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j?iiviitlaskematta
Takaisinmaksuajat
D akentamisen energiameiidykset
ll on nvr annettu ja useinrmat minunjamonen m11unkritisoimani koh
daton korjattu. Perustelutja laskelmat
puuttuvat kuitenkir edell€en.
Erinomaista on se, etti siirrymme
vihdoinkin ostoenergiaanperustuvaan
s:iaDtellyn. Kun tate vielA korjataan
energiamuotojen kerroimilla. ollaan
kin lahell;i prim;i:iienergian ja CO' '
paastdjenlukuja.
s:ihkdtr kertoimeksi hyviksyttiin
1,7, mika on matemaattisestivirheellinen. l roopassayleisesti kaltetty kerMinisteri esitti, etta jokaiseetr uuteentaloon pitea nkentaa j:irjestelma,
joka ttrottaa uusilltuvaa omaenergiaa
vehintiian 25 prosenttia tilojen ja i1Ratkai
manvaihdonenergiatarpeesta.
srksi esitettiin naalampitpumppua.
.rurinkokereimieja tuulimyllyA pihal
Le.Kuitenkin sanottiin,ettAilma ilma
lAmpdpumppuja ei oteta huomioon.
vie1a saadeftiin, erta kivihiileft ruoret'
tr kaukolAmpoolisi uusiutuvaa energiaa! TessAministeri sekosi omih ja
direktiivien vastaisiitr m:ienttelyihin'
s:i.Seura ksenaoli, etlevaatimuksesta
luonttiin. Niinpe sahkolammitysonkinje eenmahdollinen.Samallamyds
ilma ilma-Umpitpumppu voidaan ot
taa huomioon energialasMinistedvaatikaikkien
uudisrakennuslentiiveys
mittausta, vaikka tarvittavaaDraareemittaajia ei
ldydy koko maasta. Nyt
t:isE on luovlttu. Jos tii.
veytta haluaa hyddyntari
niin
energiaselvityksessii,
se kuitenkin pitae osoit
taa, si a muutoin ilmanvuotolukuna k:iltetaan
huonoa 4 m3/hm,. Tasau$
laskennassavertailuarvo
on 2,ja hlv:issiitalossaluMiDisteri vaati kaikis'
sa uudisrakeDnuksissa
dynaalnista simulointilaskentaa. N)'t kuitenkin

pientaloissaon luo!.rBu lapsekkaista
erityisehdoistaja koko laskennasta.Ikkunoita saaavataeike koneellistajiahvoirnaantulo siirtly heinakuuhun
2012. Kiireessaj;ii Dlt Ds korjaamatta. vaikka sen uudistamitren on vAlt

timatonra.
Aina kun ministeid tuo uusia mAaiIiiyksia, niiden sanotaan lisaavan ra'
kentamiskustannuksia2 s prosenttiaKun nykyiset maeraykset:stuivat viime vuoden alussavoimaan,niitrasuntoministed vaitti Isakusrannuksenttrlevan seastwillA energiamaksuiilakatetuksi s-8 vuodessa.TimA on kuitenkin teytte pdtya,krten olen osoittanut.
Ministerio ei o1eteettanyt ainoata
on sakaan takaisirnnaksulaskelmaal
noftu, ett:i niiden tekeminen on vaikeaa.
oikeasti niiden tekeminenon helppoa
laskemista.Todelliset takaisinmaksu
ajat olisi s'')4ii tuoda esiin.Jotta uusia
maarayksiaikunnioitettaisiin, piteisi
uskaltaa reilusti sanoa,ette energiansaastdmaksaarahaa, nrutta se on tarpeen paremman maailman puolesta.
Ministerid on n].t laatimassaenergiamaiirayksiakotausrakenramiseen.
Komissioon luvannut antaaohjeenlasjoka perusiru elinkentamenettelysta,
kaarikustannusten trykyarvoon. Siinri
on my6s diskonttokorko otettava huomioon.
Ne lausunnoDantajat,
jotka ovat vaatineetalle
10 vuoden takaisitrmaksuaikojas prosentin ko'
rolla tulevat petrymaanMinisterin ka]4tem:in
selvitysmiehen Lauri Tarastin mukaan energiaremonttima:idykser pi
taa sAeteAhilla. Eli uupiiiider kansanedustajat
sevetpAettamaan.
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