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Siisti ravintola houkuttaa – epäsiisti karkottaa 

Asiakkaista 44 % eivät palaa ravintolaan uudestaan, jos hygienia 
epäilyttää 

- SUOMALAISTEN ODOTUKSET RAVINTOLOILLE 2020 | KESPRO 2019 -

”Yli puolet kuluttajista arvioi Oiva-arvosanan vaikuttavan asiointiinsa 
ravintoloissa”

Eviran Riskinarviointi-yksikön mielipidekysely | 2016



Silmä pettää – pitääkö olla huolissaan?

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhtautta täytyy tarkkailla päivittäin. 

Mikrobiologisten mittausten* perusteella on osoitettu, että vain 57% silmämääräisesti puhtaaksi 
todetuista pinnoista on oikeasti puhtaita!

Pintojen säännöllinen mikrobiologinen mittaaminen kertoo puhdistustoimien riittävyydestä.

*Lähde: Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston näytteenottoprojekti 2019 



Mitä muita keinoja ammattikeittiön 
hygienianhallintaan löytyy kuin säännöllinen 

mekaaninen puhdistus ja pintapuhtauden 
seuranta?

Ilmateitse leviävät mikrobit ja muut sisäilman 
epäpuhtaudet (esim. VOC)?

PUHTAUS ON PUOLITOISTA RUOKAA!



Desinfioiva ilmanpuhdistin
Tarttuvien tautien ennaltaehkäisyyn, 

epidemiatilanteisiin, sisäilmaongelmiin ja 
jatkuvaan sisäilman puhdistamiseen

Hävittää jopa 99,9% haitallisista mikrobeista 
(pinnat ja hengitysilma)*

Voidaan käyttää turvallisesti 24/7 
(VTT:n testaama)

Ei perustu ilmansuodatukseen 
(3 kk välein vaihdettava nestesäiliö)

Tuhoaa tutkitusti 
virukset, bakteerit, 
sienet ja itiöt, sekä 

orgaaniset haihtuvat 
yhdisteet (VOC) ja hajut

*Lähde: Martínez et al. 2020 (International Journal of Engineering Research  Science)



Laitteen hinta 2200€ +alv (+ asennuskulut)

K7OH - Kattoon asennettava desinfioiva 
ilmanpuhdistin

• Perustuu kahteen eri patentoituun puhdistusteknologiaan 
• Wellisair –teknologia (OH.)
• UV-led (Fotokatalyyttinen oksidaatio)

• Hävittää tehokkaasti haitalliset mikrobit (99,9%)
• Yksi laite kattaa n. 300-400 m2 tilan
• Desinfioi sekä ilmatilan että pinnat
• Ei tarvitse vaihtaa suodattimia, helppo käyttää ja huoltaa.
• Voidaan käyttää turvallisesti 24/7
• Voidaan asentaa huomaamattomasti esim. 600x600mm 

kattopaneelilevyn tilalle. 
• Kätevä Plug & Play pistoke asennus (10A)
• Liitettävissä kiinteistönhallintajärjestelmään (Modbus)



Tehokkuus perustuu hydroksyyliradikaaleihin (OH·) 

Wellisairin luoma OH·
ympäröi  ja vangitsee 

haitalliset mikrobit

OH· reagoi mikrobin soluseinämän 
vedyn kanssa tuhoten mm. haitalliset 

bakteerit ja virukset.

Hajoamisen tuloksena syntyy 
täysin vaarattomia 

vesimolekyylejä (H2O)

*Edistyneen hapetusprosessin avulla saadaan nopeasti ja tehokkaasti tuhottua taudinaiheuttajat laajalta 
toiminta-alueelta, turvallisesti ja ilman vaaraa ihmisten terveydelle

*Lähde: Martínez et al. 2020 (International Journal of Engineering Research  Science)



Virukset Bakteerit

VOC Hajut

Tuhoaa tutkitusti virukset, bakteerit, sienet ja itiöt, 
sekä orgaaniset haihtuvat yhdisteet (VOC) ja hajut



Erittäin kustannustehokas tapa 24/7 hygienianhallintaan

Yhden laitteen kustannus on vain 1,00 € + alv/vuorokausi*

Yhden laitteen hinta on 750€ + alv
Nestesäiliöt (á 54€) vaihdetaan 3 kk välein

*Laitteen hankinta- ja käyttökustannukset viiden vuoden aikana =750€ (laite) +1080€ (nestesäiliöt)



Yhteenvetona muutama hyödyllinen pointti Wellisair -teknologiasta

Puhdistaa samalla sisäilman sekä pintoja

Helpottaa hygienianhallintaa estämällä tarttuvien tautien leviämistä (ml. Virukset ja bakteerit)

Parantaa henkilöstön työturvallisuutta ja hyvinvointia (myös sisäilmaoireilu)

Vähentää etyleenistä johtuvaa hävikkiä (hedelmät ja vihannekset)

Luo asiakkaille turvallisen ympäristön

Edulliset hankkia ja ylläpitää

Tieteellisesti tutkittu – tehokkaaksi ja turvalliseksi todettu



Kysymyksiä ja 
jatkotoimenpiteet?

• Wellisair –laitteet sopivat: 
• Ammattikeittiöön
• Sosiaalitiloihin
• Asiakastiloihin
• Elintarvikevarastoihin (+5 astetta)

• Miten jatkamme?
• Yhteydenotto ja aikataulu?



Ollaan yhteyksissä!

Jorma Kinnunen

Jorma.kinnunen@taigalyhty.fi
0400690448

Puhtaampaa,
Raikkaampaa, 
Helpommin!

mailto:sampo.holm@sepair.fi
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