
KaihlaSet Oy    
projektissa  
 
TUOTEKEHITYS KESTOKÄYTTÖINEN LEIKKAUSSALIN   
LEIKKAUSLIINA   
 

KAIHLASET OY 



KaihlaSet Oy on henkilönsuojauksen konsultointi- ja asiantuntijapalveluita 
verkkoliiketoimintaperiaatteella toteuttava PK-yritys.  Liikevaihto 3,4 milj. €. 

 
KaihlaSet Oy osallistuu projektin esiselvityksen, koulutusmateriaalin ja hankintatyökalun 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä hankkeessa kehitettävän uuden leikkausliinan ja sen 

huoltokonseptin kehittämiseen.  
 

KaihlaSet Oy:n tavoitteena on lisäksi osaamisen kehittäminen sairaaloiden 
hankintaprosessissa. 

 

http://kaihlaset.fi 
 
 

http://kaihlaset.fi/


Hankeen hyödyt tilaajalle ja tuottajalle 

• Perusta oikealle tuotekehitykselle ja tuotteistamiselle  
 

• Korkean hygienian tuote saa oikean statuksensa kun se on puolueettomasti todennettu (VTT) 
luokiteltu 
 

• Todellinen vaihtoehto kertakäyttötuotteille – ympäristöystävällinen –partikkeli-puhtaampi 
(riskittömämpi) työllistää Suomessa mm. palveluteollisuutta - mahdollisuus luoda uusia 
työpaikkoja 

 
• Madaltaa yritysten viennin kynnystä lähteä ulkomaan markkinointiin, sillä tulokset on 

monistettavissa helposti EU-alueelle yhteisten standardien ja direktiivien vuoksi 
 

• Projekti avaa todellisuuden kaikille ryhmään osallistuville (mittaustulokset) 
 

• Saadaan todellinen tilanne-ymmärrys myös hankintakilpailutukseen (nyt hankintoja ohjaa lähinnä 
palvelutarjoajien prosessitarjonta ja vanhat tavat)  
 
 

KAIHLASET OY 

D:/particles


Hankkeen tavoitteet  

 
 
 

• Tuottaa tutkittua tietoa nykyisten ratkaisujen hygieniatasosta sekä kehitystarpeista 
palveluntuottajan ja loppukäyttäjän näkökulmasta 

 
• Uusien tuotteiden, tuote- ja palvelukonseptien sekä niihin liittyvien liiketoimintamallien 

kehittäminen 
 
• Kokonaisvaltaisen henkilösuojaushallintakonseptin luominen korkeaan hygieniaan 
 
• Elinkaaren optimaalinen hallinta huomioiden monikäyttö-, kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudet 
 
• Tuottaa osaamista ja työkaluja korkean hygienian tuotteiden ja palvelujen hankintaan ja 

hankintakilpailutukseen 
 
• Lisätä arvoketjun toimijoiden osaamista, yhteistyötä ja verkottumista Suomessa ja kansainvälisesti 
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Arvio kertakäyttö ERVA-alueilla  
Tilastoista puuttuu kunnat kaupungit yksityiset joita arvioidaan olevan n. 50 % 

Kappaleita ERVA-OSTOISSA  2011  EUROT  

         n.       3  132  075 kpl         n.  4  943  719   € 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tullitilastot 2011  Kauppa-arvo  

 

        5,1 milj. kg  

 
    n. 25 milj.€ 

watch.htm
http://youtu.be/5YRswEpQyJg
http://youtu.be/5YRswEpQyJg


 
 
 

     Tuotteiden tulee olla  

 
 
 

 verrannolliset  kertakäytön kanssa 
 

 hinnoittelu tuote/ per /käyttökerta 
 

 pesunkestoiset 60/100 kertaa/per tuote  
 

 erillinen imuosio – tehokkuutta ja 
toiminnallisuutta peittelyyn 
 

 muodostaa / varmistaa mikrobi - vapaan  
operointi-alueen  
 

 suojaa monikäyttöosiota vahingoittumiselta  

 

VTT-S-00981-11 liinojen pesu.pdf


Kokonaisuus 

Tuote  

  

Huolto  

Logistiikka 
Tuotteen 

toiminnallisuus  

HILMA-
Kilpailutus 

Vertailtavuus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiaalivalinta 

 
 

 

 

- matalasti varautuva  

- matala-partikkelipäästöinen 

- steriloitava  

- standardin täyttävä  

- 60 – 100 käyttökertaa kestävä  

- nesteitä / kuivapartikkeleita 
läpäisemätön  

- huoltoon soveltuva  

- kevyt / toiminnallinen  

 

 

 

 

 

 



Valmistusteknologia  
Laser – tai ultraääni  

 

KAIHLASET OY 

 mahdollistaa tuotteiden 
tarpeenmukaisen räätälöinnin 
asiakastarpeen mukaiseksi. 
 

 mahdollistaa kilpailun 
kertakäyttötuotteiden kanssa 
laser/ultraääni tarjoaa vaihtoehdon 
kilpailukykyisen tuotteen 
kertakäytölle. 
 

 tuotantokustannukset ovat 30-40% 
valmistuskustannuksista  lisäksi  
 
 

 online-ostojärjestelmä takaa 
optimaalisen oston klikkaa – linjalle 
(työn alla). 

 

Ultrasonic cutting (2) – Pikakuvake.lnk


Huolto 

• Testipesut valituille materiaaleille   

 

– Tuusulanjärven 
Ammattioppilaitoksessa 2011  

 

– Matalalämpöpesuissa  ja  

 

– Yleisesti käytössä olevassa 72 
asteen sairaalapesuloiden 
käyttämässä desinfektiopesussa.  

 

– Pesuohjelmat laati Johnson 
Diversey  – Finland  

 

 

 

• Tuotteille määriteltiin pesuohjelma jolla 
saadaan materiaalille maksimaalinen 
kestoaika n. 60 -100 pesua. 

 

• Huomioiden VTT:n koepesuraportti 



Tuotteen toiminnallisuus 

 

 

 

• Tuotteiden toiminnallisuus  
suoritettiin yhteistyössä  

 

 

• yksityissairaalan kanssa sen 
operatiivisessa yksikössä  

  



Työn jatkuu 

 

• Verrannollinen hinnoittelu kertakäytön 
kanssa  

• Tuote /per/kerta 

 

 

• Laatuseuranta  

• Pesuprosessin ”älykäs seuranta”  

 

 





Tiukemmat päästörajoitukset voisivat tuoda 
miljoonia työpaikkoja  

 
• Tiukemmat päästörajoitukset voivat 

vahvistaa talouskasvua Euroopassa, 
kertoo Reutersin uutisoima tuore 
tutkimus.  

 

• Euroopan unioni (EU) on sitoutunut 
vähentämään kasvihuonepäästöjä 20 
prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Jos EU 
ryhtyisikin tavoittelemaan 30 prosentin 
päästövähennyksiä, se kannustaisi 
innovointeja ja sijoittamista vähähiiliseen 
talouteen. Tiukemmat päästörajoitukset 
eivät siis hidastaisi talouskasvua, 
toisinkuin usein pelätään.  

 

• Tuoreen tutkimuksen on toteuttanut 
Potsdamin ilmastonmuutosta tutkiva 
instituutti (PIK) Saksan ympäristöministeriön 

toimeksiannosta.  

 

    

  

http://www.reuters.com/article/2011/02/21/us-climate-eu-idUSTRE71K4L220110221?feedType=RSS&feedName=environmentNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+reuters/environment+(News+/+US+/+Environment)&utm_content=Google+Reader


Kiitos  

• VTT   

 

• TEKES  

 

• KEKSINTÖSÄÄTIÖ  

 

• PROJEKTIIN OSALLISTUNEET 
YHTEISTYÖSAIRAALAT 

 

  

 

 


