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Takaisinmaksuajat j?iiviit laskematta
D akentamisen energiameiidykset
ll on nvr annettu ja useinrmat mi-
nunjamonen m11un kritisoimani koh
daton korjattu. Perustelut ja laskelmat
puuttuvat kuitenkir edell€en.

Erinomaista on se, etti siirrymme
vihdoinkin ostoenergiaan perustuvaan
s:iaDtellyn. Kun tate vielA korjataan
energiamuotojen kerroimilla. ollaan
kin lahell;i prim;i:iienergian ja CO'�'
paastdjen lukuja.

s:ihkdtr kertoimeksi hyviksyttiin
1,7, mika on matemaattisesti virheel-
linen. l roopassa yleisesti kaltetty ker-

Ministeri esitti, etta jokaiseetr uu-
teen taloon pitea nkentaa j:irjestelma,
joka ttrottaa uusilltuvaa omaenergiaa
vehintiian 25 prosenttia tilojen ja i1-
manvaihdon energiatarpeesta. Ratkai
srksi esitettiin naalampitpumppua.
.rurinkokereimie ja tuulimyllyA pihal
Le. Kuitenkin sanottiin, ettA ilma ilma
lAmpdpumppuja ei oteta huomioon.
vie1a saadeftiin, erta kivihiileft ruoret'
tr kaukolAmpo olisi uusiutuvaa ener-
giaa! TessA ministeri sekosi omih ja
direktiivien vastaisiitr m:ienttelyihin'
s:i. Seura ksena oli, etlevaatimuksesta
luonttiin. Niinpe sahkolammitys on-
kinje een mahdollinen. Samalla myds
ilma ilma-Umpitpumppu voidaan ot

pientaloissa on luo!.rBu lapsekkaista
erityisehdoista ja koko laskennasta. Ik-
kunoita saa avata eike koneellista jiah-

voirnaantulo siirtly heinakuuhun
2012. Kiireessa j;ii Dlt Ds korjaamat-
ta. vaikka sen uudistamitren on vAlt
timatonra.

Aina kun ministeid tuo uusia mAai-
Iiiyksia, niiden sanotaan lisaavan ra'
kentamiskustannuksia 2 s prosenttia-
Kun nykyiset maeraykset :stuivat vii-
me vuoden alussa voimaan, niitrasun-
toministed vaitti Isakusrannuksen ttr-
levan seastwillA energiamaksuiila ka-
tetuksi s-8 vuodessa. TimA on kuiten-
kin teytte pdtya, krten olen osoittanut.

Ministerio ei o1e teettanyt ainoata
kaan takaisirnnaksulaskelmaal on sa-
noftu, ett:i niiden tekeminen on vaikeaa.
oikeasti niiden tekeminen on helppoa
laskemista. Todelliset takaisinmaksu
ajat olisi s'')4ii tuoda esiin.Jotta uusia
maarayksiai kunnioitettaisiin, piteisi
uskaltaa reilusti sanoa, ette energian-
saastd maksaa rahaa, nrutta se on tar-
peen paremman maailman puolesta.

Ministerid on n].t laatimassa ener-
giamaiirayksia kotausrakenramiseen.
Komissio on luvannut antaa ohjeen las-
kentamenettelysta, joka perusiru elin-
kaarikustannusten trykyarvoon. Siinri

on my6s diskonttokor-
ko otettava huomioon.
Ne lausunnoDantajat,
jotka ovat vaatineet alle
10 vuoden takaisitrmak-
suaikoja s prosentin ko'
rolla tulevat petrymaan-
Ministerin ka]4tem:in
selvitysmiehen Lauri Ta-
rastin mukaan energia-
remonttima:idykser pi
taa sAeteA hilla. Eli uu-
der kansanedustajat piiii-
sevet pAettamaan.
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taa huomioon energialas-

Ministedvaatikaikkien
uudisrakennuslen tiiveys
mittausta, vaikka tarvit-
tavaa Draaree mittaajia ei
ldydy koko maasta. Nyt
t:isE on luovlttu. Jos tii.
veytta haluaa hyddyntari
energiaselvityksessii, niin
se kuitenkin pitae osoit
taa, si a muutoin ilman-
vuotolukuna k:iltetaan
huonoa 4 m3/hm,. Tasau$
laskennassa vertailuarvo
on 2, ja hlv:issii talossa lu-

MiDisteri vaati kaikis'
sa uudisrakeDnuksissa
dynaalnista simulointi-
laskentaa. N)'t kuitenkin


