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SANSOXIN ASKELMERKIT LÄHI-ITÄÄN 
 

SANSOX MIDDLE EASTIN PERUSTAMINEN    
 

SansOx Middle East LLC (SansOx ME) luodaan markkinoimaan ja edustamaan 
SansOx Oy:n teknologiaa ja tuotteita lupaaville vesialan kasvumarkkinoille Lähi-
Itään.  
 
Yhtiö markkinoi, myy, asentaa ja ylläpitää SansOx-teknologiaan perustuvaa 
vedenkäsittelytekniikkaa sovitettuna paikallisiin asiakasvaatimuksiin laadullisesti ja 
kustannustehokkaasti. Yrityksen päämarkkinat ovat Libanon, Jordania ja 
Yhdistyneet Arabiemiraatit (UAE), jatkossa myös Irak ja Syyria.  
 
Lähi-idässä vedenkäsittely ja puhtaan veden saatavuus ovat ongelmia yrityksille ja 
kuluttajille. Kymmeniä vuosia toiminnassa ollut vedenjakelun ja vedenkäytön 
järjestelmä vaatii modernisointia. Tehdyn markkinaselvityksen perusteella 
talousveden tuotanto, elintarviketeollisuuden puhtaanveden käyttö ja teollisuuden 
raaka- ja jätevesien puhdistaminen ovat keihäänkärkitoimialoja. Muun muassa 
Jordaniassa ja Libanonissa kalkinpoisto talousvedestä estäisi vesiputkien 
tukkeutumisen. 
 
SansOx ME:n toimistot ovat Beirutissa, Ammanissa ja Dubaissa ja niitä johtaa 
yhtiön perustaja Hannu K. Kulju. Sen osakkaina S.H. Hammouri vastaa 
markkinoinnista ja asiakkuuksista ja Salim Zakharia liiketoiminnasta Libanonissa. 
Lisäksi yhtiön osaomistajana on SansOx Oy. Mainituilla henkilöillä on 
menestyksekäs, pitkäkestoinen ja monipuolinen kokemus alueen markkinoilla 
monien yritysten tehtävissä, mm. Kone Oy.  
 
”Nyt tarvitaan yhä enemmän juomakelpoista vettä. Esimerkiksi Ammanissa et voi 
juoda vettä kylpyhuoneen hanasta kuten Suomessa. Tehokkaampi veden 
puhdistus ja uusiokäyttö edellyttää uusia innovaatioita ja toimintatapoja.”, kertoo 
johtaja Hannu Kulju SansOx ME:n toiminnoista. 
 
Suomen itsenäisyyden 100-juhlavuosi tuo näkyvyyttä suomalaiselle 
huipputeknologialle Lähi-idässä.  
 
”Teollisuuden prosesseissa syntyy jätevettä, joka vaatii tehokasta uusiokäsittelyä. 
OxTube ja SaoxFuge ovat palkittuja innovaatioita, jotka täydennettynä uusimmalla 
innovaatiollamme, VoxFlotation:lla, toteuttavat prosessiveden jatkuvan käsittelyn. 
Teemme käytetystä vedestä raaka-ainetta kiertotalouden periaatteiden mukaan ja 
autamme samalla myös hajuhaittojen poistossa. Kilpailevissa järjestelmissä 
tarvitaan kookkaita ilmastuksen edellyttämiä altaita eikä jäteveden hapettamista 
ole toteutettu kustannustehokkaasti”, kertoo professori Juhani Pylkkänen 
SansOx:n Sveitsin toimistosta.   
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SansOx on vuonna 2012 perustettu suomalainen cleantech-alan start up -yritys, 
joka tutkii ja kehittää kestävän kehityksen mukaisia vedenpuhdistusmenetelmiä 
vesihuollon, teollisuuden, maatalouden ja kalatalouden tarpeisiin sekä 
kaivosteollisuudelle ja vesistöjen parantamiseen. SansOx on voittanut kaksi kertaa 
EU:n innovaatiopalkinnon uutuustuotteillaan OxTube ja SaoxFuge, jotka ovat 
mainioita käytännön vesihuoltoon, veden puhdistamiseen ja biologisen kasvun 
vauhdittamiseen - ja toimivat putkistossa useimmiten jopa ilman lisäenergiaa.  
 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja  
Mikael Seppälä 
mikael.seppala@sansox.fi  
+358 500 603 020  
 
SansOx Middle East LLC johtaja (LLC Limited Liability Company) 
Hannu K. Kulju 
hannu@sansoxme.com   
+961 70 245 737 (Libanon) 
+358 40 503 5417  
  
Viestintä & markkinointi  
Tate Vanhamäki  

 tate.vanhamaki@sansox.fi  
 +358 50 5736 987  
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