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Jälkivahinkojen torjunta- ja kuivausliiketoiminta Suomessa 

viime vuosikymmeninä 

 

70-luvun puolivälissä pääsin tutustumaan liiallisen kosteuden 

aiheuttamiin, permanent-luonteisiin ongelmiin prosessiteollisuuden 

ja puolustusvoimien piirissä.   

Ksylitol-purukumia ei voi valmistaa, jos kuivausilman vesisisältö on 

yli 2 g/kg, ja puolustusmateriaali ruostuu pilalle kallioluolissa, jos 

ympäröivän ilman suhteellinen kosteus on yli 50 %.   

Edustamallani yrityksellä oli Munters Ab:n tuotteiden ja palveluiden 

yksinmyyntisopimus Suomessa.  

Munters oli kosteudenhallinnan globaali markkinajohtaja, joka 

panosti voimakkaasti sekä henkilökuntansa, että edustajiensa 

jatkuvaan koulutukseen.  

Näin pääsin tutustumaan ja saamaan tietoa siitä, mitä 

kosteudenhallinnassa tapahtuu omien rajojemme ulkopuolella.  

 

Ulkomaiset kollegani alkoivat puhua yhä enemmän temporary-

markkinoista eli asiakasryhmistä, joiden liiallisesta kosteudesta 

johtuvat ongelmat ovat tilapäisiä. Minulla oli tilaisuus tutustua 

monissa eri Euroopan maissa näihin temporary-markkinoihin.   

 

Saksalaiset olivat tehneet laajaa tutkimustyötä eri yliopistojen ja 

tutkimuslaitosten kanssa kosteusvahingoista ja niiden korjauksista, 

ja saaneet aikaan laajan aineiston erilaisten kosteusvaurio-

tapausten ratkaisemisesta. 
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Jälkivahinkojen torjunta oli 70-luvulla lähinnä palosaneeraus-

liiketoimintaa, jossa keskeisiä tekijöitä olivat henkilöstön 

osaaminen, painepesutekniikat sekä kemikaalien hallinta. 

Vakuutusyhtiöitä kiinnosti luonnollisesti saada vahingoittuneen 

kohteen toiminta uudelleen käyntiin mahdollisimman nopeasti ja 

kustannustehokkaasti.  

 

Vuotovahinkojen määrä oli 70-luvulla pieni ja vakuutusyhtiöt 

korvasivat vahingot pitkälti asiakkaan esittämien korjauskustannusten 

tai vakuutustarkastajan tekemän arvion mukaisesti. Joskus tämä antoi 

jopa oivan mahdollisuuden ottaa käteiskorvaus, ja tehdä vaikka 

ulkomaanmatka saaduilla rahoilla, ja toivoa vuotovahingon kuivuvan 

itsestään. Vahingon ollessa laaja, harkittiin jopa asunnon vaihtoa ja 

vahingon jättämistä uuden omistajan murheeksi.  

 

Vakuutusyhtiöt eivät kuitenkaan päässeet pälkähästä, sillä uudellakin 

omistajalla oli usein vuotovahinko-vakuutus, ja käsissä oli entistä 

suurempi kosteus-ongelma. 

 

Keväällä 1976 lähdin esittelemään uutta, aktiivista vuotovahinkojen 

hoitomallia vakuutusyhtiö Pohjolaan.  Mallissa asiantuntijaliike 

hoitaisi vuotovahingon kuivaustyön asianmukaisella kalustolla ja 

koulutetulla henkilökunnalla purkamatta rakenteita, tai tekemällä 

vain välttämättömät purkutyöt vakuutustarkastajan määrittelemien 

rajausten mukaisesti. Tällä toimintatavalla olisi mahdollista saada 

aikaan huomattavia säästöjä vahingonhoitokuluissa ja samalla 

varmistaa, että vahinko hoidettaisiin kerralla kuntoon. Lukuisten 

referenssien ja eri puolilla valtakuntaa pidettyjen seminaarien 

jälkeen, olimme 80-luvulla luoneet uuden liiketoiminta-alueen, 

”Kuivausliiketoiminnan”, jonka palveluja tänä päivänä käyttävät 

kaikki vakuutusyhtiöt, julkinen sektori, yritykset ja yksityiset 

asiakkaat. 
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80-luvun lopulla ja 90-luvulla kuivausalalle tulivat ensiksi perinteiset 

palosaneerausyritykset. Syntyi myös monia paikallisia 

kuivausliikkeitä. Markkinat kasvoivat ja vuotovahinkojen määrä oli 

jyrkässä nousussa.  

Alettiin ymmärtää, että rakenteisiin vuotanut vesi täytyy saada 

mahdollisimman pian kuivattua pois. 

 

Suuremmat rakennusliikkeet alkoivat tehdä rakennusaikaisia 

kosteudenhallintasuunnitelmia vaativien asiakkaiden vaatimuksesta. 

Kuitenkaan kosteudenhallintasuunnitelmien tekeminen ei ole 

yleistynyt siinä määrin kuin alkuvaiheessa näytti. Tiukoista 

rakennusaikatauluista huolimatta fysikaaliset faktat ja 

rakennusolosuhteet tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.   

Kosteata rakennusmateriaalia ei saa jäädä rakenteisiin, tämä pitää 

varmistaa rakennusaikaisin kosteusmittauksin. 

 

2000-luvulle tultaessa vahinkosaneerausliikkeiden kirjo alkoi olla 

melkoinen, oli globaaleja-, pohjoismaisia-, valtakunnallisia ja 

paikallisia liikkeitä.  Tämä on tietenkin hyvä asiakkaan kannalta, 

kunhan palvelun sisältö on sama ja asiantuntemus kohdallaan. 

 

Vahinkosaneerausalan maineen ja laadun varmistamiseksi alan 

suurimmat toimijat päättivät perustaa Suomen JVT- ja 

Kuivausliikkeiden Liitto ry:n, ja kutsua siihen jäseniksi kaikki alalla 

toimivat yritykset, jotka täyttävät liiton kriteerit. Tällä haluttiin 

varmistaa yritysten pitkäjänteinen toiminta sekä henkilökunnan hyvä 

koulutustaso. Tavoite oli palvelun korkea laatu ja 

asiakastyytyväisyys. 
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Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (nykyinen Finanssialan 

Keskusliitto ry) on jo 70- luvulta lähtien arvioinut vahinkoalan 

yritysten kykyä hoitaa jälki-vahinkojentorjuntaa luotettavasti ja 

ammattitaitoisesti.  

 

1.4.2004 alkaen vakuutusyhtiöt eivät EU-säännösten vuoksi enää 

voineet hoitaa tällaista palvelua.   

Hyväksymistoimintaa varten perustettiin Vahinkoalan 

auktorisointiryhmä. Tähän ryhmään kuuluvat Suomen Isännöintiliitto, 

Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Palo-insinööriyhdistys, Suomen 

Palopäällystöliitto, Vakuutus-alan Tekniset Tarkastajat, Finanssialan 

Keskusliitto ry sekä Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto. 

Huhtikuussa 2004 osapuolet laativat yhteistyö-sopimuksen, joka 

määrittää jälkivahingon torjuntaa ja kuivausliiketoimintaa harjoittavien 

liikkeiden auktorisointivaatimukset.  

 

Vesivahingon tai kosteusvaurion syyn selvittely on vaativaa työtä, 

joka perustuu kosteusmittauksiin. Kosteudenmittauksia tekevät 

henkilösertifioidut kosteudenmittaajat, tai PKM-kosteudenmittaajat.   

Heitä valvoo VTT ja PKM- valvontaryhmä. 

 

Viimeaikainen julkinen keskustelu antaa viitteitä siitä, että 

kosteusalan ammattilaisten kysyntä on vahvistumassa rakennuksen 

elinkaaren eri vaiheissa.  

 

Home- ja terveysongelmat ovat yksinkertaisesti seurausta siitä, että 

vettä tai kosteutta on päässyt rakenteisiin. Kun kosteus saadaan 

pois rakenteista pysyvästi ja vaurioituneet rakenteet on vaihdettu, 

niin päästään eroon homehaitoista ja terveysriskeistä.  
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Hyvällä suunnittelulla, oikeilla materiaalivalinnoilla ja huolellisella 

toteuttamisella luodaan terveitä rakennuksia.   Nämä energiatehokkaat 

ilmankäsittelylaittein ja automaatiolaittein varustetut rakennukset 

vaativat käyttäjältä paljon enemmän huomiota, kuin perinteiset 

rakennukset. Käyttöönottotilanteessa on tärkeää, että 

ilmanvaihtomäärien säädöt ovat kohdallaan ja vastaavat suunniteltua 

käyttötarkoitusta.  

 

Säännöllisellä kunnossapidolla varmistetaan laitteiden ja 

rakenteiden suunniteltu oikeanlainen toiminta ja terve 

rakennuskanta. 

 


