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Tässä opinnäytetyössä pohditaan teoreettisesti ja suunnitellaan letkujen turvallista 
esipesemistä. Suunnittelua rajoittaa, ettei rakenteellisesti isoja muutoksia voida toteuttaa. Työ 
sijoittuu lääketeollisuuden prosessiin, Turun Orionin tehtaalle. 

Prosessien tehostamisen vuoksi pyritään hankkimaan turvallinen ja suhteellisen yksinkertainen 
sekä kustannustehokas ratkaisu. Lääketeollisuus asettaa erilaisia vaatimuksia, joita käydään 
työssä läpi. Työssä esitellään myös yleisimmät letkutyypit ja -materiaalit, jotka ohjaavat hieman 
ratkaisua. 

Teorian ja suunnittelun tuloksena saatiin aikaiseksi uusi pesuväline. Pesuväline koostuu 
liikuteltavasta letkutelineestä, viemärisuuttimesta, letkukelasta, korkeapaineletkusta ja 
jalkapoljinventtiilistä. Itse etenevä suutin sekä jalkapoljin venttiili helpottavat yksin 
työskenneltäessä. Letkukelan avulla voidaan silti itse määritellä pesuletkun syöttöä. 

Lopputuloksena päätettiin toimeksiantajan kanssa, ettei suunniteltua pesuvälinettä lähdetä 
toteuttamaan ainakaan vielä. Päätökseen johtavat suurimmat taustat olivat tuleva osaston 
uudelleensuunnittelu ja ahtaat välinevarastot. 
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This thesis contains thinking theoretically and planning of safely prewashing hoses. The project 
will take place in pharmacy industry in Orion Oyj, Turku. 

The solution needs to be safe, simple and cost efficient, as they are improving and enhancing 
processes and its’ completion times. This thesis will go through some pharmacy industries’ 
demands. This work contains also most common used types and materials of hoses, which 
directs for the final suggestion for the solution. 

The result from theory and design process was a new wash equipment. The equipment 
contains moveable hose cart, sewer nozzle, hose reel, high-pressure hose and pedal valve. 
Self-moving nozzle and pedal valve eases to work alone. Worker can control the movement of 
high-pressure hose with the hose reel. 

After the presentation of idea, we decided, with the client, not to realization this equipment. The 
main reasons for this result were new updated layout for the department and small equipment 
storage. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

 

Lyhenne Lyhenteen selitys 

API  Active Pharmaceutical Ingredients 

NCE  New Chemical Entity 

GMP  Good Manufacturing Practise 

GxP  Good x Practise 

FDA Food and Drug Administration, yhdysvaltalainen lääketeolli-

suutta valvova järjestö. 

FIMEA Suomalainen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, 

joka valvoo ja kehittää lääkealaa. 

URS User Requirement Specification, käyttäjävaatimuslista. 

CRF Change Request Form, muutoshallintalomake. 

 

Termi Selitys 

Ristikontaminaatio Materiaalin, esimerkiksi raaka-aineen tai mikrobin, sekoittu-

minen toiseen materiaaliin, jolloin seos on saastunut. 

Dedikoitu Omistettu/varattu jollekin, johonkin käyttöön.
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1 JOHDANTO 

Työssä käsitellään tuoteletkujen esipesemistä Orionilla, Turun tehtaalla, ja keskitytään 

yhteen tiettyyn osastoon, voideosastoon. Tässä esitellään esipesemisen nykyinen ti-

lanne, vaadittu prosessi sekä päätetty ratkaisu. Letkut voivat olla noin kolme metriä 

pitkiä, ja tuotteen viskositeettia voidaan rinnastaa raaka-aine vaseliiniin eli korkeavis-

kositeettiseen. 

Aihe on tullut turvallisuushavainnon myötä, joten ratkaisun suurin pääpaino tulee olla 

työntekijän turvallisuus. Lääketeollisuus asettaa omat vaatimuksensa aina käytettäväs-

tä materiaalista letkujen puhdistustarkkuuteen.  

Osastolla on neljä eri täyttölinjaa sekä kolme eri valmistuslinjaa, joista tulee pesulaan 

pestävää. Pesulassa on neljä eri pesukonetta, joissa yhdessä vain voidaan pestä ko-

neellisesti letkuja. Pääasiallisesti letkuja pesee yksi välinehuoltaja. Päivän aikana saa-

tetaan tehdä useampi tuote-erä, riippuen linjasta, ja osastolla tehdään töitä kahdessa 

vuorossa. 
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2 YRITYSESITTELY 

Orion on suomalainen lääkealan yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, 

valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Ori-

on panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämi-

seen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsai-

raudet sekä hengityselinsairaudet. 

Suomessa Orionilla on neljä tehdasta, joissa tuotetaan eri tyyppisiä tuotteita. Kuopion 

tuotanto painottuu erilaisiin liuos-tyyppisiin tuotteisiin, muun muassa yskänlääke. Salon 

tilat ovat pääasiassa varastointi- ja pakkaustiloja, jossa pakataan tablettituotteita. Tu-

russa on kolme erilaista osastoa. Tablettiosasto, johon kuuluu erikoisvalmiste ja hor-

monitabletti, voide- sekä hormonigeeliosasto. Pääkonttori ja suurin tehdas sijaitsevat 

Espoossa, jossa on myös tablettiosasto sekä inhalaatio- ja injektio-osasto. Espoossa 

on myös ainoat täysin steriiliset tilat. 

Orion omistaa myös Fermionin tehtaat, jotka valmistavat API-aineita. Tehtailla valmis-

tetaan 30 erilaista geneerisiä API:a sekä yli 10 NCE:tä. 

Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 977 miljoonaa euroa, josta Fermionin osuus oli 

noin 50,7 miljoonaa. Henkilöstömäärä Suomessa oli noin 2 500 ja koko konsernissa 

noin 3 200. 
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3 GMP-PERIAATTEET JA LÄÄKETEOLLISUUDEN 

VAATIMUKSIA 

Lääketeollisuutta ohjaa Good Manufacturing Practise –toimintatapa, jota seuraamalla 

voidaan varmistaa, että valmistetut tuotteet ovat laadukkaita. GMP on suunniteltu mi-

nimoimaan riskejä, joita lääketeollisuuden tuotannossa voi syntyä. GMP:n ohjeistus 

kattaa tuotannon kaikki askeleet, jotka voivat vaikuttaa lopullisen tuotteen laatuun, 

muun muassa materiaalit, laitevaatimukset ja työntekijöiden koulutukset. Tämä vaatii 

myös kaikista asioista dokumentoidun todistuksen, että laite täyttää vaatimuksen tai 

työntekijä on koulutettu tekemään tietyn työvaiheen ja osaa käyttää laitetta oikein. Tätä 

toimintatapaa sovelletaan yleisesti moniin muihinkin aloihin, jolloin voidaan puhua GxP-

ohjeista. Toiminnan tarkastuksia tehdään säännöllisesti tehtaalla, ja tarkastuksen voi 

tehdä yhdysvaltalainen FDA tai vaikka suomalainen FIMEA. Vaikka GMP asettaa vaa-

timukset, ne toimivat vähimmäisvaatimuksina ja yrityksellä itsellään voi olla tiukemmat 

sisäiset ohjeistukset. 

3.1 Laite- ja tilavaatimukset 

Kaikki laitteet pitää validoida ennen kuin niitä saa asettaa käyttöön. Vaikka kyseisessä 

projektissa ei käytetä mitään automatiikkaa, laitetestaus pitää turvallisuuden vuoksi 

suorittaa sekä dokumentoida. GMP asettaa nämä vähimmäisvaatimukset toiminnalle 

PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products (PE-009-14) Part I 

-dokumentissa. 

 
5.24 When any new manufacturing formula or method of preparation is 

adopted, steps should be taken to demonstrate its suitability for routine 

processing. The defined process, using the materials and equipment 

specified, should be shown to yield a product consistently of the required 

quality. (PE-009-14 Part 1 2019.) 

  



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Petri Alho 

 

Projekti keskittyy ainoastaan esipesemiseen, joten sen prosessille ei tarvitse tehdä 

puhdistusvalidointia, koska letkut pestään lopuksi jo validoidulla pesukoneella sekä 

pesuohjelmalla. Valmiiksi validoidun pesukoneen ansiosta pesuprosessia ei tarvitse 

uudelleen validoida, koska pesukoneen toiminta on pesun viimeinen vaihe. Vaihe on 

todettu toimivaksi, eikä ole silloin riskinä kontaminaatiolle. GMP asettaa tilalle sekä 

ristikontaminaatiovaaralle seuraavat vaatimukset. 

3.37. Washing and cleaning equipment should be chosen and used in or-

der not to be a source of contamination. 

5.21 The outcome of the Quality Risk Management process should be the 
basis for determining the extent of technical and organisational measures 
required to control risks for cross-contamination. These could include, but 
are not limited to, the following:  
Technical Measures 

xiii. For common general wash areas, separation of equipment washing, 

drying and storage areas. (PE-009-14 Part 1 2019.) 

3.2 Dokumentointivaatimukset 

Dokumentointi on yksi tärkeimmistä työvaiheista lääketeollisuudesta. Kaikki prosessiin 

tai tiloihin vaikuttavat muutokset pitää hoitaa muutoshallinnan kautta. Muutoshallinnas-

sa käydään läpi eri sidosryhmien toimenpiteet ja mietitään mahdolliset laaturiskit. Kun 

tiedetään tarvittavat toimenpiteet ja on mietitty mahdolliset riskit, voidaan hakea doku-

mentille aloituslupa. Vasta tällöin voidaan aloittaa käytännössä muutostyöt. Lopuksi 

kun kaikki tarvittavat toimenpiteet on suoritettu ja mahdollisesti hyväksyttyjä, esimerkik-

si laitetestaus, voidaan hakea muutoshallinnalle lopullinen käyttöönottolupa. Mahdolli-

sesti voidaan hakea myös väliaikaista lupaa, jos jokin toimenpide on kesken. Tällöin 

pitää perustella, miksi jokin toimenpide on kesken. Kattava ja oikein laadittu dokumen-

taatio on GMP:n perusta. Vain sen avulla voidaan koska tahansa osoittaa mitä, milloin, 

miten, miksi ja kuka on tehnyt. 

5.23 Validation studies should reinforce Good Manufacturing Practice and 

be conducted in accordance with defined procedures. Results and con-

clusions should be recorded. (PE-009-14 Part 1 2019.) 
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3.3 Koneturvallisuus 

Koneiden ja laitteiden turvallisuutta määrittelee sekä ohjaa useampi ohjeistus. Euroo-

pan unioniin kuuluvissa maissa on voimassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-

tiivi 2006/42/EY. Suomessa Valtioneuvosto on tehnyt koneiden turvallisuudesta ase-

tuksen 12.6.2008/400. Tämän asetuksen tarkoitus on panna täytäntöön edellä mainittu 

direktiivi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että eri laitteista tai koneista suoritetaan koneturvallisuus-

tarkastuksia. Koneturvallisuusarviointeja suoritettaessa on huomioitava työturvallisuus-

lain 23.8.2002/738 sekä Vna 403/2008 määräykset, standardin SFS-EN ISO 12100, 

sekä SFS-ISO/TR 14121-2 –ohjeistukset. Lisäksi huomioidaan muut viranomaismää-

räykset ja muiden standardien ohjeistukset tapauskohtaisesti. 

Koneturvallisuustarkastus sisältää tarkastettavien kohteiden sijoituspaikalla suoritetun 

kenttäkatselmoinnin, sekä koneturvallisuusriskien arviointitilaisuuden. Pienissä ja vä-

hemmän vaativissa kohteissa nämä tarkastukset voidaan yhdistää. Tarkastukseen 

osallistuu eri toimenkuvan omaavia työntekijöitä. Tarkastukset tehdään määräajoin, 

viiden vuoden välein, sekä dokumentoidaan. Dokumentit vielä hyväksytetään ja allekir-

joitetaan sekä säilytetään sähköisesti. 
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4 NYKYISEN TILANTEEN SELVITYS 

Letkuja esipestään käytännössä pelkän vesijohtoveden tai PW-veden kanssa, syöttä-

mällä vettä letkun päästä ja huuhtomalla vesi letkun läpi. Korkeaviskositeettisien tuot-

teiden tai raaka-aineiden kanssa ongelmana on, että tavallisen vesilinjan paine ei riitä 

kunnolla läpäisemään letkun sisältöä. Letku täyttyy silloin vedestä ja riskinä on veden 

roiskuminen työntekijän päälle. Vaarana on, että jos esipesussa on käytetty PW-vettä, 

niin vesi on silloin noin 70–asteista ja aiheuttaa helposti palovammoja. Letkut ovat pit-

kiä (n.2–3 m), jolloin kunnon harjaa tai muuta apuvälinettä ei pysty käyttämään. Letku-

jen sisähalkaisijat ovat pääosin 25 mm sekä 32 mm. Pitkille letkuille pitää tehdä alusta, 

johon letkut voidaan kiinnittää käsiraudoilla tai yksittäinen kiinnityspiste, joka ohjaa let-

kun pään suoraan viemäriin. Yksittäinen työntekijä ei pysty samanaikaisesti pitämään 

letkusta kiinni ja kontrolloimaan vesihanaa. 

Ratkaisulle annettiin rajoitteina pesulan nykyisen tilojen käyttö ja mahdollisimman yk-

sinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu. Suuria rakenteellisia muutoksia pitää myös 

välttää. 

 

Kuva 1. Osaston pesulan ja puhdasvälinevaraston lay-out, pesukulma merkattu punai-
sella neliöllä. 
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Kuva 2. Osaston pesulan pesukulmaus. 
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Kuva 3. Osaston pesulan pesukulmaus. 
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5 PESUPÄÄT, SUIHKUT JA LETKUT  

Ahtaan ja vanhanaikaisen pesulan tiloissa on haasteellista toimia. Vettä ei voida vain 

syöttää letkun toisesta päästä ja isolla paineella. Tarvitaan jotain, jonka avulla voidaan 

edetä letkun sisälle syvemmälle, samalla kun pestään sitä. 

Painepesurilla, joka on varustettu pitkällä pistoolilla, saadaan raskaita raaka-aineita 

vastaan läpäisevä paine. Sopivalla pistoolin päällä voidaan päästä paremmin letkun 

sisälle, jolloin riski veden roiskumisesta takaisinpäin vähenee. Painepesuri on myös 

suhteellisen pienikokoinen ja liikuteltava, joten se soveltuisi pieneen tilaan ja pistoolin 

avulla vedenpaineen hallinta on helppoa. 

Käytännöllisesti painepesurin kanssa ei pystyisi yksin työskentelemään ilman, että let-

kun saisi johonkin telineeseen tai kärryyn kiinnitettyä. Pitkän pistoolin hallitseminen ja 

letkun käsittely samanaikaisesti ovat liian haastavaa sekä turvatonta. 

Liikuteltava letkuteline, jonka saisi lukittua paikoilleen, on oiva ratkaisu. Teline voitaisiin 

siirtää pois ja paikoilleen aina tarvittaessa, jolloin se ei veisi ylimääräistä tilaa pesulas-

ta. Teline on rakennettava siten, että letku pujottuu vähintään kerran loivasti, koska 

letkut ovat pitkiä, eivätkä mahdu suorana pesulan tiloihin kunnolla. 

5.1 Pesupäät ja suihkukuviot 

Pesusuuttimia löytyy monia erilaisia. Staattisessa suuttimessa on vain edessä tai kyl-

jessä veden tuloreiät. Käytettäessä staattista suutinta tarvitsee itse syöttää pesuletkua, 

jotta suutin pääsee liikkumaan eteenpäin pestävän letkun sisällä. Ryömintäsuuttimissa 

on reiät myös taaksepäin, koska osa vedenpaineesta ohjautuu suuttimen taakse ja 

suutin liikkuu itsestään eteenpäin. Osa suuttimista koostuu kahdesta osasta. Tällöin 

suuttimista löytyy enemmän valinnanvaraa, kun tarjolla pyöriviä suutinpäitä.  

Kiinteissä päissä veden tulosuihku kohdistuu melkein aina samalle linjalle, minkä ansi-

osta vesi läpäisee kovimmatkin tukokset. Kiinteän pään vesisuihku on yleensä pistävä, 

kun paine kohdistuu tiettyyn kohtaan, jolloin pestävän materiaalin on oltava kestävä. 

Pyörivien päiden ideana on puhdistaa pinnat laaja-alaisemmin ja työntää samalla jään-

nöksen eteenpäin. Pyörivä suihku sopii pehmeä materiaalisiin kohteisiin, kun veden-



16 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Petri Alho 

paine jakaantuu enemmän ja paineen kohta liikkuu koko ajan, eikä siis pääse porautu-

maan kohteeseen. Suuttimien rei’illä on iso vaikutus siihen, millainen vesisuihku suut-

timesta lähtee. 

 

 

Kuva 4. Ontto kartiomainen suihku. (Spray-nozzle 2019.) 

Ontossa kartiomaisessa muodossa suihku keskittyy kapeasti ympyränmuotoisesti ulko-

reunoille. Hyvä suihku keskittymään reunoihin. 

 

Kuva 5. Puoliontto kartiomainen suihku. (Spray-nozzle 2019.) 

Puoliontto kartiomainen suihku on hyvin samanlainen kuin ensimmäinen esimerkki. 

Paksummilla suihkureunoilla suihkun paine ei ole niin kova kuin kapeareunaisella. Olet-

taen, että veden tulopaine on sama suuttimille. 
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Kuva 6. Täysikartiomaisen suihku. (Spray-nozzle 2019.) 

Täysikartiomaisen suihkun paine on pienin, mutta se keskittyy laajemmalle alueelle 

kuin edeltävät mallit. Suihkumalli sopii paremmin jonkin aineen levittämiselle kuin pe-

suprosessiin. 

 

Kuva 7. Spiraalinen täysikartiomaista suihku. (Spray-nozzle 2019.) 

Spiraaliseen täysikartiomaisen suihkua varten suuttimen päästä lähtee useampi ontto-

maisia vesisuihkuja, joista yhdessä muodostuu täysin kartiomainen suihku. Malli otettu 

käyttöön myös erilaisten säiliöiden pesemiseen. 

 

Kuva 8. Spiraalisen täysikartiomaisen suihkun suutin. (Spray-nozzle 2019.) 
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Solid stream 
 

Kuva 9. Tiivis pistemäinen suihku. (Spray-nozzle 2019.) 

Pistemäisessä suihkussa suihkun tulopaine on suurin ja keskittyy suoraan kohteeseen-

sa. Käytännössä tämän tyyppistä suihkua käytetään suurimmaksi osaksi vesileikku-

reissa, joilla voidaan työstää esimerkiksi eri metalleja. 

 

Kuva 10. Sumutus. (Spray-nozzle 2019.) 

Sumutus-mallisia suuttimia käytetään jonkin aineen levittämiseen pinnoille tasaisen 

suihkunsa ansiosta. 

 

Kuva 11. Kolmiomainen vesisuihku tai -verho. (Spray-nozzle 2019.) 

Suihkumalli yhdistää melko laajan ja samalla kohdistetun vesisuihkun. Tätä hyödynne-

täänkin painepesureiden suuttimissa. 
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5.2 Vesisuihkun optimointia 

Vaikka teoreettisesti suuttimien tulosuihkut suunnitellaan edeltävien mukaisesti, käy-

tännössä asia ei välttämättä ole aivan sama. Suuttimille on määritelty tietyt veden tulo-

paineet, jolloin suuttimista saadaan paras hyöty. Pienemmällä veden tulopaineella 

suuttimien suihkut ovat pisaramaisia, kun taas suuremmalla tulopaineella suihkut muut-

tuvat sumumaisiksi eli veden pisarakoko pienenee. Optimaalinen vedenpaine voidaan 

laskea kaavan avulla. 

Kaava 1. Optimaalinen vedenpaine. (Spray-nozzle 2019.) 

  Q = Tilavuusvirta 

   K = Suuttimen antama kerroin 

   P = Paine-ero 

   n = kerroin, joka riippuu suihkun tyypistä 

Kerroin K on suutintyypin kerroin, joka löytyy suuttimen tiedoista. Useimmissa suutti-

missa kerroin on 0,5, jolloin kaava voidaan muuttaa seuraavaan muotoon. 

Kaava 2. Optimaalinen vedenpaine. (Spray-nozzle 2019.) 

 

5.3 Letkut 

Osastolla on käytössä kolmea erilaista letkutyyppiä, joilla jokaisella on oma käyttötar-

koituksensa. Normaalissa käytössä olevat letkut aina esipestään ennen kuin ne laite-

taan pesukoneeseen puhdistettavaksi. Projekteissa saatetaan joitain letkuja käyttää 

käytännöllisistä syistä kertakäyttöisinä. 
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5.3.1 Tricoclair 

Kudosvahvisteinen joustava PVC-letku (polyvinyylikloridi). Yleisin letkutyyppi osastolla, 

jota käytetään moniin tarkoituksiin. Letku on joustava ja läpinäkyvä, jonka ansiosta let-

kun puhtauden pystyy helposti tarkistamaan. Joustavuus helpottaa yleisesti letkun kä-

sittelyä eri työvaiheissa. Kudosvahvistus antaa letkulle lisäarvoa paineenkestoon. Let-

kuja voidaan käyttää uudelleen ja ne pestään tuote-erien vaihtuessa. Letkut vaihdetaan 

uusiin vuosittain ennakkohuoltotöinä, koska materiaali menettää ajan myötä ominai-

suuksiaan. Tällöin letku saattaa muodostua puhdistuvuudeltaan sekä käytöltään riskik-

si. Vaikka letkumateriaalilla on hyvä kemikaalinen resistanssi, niin tietyillä tuotteilla on 

niin vahvoja raaka-aineita, että letkuja ei pysty pesemään kokonaan puhtaaksi ja jotain 

raaka-aine/tuote jäämiä jää sen sisälle. Tällöin letkuja joudutaan käyttämään kertakäyt-

töisinä tai ne toimivat dedikoituina tietyille raaka-aineille määritetyn ajan. Letkumateri-

aali on edullisin näistä kolmesta. 

 

Kuva 12. Tricoclair-letku. (Tricoclair 2019.) 
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5.3.2 Spirabel PUA1 (kierrevahvisteinen) 

Spirabel PUA 1 on PVC-letku, joka on vahvistettu kuparikierteellä. Kuparikierre toimii 

maadoittajana letkulle, kun sillä imetään jauhemaisia raaka-aineita ja staattisuutta syn-

tyisi muutoin. Letku on läpinäkyvä ja hieman joustava. Sisäpuolelta letku on sileä ja 

kestää mekaanista kulutusta eli letkulla on korkea elinikä sekä helppo puhdistaa. 

 

Kuva 13. Spirabel PUA1 -letku (Spirabel 2019). 
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5.3.3 Gecitech 

Letku koostuu useasta materiaalikerroksesta. Letkun ydin on PFA-materiaalia (perfluo-

rialkoksi), jota voidaan melkein rinnastaa yleisempään tunnettuun PTFE-muoviin (poly-

tetrafluorieteeni tai teflon). Letku on vahvistettu keskiosalta tekstiilikudoksilla sekä 

ohuilla teräsvaijereilla. Letkun ulkopinta on EPDM-kumimateriaalia (eteeni-

propeenikumi). Gecitech-letkut ovat erittäin kestäviä ja vahvoja letkuja. Nämä letkut 

kestävät kemikaaleja ja korkeita lämpöjä hyvin, eivätkä johda lämpöä voimakkaasti. 

Vahvan ja paksun letkun haittapuolena on sen epäkäytännöllisyys. Letku on jäykempi 

ja painavampi kuin edelliset mallit. Letkulla on kuitenkin pitkä käyttöikä sekä tätä voi-

daan hyödyntää myös isojen valmistuslaitteiden pesuletkuina. 

 

Kuva 14. Gecitechin PFA/FEP1-EPDM –letku. (Gecitech 2019.) 
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6 PROJEKTIEHDOTUS 

6.1 Ehdotus 

Paras tapa yksin työskenneltäessä on saada molemmat kädet vapaaksi, joten sovellan 

ehdotuksessani viemärinpuhdistajia. Viemärin putkistoja puhdistetaan ja avataan tu-

koksista korkeapainevedellä toimivia pesupäillä, jotka malleista riippuen suihkuttavat 

vettä erilaisissa muodoissa ja rikkovat helposti tukokset. Pesupäitä on saatavilla itse 

ryömiviä, eli pesupään takana on pari reikää, josta osa vedestä tulee ja sen paine työn-

tää pesupäätä eteenpäin. Veden tasaisen suihkuamisen varmistamiseksi valitsen vielä 

oman akselinsa ympäri pyörivän pesupään. 

 

Kuva 15. Pyörivä ryömintäsuutin. (Salhydro pesupää 2019.) 
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Pesupää yhdistetään riittävän pitkään korkeapainevesiletkuun, jota syötetään manuaa-

lisesti pestävän letkun sisälle. Tällä tavalla voidaan kontrolloida letkun kulkemista, jos 

syötetään liikaa painetta. Prosessissa käytetään korkeapainevesilinjastoa, jonka vuoksi 

käytettävien komponenttien ja pesuletkujen on kestettävä 200bar painetta. 

 

Kuva 16. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu avoin 200bar kestävä letkukela. 
(Salhydro letkukela 2019.) 

Paineensäätö tapahtuu jalkapolkimella toimivalla venttiilillä, jolloin toista kättä voidaan 

pitää vapaana. Hädän sattuessa voidaan vain nostaa jalka pois venttiilin polkimelta.  

 

 

Kuva 17. 280bar kestävä jalkapoljinventtiili. (Salhydro jalkapoljin 2019.) 
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Turvallisuuden vuoksi esipesuprosessi pitää olla suljettu. Letkutelineeseen rakenne-

taan läpinäkyvästä polykarbonaattilevystä seinät, sekä avattava ja lukittava kansi. On 

tärkeää, että nähdään mitä pesun yhteydessä tapahtuu ja vahingon sattuessa suihkua-

va vesi jäisi telineen sisäpuolelle. Telineen havainnekuvasta on selkeyden vuoksi jätet-

ty kansi pois sekä jokainen seinämä on mallinnettu läpinäkyväksi. Telineen ohjauspuo-

len pääty ja pohja on tehty ruostumattomasta teräksestä. Virtausputki on taivutettu 

1 200 mm pitkästä ja 2 mm seinämän paksuisesta ruostumattomasta teräsputkesta. 

Putken toiseen päähän on liitetty 64 mm halkaisijaltaan oleva tri-clamp-yhde letkuja 

varten. 

 

 

Kuva 18. Letkutelineen havainnekuva 1. 

Teline koostuisi yksinkertaisesta kärrystä sekä putkesta. Putken tehtävänä on ohjata 

ulostuleva pesuvesi suoraan viemäriin. Letku asennetaan kokonaan telineen sisälle ja 

kiinnitetään molemmista päistä tri-clamp-liitoksilla. Liitosten ulkomitat ovat 64 mm, tar-
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vittaessa pienempiä letkuja varten tehdään sopiva adapteri. Telineeseen asennetaan 

neljä kääntyvää pyörää, joissa vähintään kahdessa on jarrut. 

 

 

Kuva 19. Letkutelineen havainnekuva 2. 

Pesupään syötön puolella on mahdollisuus veden roiskumiselle, kun ryömivä pesupää 

suihkuttaa taaksepäin vettä. Tähän tehdään toinen seinämä, joka suojaa työntekijää 

mahdolliselta roiskuvalta vedeltä. Letkukela asennetaan kiinteäksi osaksi telinettä ja 

venttiilipolkimelle tehdään telineeseen säilytyspaikka. Telineen pohjaan voidaan tehdä 

pari reikää, jotta telineen sisäpuoli pystytään siivoamaan ja ylimääräinen vesi valuu 

sieltä pois. 
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6.2 Päätös 

Ehdotus käytiin läpi tehdas-, osastopäällikön, teknisen managerin ja osaston työnjoh-

don kanssa palaverissa. Palaverissa päätettiin yhteisesti, ettei kyseistä ehdotusta to-

teuteta ainakaan vielä. 

Päätökseen johtaviin asioihin kuuluu osaston tuotanto- ja pesutilojen uudelleensuunnit-

telu. Tilojen päivitys on suunniteltu tapahtuvaksi lähivuosina, jolloin on tarkoitus lisätä 

myös pesulan kapasiteettia. Osastolle halutaan suljettu pesuprosessi, joka otetaan 

huomioon osaston uudelleensuunnitteluun. 

Lisäksi ahtaan pesulan, puhdasvälinevaraston ja lisääntyneiden tuotekonttien vuoksi ei 

kannata hankkia lisää tilaa vieviä työkaluja. Osastolla kiinnitetään sen sijaan huomiota 

prosessin työtapoihin ja niiden parantamiseen. 



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Petri Alho 

LÄHTEET 

Gecitech 2019. Viitattu 1.3.2019. 

http://66.51.173.253/eu/gb/Products/hoses/prd_polyteceuen.asp 

Orion Oy:n WWW-sivut 2019. Viitattu 1.3.2019. https://www.orion.fi/konserni/orion-yrityksena/ 

PE-009-14 Part 1 2019. Viitattu 1.3.2019. PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Me-
dicinal Products (PE-009-14) Part I 

Salhydro jalkapoljin 2019. Viitattu 1.3.2019. https://www.salhydro.fi/fi/painepesurin-

kahvat/painepesurin-jalkapoljin-catrf120-280 

Salhydro letkukela 2019. Viitattu 1.3.2019. https://www.salhydro.fi/fi/elintarviketeollisuuden-

pesutarvikkeet/letkukela-rst-avoin-200bar 

Salhydro pesupää 2019. Viitattu 1.3.2019. 

https://www.salhydro.fi/fi/viemarisuuttimet/ryomintasuutin-3-taakse-pyoriva 

Spirabel 2019. Viitattu 1.3.2019. https://www.tricoflex.com/pdf/pdf_francais/gaine-pua1.pdf 

Spray-nozzle:n WWW-sivut 2019. Viitattu 1.3.2019. http://www.spray-

nozzle.co.uk/resources/engineering-resources/guide-to-spray-properties/7--fluid-distribution 

Tricoclair 2019. Viitattu 1.3.2019. https://www.tricoflex.com/pdf/pdf_english/tricoclair-industrie-

anglais.pdf 

 

 

 

 

http://66.51.173.253/eu/gb/Products/hoses/prd_polyteceuen.asp
https://www.orion.fi/konserni/orion-yrityksena/
https://www.gmp-navigator.com/mygmp/validierung-produktion-technik/guidelines-basic-gmp-regulations?file=files/eca/userFiles/mygmp-guidelines/pe_009_14_gmp_guide_part_i_basic_requirements_for_medicinal_products.PDF
https://www.gmp-navigator.com/mygmp/validierung-produktion-technik/guidelines-basic-gmp-regulations?file=files/eca/userFiles/mygmp-guidelines/pe_009_14_gmp_guide_part_i_basic_requirements_for_medicinal_products.PDF
https://www.salhydro.fi/fi/painepesurin-kahvat/painepesurin-jalkapoljin-catrf120-280
https://www.salhydro.fi/fi/painepesurin-kahvat/painepesurin-jalkapoljin-catrf120-280
https://www.salhydro.fi/fi/elintarviketeollisuuden-pesutarvikkeet/letkukela-rst-avoin-200bar
https://www.salhydro.fi/fi/elintarviketeollisuuden-pesutarvikkeet/letkukela-rst-avoin-200bar
https://www.salhydro.fi/fi/viemarisuuttimet/ryomintasuutin-3-taakse-pyoriva
https://www.tricoflex.com/pdf/pdf_francais/gaine-pua1.pdf
http://www.spray-nozzle.co.uk/resources/engineering-resources/guide-to-spray-properties/7--fluid-distribution
http://www.spray-nozzle.co.uk/resources/engineering-resources/guide-to-spray-properties/7--fluid-distribution
https://www.tricoflex.com/pdf/pdf_english/tricoclair-industrie-anglais.pdf
https://www.tricoflex.com/pdf/pdf_english/tricoclair-industrie-anglais.pdf


Liite 1(1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Petri Alho 

Letkutelineen tekniset mitat



Liite 2(1) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Petri Alho 

Virtausputken tekniset mitat

 


