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I lmastoitu painaiainen
I is{irnxengelmista krrsivi- KOngglllngn llmatl.
D n:ifl'['"H:ffiJiil3"111i- vamto on tarpeeton
tentarhojen ja laitostilojen mtr- lalOpa haltalllnen
;1,iiifiT:ft ,",il1i'#Ul;m: Ldututssa ra
distaa jatkuvasti muuttuviin ja ki- agtm[Olf3ga
ristyviin talotekniikan normeihin
jam[iiriiyksiin. Niitiikehiteltees- Asunnoissajakouluissakoneel-
si ovat kaupalliset intressit olleet lisen ilmanvaihdon kifitii tulisi
teknistaloudellisiatavoitteita tdr- rajata vain erityistiloihin. Vaati-
keimpi6. mus sisiiilmanvaihtamisesta kah-

Luonnollinen painovoimainen
ilmanvaihto on monissa raken-
nuskohteissa korvattu koneelli-
sella ilmastoinnilla ja pullotiiviil-
Ii rakentamisella. Niin on aikai-
semmin hyrrin toimineiden kou-
lurakennusten tilalle saatu home-
kouluja.

Muutostdiden perusteluna on
pidetty kuvitteellista energiakus-
tannusten siisttii. Huomiotta.on
ietefty itse muutosttjiden, niiden
korjausten ja huollon kustannpk-
set.

Rriotsissa ja monissa muissa
EU-maissa on piitetty siiilyttiiii
koulujen luonnollinen ilmanvaih-
to ja ndin vSltetty homeongelmat.
Samanlaista jdrjenkiiftiiii m5irii-
ysten tulkinnassa tulisi meillikin
harrastaa. Sen sijaan, ettl minis-
teritissd tehtaisiin etukdteisselvi-
ryksie EU:n ohieiden vaikutuksis-
ta rakennusten kustannuksiin ja
toimivuuteen, yli-innokkaat vir-
kamiehet ja lobbarit hosuvat ja
pyrkivit saamaan ne meilli heti
ensimmiiiseni miir6ysten muo-
toon.

den tunnin vdlein on osoitus laite-
valmistajia suosivasta normituk-
sesta, jolle ei ole teknistl peruste-
lua. Tihedsti vaihtuva, huomatta-
van suuri ilmamassa pitdd pakkas-
kaudellakin ottaa ulkoa, Iiimmit-
tdd, puhdistaa ja kuivata. Kun t5ll5
poistoilmalla l5mmitetiin sisiti-
laa, on selvdd, etti energiapanos-
tus ilmanvaihtolaitteisiin on pal-
jon suurempi kuin siiti liimmityk-
seen saatava hy6ty.

Koneellisen ilmastoinnin hait-
tavaikutukset perustuvat poistoil-
man sis6tiloihin synnyttlm5in
imupaineeseen, joka aikaansaa
haitallisia mikrobi-esiintymii
maanvaraislattioiden reunasau-
mojen, mahdollisten halkeami-
en sekd ulkoseinien tyiivirheiden
kautta.

Keran koneellistettujen raken-
nusten ilmastointikorjaukset ovat
usein ep5onnistuneet. Esimerkke-
ia ldytyy Espoosta ja Launeen kou-
lu Lahdesta. My6s Suomen van-
himman koulun lopettaminen
Jyviskyliissi johtunee koneelli-
sesta ilmastoinnista. Vastakkai-

sena esimerkkinl on Tampereel-
le rakennettu Steiner-koulu, jonka
rakennuttaj a edellytti tehHveksi
luonnollisella ilmastoinnilla. Se
on paikkakunnan ainoita ongel-
mattomia koulurakennuksia.

Luonnollinen ilmanvaihto ei
vaadi koneita eikii ylimiiiiriistii
energiaa. Vaipparakenteet voivat
olla hyvin eristettyjf,, mutta hen-
gittdvi5 sekl suunnitellusti tuule-
tettuja. Ndin sisdpuolinen paine
kohdistuu lihinnd ulospdin estd-
en tehokkaasti mikrobien synnyn
ja haittavaikutukset sisdilmaan.
Painovoimainen ilmastointi ei
vaadi talonhoidolta mitedn eri-
koisosaamista. Samalla se var-
mistaa terveellisen ja miellyttii-
viin asumismuodon.

Ajatus nollaenergiatalosta on
houkutteleva ja toisaalta epdus-
kottava. Ylimitoitettu l5mpiieris-
tys, pullotiiveys ja koneellinen il-
mastointi saattavat olla riski se-
kA rakennukselle etti asukkaiden
terveydelle. Vaipan kastepisteen
jdlminen ylipaksun limpiieris-
teen sisiin merkitsee kosteuden
vehitteiste kulkeutumista ennal-
ta awaamattomasti. Ilmi6 on hi-
das, mutta hryin todenn{ktjinen.
Tavoite rakentaa tillaisia taloja on
asetettu analysoimatta seurauksia.

Ehdotan rakentamista koskevi-
en ohjeiden ja mi5riysten palaut-
tamista sislasiainministeriiin vas-
tuulle. Funavihredn ympdristQmi-
nisteriiin rakennuskustannufsis-
ta piittaamaton vdki ei tihln teh-
t5v5[n sovl


