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K osteus on varastoissa 
merkittävin tuotteiden 
säilymiseen vaikuttava 
tekijä. Liiallisen kosteu-

den seurauksena tuote voi ruostua, 
homehtua, mädäntyä, vioittua tai 
muutoin vaurioitua, toimitusjoh-
taja Jari Kahiala Munters Finland 
Oy:stä luettelee.

Metallit, paperi, jauheet, puu, 
lääkkeet, elektroniikka ja monet 
muut tuotteet säilyvät varmim-
min, kun varaston ilmankosteus 
pidetään riittävän alhaisena. 

– Esimerkiksi metalli ei hevin 
ruostu, jos ilman suhteellinen kos-
teus pidetään alle 50 prosentissa. 
Sen yläpuolella suhteellisen kosteu-
den lisääntyminen kiihdyttää kor-
roosiota eksponentiaalisesti.

Jäähalli on esimerkki hankalista 
olosuhteista ja siitä, miten monella 
tavoin sisäilman kosteus vaikuttaa.
– Jäälaatan olisi hyvä olla kolmen 
sentin paksuinen. Se vaatii ilman-
kosteuden pitämistä sopivalla ta-
solla. Liiallinen kosteus tiivistyy 

Kosteus hallintaan 
energiatehokkaasti

jään pintaan, jolloin laatta paksu-
nee. Samalla jäähdytysteho ja ener-
giankulutus kasvavat. 

Liiallinen kosteus lisää myös il-
man kondensoitumista kylmille 
pinnoille ja sen myötä korroosio- 
sekä homeongelmia.

Turha lämmittää
Varastoilman suhteellinen kosteus 
voidaan pitää kurissa joko lämmit-
tämällä varastotilaa tai kuivatta-
malla ilmaa. Kahialan mukaan läm-
mittäminen on kuitenkin kosteu-
den hallintaan kehno ja kallis keino.

– Suhteellista kosteutta saadaan 
pienennettyä huomattavasti edul-
lisemmin kuivaamalla ilmaa sen si-
jaan, että varastotilaa lämmitetään. 
Ilman kuivauksella saavutetaan vä-
hintään 50 prosentin energiansääs-
tö verrattuna lämmittämiseen.

Energiansäästö riippuu sekä ul-
ko- että sisäolosuhteista. Käytän-
nössä mikään tila ei ole niin tiivis, 
etteikö ulkoilman kosteus vaikut-
taisi sisätilan suhteelliseen kosteu-

teen. Suomessa ilman vuorokauti-
nen suhteellinen kosteus on keski-
määrin noin 82 prosenttia. 

Kahialan mukaan tuotteiden 
säilyvyyden kannalta olisi yleensä 
järkevintä jättää varasto kokonaan 
lämmittämättä ja kuivata ilma il-
mankuivaimella.

Joskus tuotteita, kuten elintar-
vikkeita ja pakkauksia, pitää säilyt-
tää jäähdytetyssä varastossa. Tällai-
sissa tiloissa ilmankuivain ehkäisee 
pintojen muodostumista liukkaiksi 

sekä lumen ja jään muodostumis-
ta tuotteisiin ja kylmälaitteisiin. Sa-
malla tarve kylmälaitteiston sulatta-
miseen vähenee.

Optimaaliset olosuhteet
Ruotsalaislähtöisellä Muntersilla on 
pitkä kokemus kosteudenhallinnas-
ta. Yhtiö on toiminut maailmanlaa-
juisesti vuodesta 1955 ja Suomessa-
kin 1960-luvun lopulta lähtien.

– Meillä on tietotaito kosteuden 
hallinnasta ja siitä, millaisissa olo-

suhteissa eri tuotteita tulisi varas-
toida. Neuvomme, mitoitamme, 
toimitamme ja asennamme laitteis-
tot. Halutessaan asiakas voi tehdä 
asennustyöt itsenäisesti.

Muntersin absorptioon perustuva 
menetelmä on yksinkertainen: Va-
rastoilma kuivuu, kun se johdetaan 
pyörivän silikageeliä sisältävän root-
torin läpi. Osaan roottoria johdetaan 
ilmaa, joka regeneroi sen uudelleen 
käyttöä varten.  Samalla kostea ilma 
puhalletaan ulos.

Toimitusjohtaja Jari Kahiala ja Myllypuron Jäähalliyhtiön toimitusjohtaja Kim Borgström toteavat, että Myl-
lypuron hallissa olosuhteet pysyvät kohdallaan. Oikea ilmankosteus pitää jään ja hallin rakenteet kunnossa. 

Materiaalit ja tuotteet säilyvät yleensä parhaiten, kun 
varastoilman suhteellinen kosteus pidetään tarpeeksi 
alhaisena. Se kannattaa tehdä ilmaa kuivattamalla.
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Uusi tuulivoimayleiskaa-
van ja ympäristövaiku- 
tusten arvioinnin yhteis-
menettely sujuvoittaa
tuulivoimahankkeisiin 
vaikuttamista, kun koko-
naisuus on selkeämmin 
hahmotettavissa. 

teksti juha-pekka honkanen 
kuva markku hyttinen

T uulivoimapuistojen uut-
ta kaavoitusmenettelyä 
on hyödynnetty ensim-
mäisenä Suomessa Ou-

laisissa Karahkan tuulivoimapuis-
tohankkeessa. Sen lupaprosessis-
sa ympäristövaikutusten arvioin-
ti, eli YVA, ja yleiskaava käsitellään 
samanaikaisesti, jolloin maanomis-
tajat ja kuntalaiset saavat lausuttua 
mielipiteensä hankkeesta samalla 
kertaa. Kaavoitusmenettelyn ja 
YVA:n yhdistäminen tuli mahdol-
liseksi vuonna 2017 YVA-lain muu-
toksessa. Karahkan tuulipuistohan-
ke on VSB Uusiutuva Energia Suo-
mi Oy:n enintään 26 tuulivoimalan 
kokonaisuus. 

Oulaisten kaupungin tekninen 

johtaja Markku Ketonen kertoo, et-
tä samanaikainen käsittely helpot-
taa mielipiteen kertomista.

– Asiakasnäkökulmasta parasta 
on se, että kaavasta ja YVA:sta pää-
see sanomaan mielipiteensä mene-
mällä yhteen paikkaan. Tämä sääs-
tää myös meidän omaa aikaamme.

Tavanomaisessa järjestelyssä 
ELY-keskus vastaa YVA-suunnitel-
man käsittelystä. Kun YVA ja yleis-
kaava yhdistetään, kaavoittaja vas-
taa kokonaisuudesta. Aiemmassa 
järjestyksessä kaupunki lausui mie-
lipiteensä siinä kohtaa, kun ELY-kes-
kus asetti YVA-suunnitelman näh-
täville. Nyt suunnitelman esittelee 
Oulaisten tekninen lautakunta. 

– Täytyy tiedostaa erikseen, et-
tä suunnitelman esitteleminen tar-
koittaa kaupungin tahtotilaa. Mie-
lestäni muutos vain lisää kaavoitta-
jan tarkkuutta valmisteluvaiheessa.

Kuntalaiset aktivoituivat 
Karahkan tuulivoimapuisto on Ou-
laisten toinen tuulivoimahanke. Ke-
tonen arvioi, että tällä kertaa huo-
miot ovat aiempaa jäsentyneempiä 
ja kuntalaiset ovat olleet aktiivisem-
pia pyytämään selventämään epä-
selviä tai mietityttäviä asioita.

Hanketta esiteltiin yleisötilai-
suudessa helmikuussa. 

– Kaavoittajana näkemykseni on 

se, että palaute on aiempaa laaduk-
kaampaa ja jos jokin epäilyttää, niin 
asioita pyydetään selvittämään.

Seuraavaksi nähtäville menevät 
kaavan valmisteluvaiheen aineis-
to sisältäen ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen, josta Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus an-
taa perustellun päätelmänsä.

Tuulipuistohankkeen kaavoitus-
konsultti Janne Tolppanen FCG:ltä 
toteaa, että kaavoituksen sekä 
YVA-menettelyn yhdistäminen vä-
hentää asiakirjojen määrää, mutta 
selvitykset pysyvät yhtä kattavina. 

– Aiemmin kuntalaisten on voi-
nut olla vaikeaa hahmottaa mistä 
asioista kommentoidaan kaavoituk-
sen yhteydessä ja mitkä asiat taas 
kuuluvat YVA-menettelyyn. Nyt ko-
konaisuus on selkeämmin hahmo-
tettavissa, Tolppanen kertoo.

– Kaavoitusprosessin ja ympäris-
tövaikutusten arvioinnin sulautu-
minen toisiinsa on merkittävä uu-
distus, mutta sinänsä hanke ei eroa 
turbiiniteknologialtaan tai sisällöl-
tään muista saman kokoluokan tuu-
livoimapuistoista, tuulivoimayhti-
ön maajohtaja Seppo Tallgren ko-
rostaa. 

Vuodesta 1996 tuulivoima-alalla  
työskennellyt yhtiö on aina tukenut 
kuntalaisten vaikuttamismahdolli-
suuksien edistämistä.

Tuulivoimahankkeeseen  
vaikuttaminen selkeytyy 

Maajohtaja Seppo Tallgren ja kaavoituskonsultti Janne Tolppanen usko-
vat, että virtaviivainen luvitusprosessi edistää kuntalaisten osallistumista.


