Mikä on tarpeeksi ilmaa?
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Jos ajatellaan, että eristämisen kustannukset ovat suoraan ja energiakustannukset kääntäen verrannolliset
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Näillä oletuksilla seinän optimaaliseksi eristyskerrokseksi saadaan 0,27 m.
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