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Pitkä kokemus rakennus-
alalta ja kiinteistönhuollosta 
synnytti Tomi Lindströmille 

ajatuksen kuinka rakennus-
ten betonia voitaisiin kuivat-
taa nykyistä tehokkaammin. 
Nopeammalla kuivatuksella 
säästettäisiin aikaa ja rahaa, 
olipa kohteena sitten uudis-
rakennus tai vesivahinko-
kohde.

– Olen aina ollut sillä lail-
la innovatiivinen, että olen 
halunnut tehdä asioita toisel-
la tavalla kuin muut. Puoli-
toista vuotta sitten tuli ajatus, 
varmaankin kokemuksen 
kautta, että kuivatustyöt 
voi tehdä oikeasti parem-
min kuin ne pääsääntöisesti 
tehdään, Lindström sanoo.

 
uudistamiseksi perustettiin 
viime vuonna Sikkum Täs-
mäkuivaus -yritys, jonka toi-
mitusjohtaja Lindström on. 
Yritys tekee jo tällä hetkellä 
perinteistä kosteusmittausta 
ja kuivatuspalvelua.

– Kehitysprojektin myö-
tä saadaan liiketoimintaa ja 
alaa kehittymään eteenpäin, 
Lindström toteaa.

Uudesta kuivatusteknii-
kasta hän ei voi vielä pal-
jastaa yksityiskohtia, koska 
hankkeessa on menossa 
patentin haku.

–�Uusi tekniikka on koko 

ajan testauksessa ja kerääm-
me siitä tuloksia. Tällä het-
kellä tulokset näyttävät 30 
prosenttia, jopa 50 prosenttia 
tehokkaammasta kuivatus-
prosessista eli kuivatusaika 
on jopa puolittunut nykytek-
niikkaan verrattuna, Lind-
ström kertoo.

 tekniikalla 
betonin kuivatukseen käy-
tetään vesivahinkokohteissa 
tasokuivaimia, jotka lämmit-
tävät betonia joko infrapu-
nalla tai sähkövastuksilla, ja 
lisänä käytetään puhaltimia. 
Lisäksi käytetään adsorptio-
kuivaimia, jotka poistavat 
huonetilasta kosteutta.

Sikkumin kehitteillä ole-
va tekniikka ei perustu läm-
pöön. 

– Kun betonilaattaa läm-
mitetään pinnalta päältä, 
kosteus siirtyy kylmää koh-
ti eli syvemmälle betoniin. 
Tietyt tasokuivaimet läm-
mittävät ja jäähdyttävät vuo-
ronperään eli pumppaavat 
kosteutta. Meidän tekniikkaa 
poistaa pumppaavan liik-
keen eli se nopeuttaa kos-
teuden poistoa, Lindström 
raottaa Sikkumin ideaa.

 apu Sikkumin 
kehittämästä tekniikasta on 
varsinkin uudisrakennuk-
sissa.

– Esimerkiksi noin 10 sen-
tin valussa betonin annetaan 
kuivua itsestään, mikä vaatii 

noin 24 viikon kuivumisajan 
eli 6–7 kuukautta kuluu sii-
hen vaiheeseen, että se voi-
daan pinnoittaa, Lindström 
huomauttaa.

Hän muistuttaa, että beto-
nihan itsessään ei ole mok-
siskaan kosteudesta, vaan 
kyse on pinnoitteesta. Jos se 
laitetaan päälle liian aikaisin, 
kosteus imeytyy pinnoittee-
seen ja silloin syntyy ongel-
mia.

– Laitekustannusten 
vuoksi kuivatuslaitteita ei 
juurikaan käytetä isoissa 
uudisrakennuskohteissa. 
Meidän tekniikassa kuivu-
misprosessi voidaan laajen-
taa isoillekin pinta-aloille, 
mutta se ei nosta laitekus-
tannuksia kuitenkaan isoja 
määriä, Lindström sanoo. 

 pääsi jo kasvu-
yrityksille tarkoitettuun 
kehityshankkeeseen Kas-
vuOpeniin. Kevään aikana 
tavoite saada vielä Ely-kes-
kukselta rahoitusta kehit-
tämisprojektin kunnolla 
käyntiin saamiseksi. Lisäk-
si Fiban eli Suomen Busi-
nes Enkelien järjestön kautta 
haetaan hankkeelle sijoit-
tajia.

– Kun tukirahoitus saa-
daan aikaan, päästään 
kehitystyötä tekemään vauh-
dikkaammin. Tavoitteena on 
saada tämän vuoden aika-
na kehitystyö valmiiksi ja 
patenttihakemus sisään, 
Lindström sanoo.

Sikkumin laitteiston tes-

tikäyttöjä tehdään jo tämän 
vuoden aikana, mutta lopul-
linen versio saadaan käyt-
töön ensi vuoden alussa.

Sen jälkeen yrityksen 
tavoitteena on ryhtyä myy-

mään keksintönsä lisenssejä.
– Tässä on oikeasti tosi 

isosta jutusta kyse. Vastaa-
vanlaista tekniikkaa ei ole 
käytössä muualla. Lindström 
muistuttaa. 
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