SFS-EN ISO 14122-3. 

Portaiden kaltevuus voi standardin määritelmän mukaan olla 30 … 38 astetta. Tässä 

tapauksessa, kun mitään esteitä ei ollut, valittiin hyväksi havaittu kaltevuuskulma 38 

astetta. Porrasjakson korkeusero ilman lepotasoa saa olla enintään 4 metriä. Yhden 

porrassyöksyn suurimmaksi korkeuseroksi suositellaan kuitenkin 3 metriä. Lepotason 

pituuden on oltava vähintään 800 mm. Jos porras on sitä leveämpi, lepotason on oltava 

vähintään portaiden leveyden pituinen. /7/ 

 

Porrasleveydeksi valittiin 800 mm. Askelmiksi valittiin SafeGo:n ( entinen Finnritilä ) 

kuumasinkityt askelmat, jotka kiinnitetään pulttiliitoksille porrasuumaan kiinni. 

 

6.9.3. Huoltotasot  

Huolto- ja kulkutaso suunniteltiin standardin SFS-EN ISO 14122-2 mukaan. Yleensä 

huoltotasoja suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon käyttöympäristö ja yleiset 

turvallisuusvaatimukset. Esimerkiksi tulee välttää sellaisia teräviä kulmia, joihin voi 

satuttaa itsensä tai joihin vaatteet voivat tarttua. Tasojen rakenteen on oltava sellainen, että 

niille joutuneet nesteet virtaavat helposti pois. Tärkeää on myös estää lumen, jään, maan ja 

muiden aineiden kertyminen tasoille. /12/ 

 

Tässä tapauksessa tasoksi valittiin Finnritilän ritilä tyyppi: 33 x 75 / 30 x 3, kuumasinkitty. 

Kuvasta 14 ilmenee tarkemmin ritilän tyyppimerkintä ja se, mitä luvut tarkoittavat. 

Rakenteen yksinkertaisuuden vuoksi voitiin tässä tapauksessa ritilä kiinnittää suoraan 

kannakkeen yläpalkin päälle. Palkiston reunoihin suunniteltiin potkulistat lattateräksestä 

150 x 5 mm. 
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Kuva 14. Ritilöiden mallimerkintä 

 

 

Ritilöiden kiinnitykseen käytetään kuvan 15 mukaisia ritiläkiinnittimiä niiden helpon 

asennuksen ja varman kiinnipysymisen vuoksi. Kiinnitin koostuu yläosasta ja 

itseporautuvasta ruuvista. 

 

 

Kuva 15. N4 ritiläkiinnitin 
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Tasoille jouduttiin suunnittelemaan myös kaiteet, koska tason korkeus lattiasta ylittää 0,5 

metriä. Pääsääntönä on, että kaiteet on asennettava aina, jos putoamisvaara on olemassa. 

Kaiteen on kestettävä ilman pysyvää muodonmuutosta kuorma F, joka riippuu kaiteen 

pystytukien välisestä etäisyydestä seuraavasti: 

 

 F = 300 N/m x L             (14)  

 

 missä  

 

 F on kuorma 

 

 L on pystytukien väli metreinä 

 

Kuvassa 16 on esitetty minimivaatimukset kaiteiden mitoitukseen. 

 

 

Kuva 16. Horjahtamista ja putoamista vastaan tarkoitetun kaiteen mitoituksen 

minimivaatimukset. /12/ 
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7. KUSTANNUKSET 

Tässä osiossa on esitetty laitteiden ja rakenteiden hankintakustannuksia perustuen 

laskelmiin ja toimittajilta saatuihin tarjouksiin laitteista. Kohdissa 7.2 ja 7.3 on myös 

selvitetty asioita, joista yleensä tällaisessa laitoksessa muodostuu käyttö- ja 

kunnossapitokustannuksia. 

 

7.1. Laitteistokustannukset 

Suppilot ja puhalluskanavisto: 

 

Nämä osat valmistetaan ruostumattomasta teräksestä (1.4306). Arvioitu kilohinta 

valmistettuna tällaisille osille on n. 13 €/kg. 

 

Osien yhteenlaskettu massa on 710 kg. 

 

710kg x 13€/kg = 9230 € 

 

Kulkutasot ja kannakointirakenteet: 

 

Nämä rakenteet valmistetaan rakenneteräksistä S235 ja S355. Tämänhetkinen kilohinta 

tällaisille yksinkertaisille rakenteille, jotka eivät sisällä koneistuksia valmistettuna ja 

pintakäsiteltynä on n. 5 €/kg. 

 

Rakenteiden yhteenlaskettu massa on 490 kg. 

 

490kg x 5 €/kg = 2450 € 

 

Lokerokuljetin: 

 

Materiaali 1.4305 
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Rungon paino 195 kg. Valmistus sisältää jonkin verran koneistusta. 

 

Arvioitu kilohinta n. 18 €/kg. 

 

195kg x 18 €/kg = 3510 € 

 

Kuljettimen käyttö tarjouksen mukaan 682 € 

Kuljettimen hihna tarjouksen mukaan. 5200 € 

 

Kuljetin yhteensä 3510 €+682 €+5200 € = 9392 € 

 

Tärysyötin: 

 

Materiaali 1.4305 

Magneettivetoinen tärysyötin tyristorisäätimellä. 

 

Hinta tarjouksen mukaan 7230 €. 

 

Puhallin: 

 

Aksiaalipuhallin LF-P 63/5 – 5/P 2,5 m
3
/s, 1440 r/min 

 

Hinta tarjouksen mukaan 960 € 

 

Asennus: 

 

Arvioitu asennusaika tällaiselle laitteistolle on 2 vrk. 

 

Hinta 15 h x 50€/h = 750 € 

 

Sähkö / Automaatio: 
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Sähkö/automaation asennus vaadittavine tarvikkeineen n. 1200 € 

 

LAITTEISTON KOKONAISHINTA VALMISTETTUNA JA ASENNETTUNA: 

 

9230 €+2450 €+9392 €+7230 €+960 €+750 €+1200 € = 31212 € 

 

 

 

7.2. Käyttökustannukset 

Tällaisen marjanpuhdistuslaitteiston käyttökustannukset muodostuvat pääosin 

energiakustannuksista, kuten laitteiden vaatimasta sähköenergiasta, lämmityksestä ja 

valaistuksesta, tarvike- ja kuljetuskustannuksista. Myös siivous- ja toimistokustannukset 

tulee ottaa huomioon. Jos laitoksen hankintaan on käytetty lainarahoitusta, syntyy siitä 

myös korko- ja vakuutuskustannuksia. 

 

  

7.3. Kunnossapitokustannukset 

Kunnossapito pitää sisällään erilaisia toimintoja: 

 

 hallinnollisia toimintoja 

 taloudellisia toimintoja 

 teknillisiä toimintoja 

 

Näistä toiminnoista luonnollisesti muodostuu myös kuluja. Kuvasta 17 voidaan todeta 

millaisia asioita kunnossapidon kustannukset pitävät sisällään. 
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Kuva 17. Kunnossapidon teknillisten toimintojen jako /10/ 

 

Lisäksi kunnossapitokustannuksia muodostuu myös taloudellisista ja hallinnollisista 

toiminnoista. 

 

Mainittakoon, että korjaus yhtenä kunnossapidon muotona on ehkä yksinkertaisinta ja 

perinteisintä kunnossapitotoimintaa, ns. ”palokuntatoimintaa”. Monesti käy niin, että 

tuotantolaitoksissa kesken tuotannon tulee ns. yllättäviä laiterikkoja ja 

kunnossapitoasentajat joudutaan ”hälyttämään” paikalle korjaamaan vioittunut laite. 

Tämän tyyppinen toiminta on kaikkein epäedullisinta kunnossapitotoimintaa ajatellen 

laitoksen tuottavuutta ja kannattavuutta. Yleensä jos kunnonvalvonta toimii laitoksessa ja 

laitteet sekä koneet kunnostetaan niille suunnitelluissa seisokeissa, ei tällaisia yllättäviä 

laiterikkoja pääsisi tapahtumaan. 
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8. KUNNOSSAPITO 

 

Kunnossapito on nykyään jo käsitteenäkin erittäin laaja. Kunnossapidon merkitys on 

kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti siten, että siitä on tullut nykyään jo oma 

toimialansa. Yleisesti ottaen kunnossapito on kokonaisvaltainen toimintakokonaisuus jolla 

pyritään käyttöomaisuuden eli koneiden, laitteiden ym. toiminnallisessa kunnossa 

pitämiseen sekä esiintyvien vikojen korjaamiseen. Kunnossapidolla pyritään myös 

ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaan. /11/ 

 

Koneiden ja laitteiden kunnonvalvonta ja etenkin värähtelymittaukset ovat tulleet viime 

vuosina yhä tärkeämmäksi tekijäksi teollisuuden kunnossapidossa. Hyvin monissa 

tuotantolaitoksissa on havaittu, että pitkälle kehitetyllä kunnonvalvonnalla saavutetaan 

myönteinen vaikutus koneiden ja laitteiden käyttöasteeseen ja toiminnan kannattavuuteen. 

Tähän on vaikuttanut erityisesti tietokoneavusteisen kunnonvalvonnan käyttöönotto. 

Tämän ansiosta suurta mittaustietomäärää pystytään käsittelemään ja hallitsemaan siten, 

että tuotantolaitoksen koneiden ja laitteiden kunto on jatkuvasti tiedossa. /10/ 

 

Yhä useammassa yrityksessä on huomattu pitkälle kehitetyn kunnonvalvonnan olevan 

merkittävä keino vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Kunnonvalvonnalla saavutettuja 

hyötyjä ovat tuottavuuden paraneminen, seisokkiaikojen tehokkaampi hyödyntäminen, 

ennalta arvaamattomien seisakkien väheneminen, ja koneiden sekä laitteiden pidentynyt 

elinikä. Kuten kuvasta 18 voidaan todeta, kunnonvalvonta liittyy monella tavalla yrityksen 

eri toimintoihin. Kunnonvalvonta on yksi kunnossapidon osa-alueista ja se tuottaa 

yrityksen investointien, käytön ja kunnossapidon kannalta oleellisia tietoja. 

 

On todistettu, että jos yrityksissä uhrataan kunnonvalvontaan resursseja miestyötunteina 

sekä pääomana, saadaan aikaan huomattavan suuria rahallisia säästöjä tuotantolaitoksen eri 

kulumomenteilta. Oikealla tavalla suoritettu kunnonvalvonta mm. vähentää ennalta 

arvaamattomia seisokkeja, pienentää varaosavarastoja ja sillä pystytään myös merkittävästi 

lyhentämään välttämättömiä ennalta suunniteltuja seisokkeja. /10/ 
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Kuva 18. Kunnonvalvonnan liityntöjä laitoksen eri toimintoihin /10/ 

 

Yleensä kunnossapito jaetaan ehkäisevään ja korjaavaan kunnossapitoon. Kaikki ne 

toiminnot, jotka tehdään ennen kuin laitteen tai koneen toiminta keskeytyy tai muuten ovat 

puutteellisia jonkin teknisen vian vuoksi, ovat ehkäisevää kunnossapitoa. Jos taas koneen 

toiminta keskeytyy yllättäen teknisen vian vuoksi, on kohteelle tehtävä kunnossapito 

korjaavaa.  

 

Järviö jakaa kunnossapidon hieman eri tavalla ns. suunniteltuun kunnossapitoon ja 

häiriökorjauksiin. Tämä jako perustuu Prosessiteollisuuden standardisoimiskeskuksen 

(PSK) standardiin 7501. Tämän standardin mukaan korjaavaan kunnossapitoon sisältyvät 

varsinainen kunnostaminen sekä häiriökorjaukset. Kuvassa 19 on esitetty vielä eri 

kunnossapitojen lajeja ja niiden yhteyksiä toisiinsa. /4/ 
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Kuva 19. Kunnossapitolajit /4/ 

 

 

8.1. Marjanpuhdistuslaitteiston kunnossapito 

Tällaisen pienimuotoisen laitteiston kunnossapito sekä kunnonvalvonta eivät vaadi 

laitekannan vähyyden vuoksi kovin paljon resursseja. Kuitenkin kunnossapitoa sekä 

kunnonvalvontaa on tärkeä suorittaa, jotta kesän ja syksyn lyhyinä sesonkiaikoina laitteet 

toimisivat niin kuin ne on suunniteltu toimimaan. Johtuen tällaisen laitteiston 

sesonkiluontoisesta käytöstä riittää hyvin, kun suoritetaan linjaston kaikkien laitteiden ja 

rakenteiden mekaaninen kunnostus hyvissä ajoin keväällä ennen linjaston käyttöönottoa. 

 

Aikaisemmin kunnonvalvontaa suoritettiin enimmäkseen aistihavaintojen avulla mm. 

kuuntelemalla laakereita, kokeilemalla laakereiden ja koneenosien lämpöä sekä myös 

koneen tärinästä voitiin päätellä jonkin olevan epäkunnossa. Näitä menetelmiä ei kannata 

aliarvioida tänäkään päivänä ja voisi hyvin kuvitella, että nämä menetelmät riittävät 

tällaisen yksityis- tai pienyrityskäytössä olevan pienimuotoisen laitoksen 

kunnonvalvontaan. /10/ 

 

Tällaisen prototyypin suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä kannattaa ottaa esille  myös 

niin sanottu parantava kunnossapito. Parantavalla kunnossapidolla tarkoitetaan koneiden ja 
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laitteiden suorituskykyä, luotettavuutta, käytettävyyttä ja turvallisuutta lisäävää toimintaa. 

Tämän avulla voidaan poistaa mm. suunnitteluvirheistä johtuvat ongelmat tai vaurioiden 

perussyyt ja tätä kautta vähentää kunnossapidon tarvetta. Useimmiten myös laitosten ja 

laitteiden modernisoinnit voidaan lukea parantavan kunnossapidon piiriin, mikäli niiden 

toteuttamisen taustalla on kunnossapidollinen ongelma tai laitteen käytettävyyttä ja 

luotettavuutta lisäävä muutostyö. /1/ 

 

 

8.1.1. Kanavistot ja teräsrakenteet 

Kanavistojen ja teräsrakenteiden kunnonvalvontaan tässä tapauksessa riittää useimmiten 

säännöllinen silmämääräinen tarkastelu. Tarkastetaan, että liitokset ovat asian mukaisesti 

kiinni. Tarkastetaan korroosionestokäsittelyjen kunto ym. Kunnossapitotoimenpiteinä 

voidaan suorittaa kanavistojen puhdistukset ja kuivaukset aina ennen käyttöönottoa sekä  

tarkistaa kanavistojen tiiveys ja kiristää ruuviliitokset. 

 

 

8.1.2. Laitteet 

Laitteistokantaan kuuluu lokerokuljetin, tärysyötin ja aksiaalipuhallin. Näiden hyvin 

tavanomaisten teollisuudessa käytettävien laitteiden kunnonvalvontaan kuuluu pääasiassa 

käyttölaitteet, moottorit ja laakeroinnit. Eli käytännössä pääosa kunnonvalvonnasta 

keskittyy pyörivien osien mekaanisen kunnon arviointiin. Jos on käytettävissä 

kunnonvalvontaan kehitettyjä tiedonkeruulaitteita ja analysaattoreita, voidaan laitoksen 

käyntivarmuutta ja käyntiastetta sekä tuottavuutta parantaa vielä edelleen. 

 

8.1.2.1. Kunnonvalvontamittaukset 

 

 

Kunnonvalvonta perustuu siihen, että pyritään huomaamaan alkavan vikaantumisen 

aiheuttama muutos mitattavassa suureessa. Tärkein asia on normaalista poikkeavan 
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tilanteen havaitseminen. Tämä ei kuitenkaan yleensä riitä, vaan tärkeää on myös selvittää, 

mikä on vian vakavuusaste ja se minkälaisiin korjaustoimenpiteisiin tulee varautua. 

Kunnonvalvonta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 

 

 normaalista poikkeavan tilanteen havaitseminen 

 poikkeaman syyn selvittäminen 

 poikkeaman vakavuusasteen arvioiminen 

 toimenpidesuositus 

 poikkeaman alkuperäisen syyn selvitys ja mahdollinen parantava 

korjaustoimenpide 

 

Kunnonvalvonta perustuu erilaisten fysikaalisten suureiden mittaamiseen laitteesta ajojen 

aikana. Kunnonvalvontamittauksia tulisi tehdä säännöllisesti siten, että eri kerroilla mitatut 

tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Näin päästään mittauksissa parhaaseen 

lopputulokseen. Kunnonvalvonta perustuu hyvin pitkälle ainakin seuraavien suureiden 

mittaamiseen: 

 

 tärinä ( useita eri mittaussuureita ) 

 lämpötila 

 sähkövirta 

 paine, virtaus, käyntinopeus ym. prosessisuureet 

 

Näistä tärinän mittaukset ovat tärkein kunnonvalvonnan mittausmenetelmä. Yleensä tärinä- 

eli värähtelymittauksiin perustuvia menetelmiä pidetään parhaimpina koneiden 

kunnonvalvonnassa silloin, kun arvioidaan dynaamisia rasituksia kuten laakereiden kuntoa, 

tasapainoa ja erilaisia voimia, jotka kohdistuvat laitteen eri komponentteihin. Myöskin 

lämpötilojen kohoaminen koneen käynnin aikana on yleensä merkki liiasta kitkasta, joka 

johtuu vauriosta tai voiteluhäiriöstä. Moottorin ottamasta virrasta tehtävän spektrianalyysin 

perusteella voidaan roottorin kuntoa arvioida luotettavasti. Erilaisten prosessisuureiden 

käyttö kunnonvalvonnassa on melko vähäistä, mutta näiden suureiden käyttö rinnan 

esimerkiksi tärinämittausten kanssa antaa usein lisäpohjaa päätöksenteolle. 
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Prosessiautomaation ja kunnonvalvonnan yhdistäminen näyttää olevan uusi kehityssuunta 

tulevaisuudessa. /1/ 
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9. YHTEENVETO 

Tässä opinnäytetyössä oli lähtökohtana ja tarkoituksena suunnitella sellainen 

marjanpuhdistuslaitteisto, joka soveltuisi pääasiassa yksityistalouksien ja pienyritysten 

käyttöön. Suunnittelun edetessä alkoi kuitenkin pikku hiljaa selvitä sellainen asia, että 

tämän kaltainen laitteisto sopii enemmän sellaiseen pienimuotoiseen yrityskäyttöön, jossa 

yritys harrastaa liiketoimintaa ostamalla suoraan marjanpoimijoilta marjat roskaisina ja 

myymällä ne sitten puhdistettuina eteenpäin tukkureille. 

 

 Käytännössä laitteiston suunnittelun edetessä voidaan hyvinkin ymmärtää se, miksi 

tällaisia laitteistoja ei ole yksityistalouksien käytössä. Ensinnäkin suunnittelun lähtötietojen 

kartoitus oli erittäin haastavaa. Haastatteluja tehdessäni huomasin, että alan ammattilaiset 

Suomessa eivät olleet ollenkaan halukkaita luovuttamaan tietoja silmällä pitäen laitteiston 

mitoitusta ja toimintaperiaatetta. Yritykset olivat hyvin ”mustasukkaisia” omista 

laitteistoistaan. Esille tuli esimerkiksi sellainen asia, että en päässyt edes tutustumaan 

yhteen Suomen suurimmista marjojen käsittelyyn erikoistuneista yrityksistä. 

Haastatteluissa kävi ilmi sellainen yllättävä seikka, että suomalaiset marjanjalostuslaitokset 

ovat kaikki itse suunnitelleet ja kehitelleet marjojenkäsittelylaitteistonsa. Yritykset olivat 

uhranneet paljon resursseja ja pääomaa kokeilujen ja prototyyppien kautta saadakseen 

toimivan systeemin heidän käyttötarkoitukseensa. Varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen 

päästyäni huomasin, kuinka vaikeaa oli laitteiston mitoitus kokonaisuutta ajatellen. Pääsin 

kuitenkin mitoitusten jyvälle kokeilujen avulla.  

 

Selvityksissä kävi ilmi, että marjakilon hintaero verrattuna puhdistettuihin ja roskaisina 

myytäviin voi vaihdella keskimäärin jopa 1,50 eurosta 3,80 euroon kilolta. Yhteenvetona 

voidaan todeta, että mikäli marjoista saadaan puhdistettuina esimerkiksi 2,5 euroa kilolta 

voittoa, niin tällaisen laitteiston takaisinmaksuaika on noin 15 000 kiloa marjoja 

puhdistettuna. (laitteiston investointikustannukset n. 31 000 euroa). Tämä tarkoittaa 

laitteiston noin 5 tunnin tehollista käyttöä. (laitteiston kapasiteetti on 3000 kg/h) Tämä 

merkitsee sitä, että laitteisto olisi erittäin hyödyllinen tuotantokäytössä. Käytännössä 

tällaisen laitteiston investointi maksaa itsensä takaisin jopa yhdessä marjastuskaudessa. 



Rantala Pekka Opinnäytetyö  53 

Tällainen takaisinmaksuaika on keskimäärin erittäin hyvä. Jopa viiden vuoden 

takaisinmaksuaika voidaan hyväksyä yleensä yritystoiminnassa. 

 

Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin mielestäni hyvin. Työn tuloksena saatiin suunnitelmat 

layout- ja työpiirustuksineen koko laitteistosta. Haastavista asioista huolimatta uskon, että 

tällaisen prototyyppilaitteiston rakentaminen on kannattavaa toimintaa. Kapasiteettia ja sitä 

kautta dimensioita pienentämällä voidaan päästä huomattavasti edullisempaan ratkaisuun 

ajatellen yksityistalouksissa suoritettavaa marjanpuhdistustoimintaa. 
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