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Koronaviruksen desinfiointia Elintarviketeollisuuden kohteissa 

 
Yleisesti alkoholipohjaiset (ETA 700 ja IPA 300, käsihuuhteet), peretikkahappopohjaiset (Airolit), 
hypokloriittipohjaiset (F 261 Kloriitti-Forte, F10 Hype, F 15 Hite, F 18 Trio) tuottet ovat tehokkaimpia 
koronaviruksen (COVID-19) kohdalla. Myös amfoteeripohjaiset tuotteet (F 260 Desan, F 11 Softsan, F 
17 Sendes) tehoavat, mutta käyttöliuospitoisuuksia on nostettava normaalista.  
 
Ohjeannostus: kloorituotteet 1000 ppm ja peretikkahappotuotteet 500 ppm aktiiviainetta. Tuotteet 
on huuhdeltava pois riippuen käyttötavasta ja -kohteesta: 

- F 261 Kloriitti-Forte 1,0–2,0% (riippuen tuotteen käyttöiästä) 
- F 10 Hype, F 15 Hite, F 18 Trio, 3,0-5,0% (riippuen tuotteen käyttöiästä) 
- F 268 Airol S, 1,0% 
- F 263 Airol Foam, 4,0% 

 
Sellaisenaan käytettävät alkoholi ja vetyperoksidipohjaiset tuotteet pinnoille: 

- ETA 700, 100% 
- IPA 300, 100% 
- Kiilto Easydes Spray, 100% (sisältää etanolia ja kvaternäärisiä yhdisteitä, sopii hyvin muun muassa 

sosiaalitiloihin) 
- Tevan Panox 200, 100% (sisältää pääosin vetyperoksidia) 

 
Amfoteeripohjaiset desinfiointiaineet F 260 Desan, F 11 Softsan, F 17 Sendes tehoavat korona- 
virukseen seuraavilla annostuksilla: 

- 1500 ppm, vaikutusaika 5-15 min, 7,5% käyttöliuos 
- 3000 ppm, vaikutusaika 1 min, 15% käyttöliuos 

 
Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivittää jatkuvasti sivuilleen koronavirusinfoa: 
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19/ 
THL sivujen kautta löytyy työterveyslaitoksen tuore ohjeistus yleisten tilojen siivoukseen: 
THL-ohje: https://www.ttl.fi/ohjeistus-siivoukseen-covid-19/ 
 
 
EU-tason ohjeistukset : https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-
healthcare-facilities-exposed-2019 
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THL-OHJE: YLEINEN SIIVOUS KAIKENLAISISSA TILOISSA  

 Siivous suoritetaan puhtaasta tilasta likaisempaan päin. Kaikki usein kosketeltavat pinnat 

(esim. ovenkahvat, käsinojat, pöytäpinnat, valokatkaisijat, vesihanat) tulee puhdistaa 

huolellisesti ja usein.  

 Työpaikkojen julkiset tilat puhdistetaan eri välineillä kuin henkilöstötilat.  

 Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi 

siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.  

 Kädet suojataan käsineillä pintoja puhdistettaessa. Siivouksen jälkeen käsineet joko pestään 

huolellisesti ja kuivatetaan tai vaihdetaan uusiin.   

 Yleiskäsineinä voi käyttää esimerkiksi tiiviitä kertakäyttökäsineitä. WC-pönttöjen 

puhdistukseen on käytettävä pitkävartisia käsineitä, jotka on pidettävä erillään muista 

välineistä, kunnes ne siivouskierroksen päätyttyä ne pestään huolellisesti vedellä ja 

pesuaineella.  

 Siivousvälineet puhdistetaan huolellisesti siivouksen päätyttyä.  

 Roskakorit pitää päällystää helposti irrotettavilla, vuotamattomilla pusseilla. Roskakorien 

täyttymistä tulee tarkkailla ja ne saavat täyttyä enintään kolme neljäsosaan 

tilavuudestaan. Roskakorit tyhjennetään päivittäin varsinkin julkisissa tiloissa. Suljetut 

roskapussit laitetaan polttoon meneviin sekajätteisiin.  

 Kädet pestään vedellä ja saippualla kyynärvarsia myöten, kun käsineet on riisuttu.  

ERITYISPUHDISTUS COVID-19-TARTUNNAN SAANEEN HENKILÖN 
OLESKELUTILOIHIN  

 Siivousvälineiden tulee olla helposti pestäviä käytön jälkeen ja ne on puhdistava ennen 

seuraavaa käyttöä. Tilojen puhdistuksessa on mahdollisuuksien 

mukaan käytettävä kertakäyttöisiä siivousvälineitä kuten siivousliinoja.   
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 Siivous tehdään pääasiassa tavanomaisesti käyttäen esim. heikosti emäksistä 

yleispuhdistusainetta. Desinfiointiainetta käytetään kosketuspintojen, saniteettitilojen ja 

näkyvien erite- ja roisketahrojen puhdistamiseen. Erite- ja roisketahrat tulee imeyttää 

kertakäyttöiseen imukykyiseen liinaan ennen desinfektioaineen käyttöä.   

 Yleispuhdistuksen jälkeen kosketuspinnat käsitellään alkoholipitoisella (esim. 70 % 

etanolia) tai klooripitoisella desinfektioaineella (esim. natriumhypokloriittiliuoksella; 

pitoisuus 0,1 %, laimennossuhde 1:50, jos lähtöpitoisuus 5 %). WC-tilojen 

saniteettikalusteet tulee käsitellä vahvemmalla klooripitoisuudella (esim. 0,5 

%). Valmisteiden suositeltuja käyttöpitoisuuksia ja vaikutusaikoja tulee noudattaa. 

Desinfiointiaineet, kuten klooripitoiset aineet voivat vaurioittaa pintoja. Yli 

0,5 % klooripitoisuudet on huuhdeltava pinnoilta. 0,1 %:n liuoksen käytön jälkeen pinnat 

on pyyhittävä märällä kertakäyttöliinalla, kun vaikutusaika on kulunut. Desinfektioaineiden 

käyttölaimennoksiin pitää merkitä viimeinen käyttöpäivä.  

 Siivouksessa syntyneet jätteet pakataan erilliseen jätesäkkiin, joka suljetaan ja toimitetaan 

välittömästi sekajäteastiaan.  

 Pyyhkeet ja muut tekstiilit kuten vuodevaatteet pestään ensisijaisesti 60–90 asteen 

pesuohjelmalla. Mikäli tekstiili ei kestä riittävän korkeaa lämpötilaa, on 

käytettävä desinfioivaa pesuainetta.  
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