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Lähiseudun Asiakaslehti
KUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

– Kevät on perinteisesti asun-
tokaupan parasta vuodenaikaa. 
Asuntomarkkinoilla vallitsee maa-
ilmantaloudesta johtuen viipyile-
vä tunnelma. Perheet ostavat kui-
tenkin asuntoja omiin tarpeisiin-
sa ja harkiten, mikä on hyvä, sa-
noo Vuoden Kiinteistövälittäjä ja 
toimitusjohtaja Riitta Santasalo, 
LKV, PRIMA KIINTEISTÖT OY 
LKV [A]:sta.

– Toistaiseksi vielä lainojen 
korkotaso on alhainen ja se vai-
kuttaa suotuisasti ostajien lainan-
ottoon. Marginaaleissa on kuiten-
kin nostopaineita, joten nähtäväksi 
jää miten ne kehittyvät. Lainanan-
to vaikuttaa vastuulliselta ja myös 
kiinteistönvälittäjältä pyydetään 
arvioita ostettavasta asunnosta. 
Jälleenmyyntiarvo on aina syytä 
pitää mielessä ostettaessa asuntoa.

– Onneksi kaikenlaisia asunto-
ja kysytään jatkuvasti; pienempiä, 
isompia, valmiiksi remontoituja tai 
täydellisen kunnostuksen vaativia 
asuntoja. Taloyhtiön kunnolla on 
ostajille entistä suurempi merki-
tys. Ammattitaitoinen ja luotetta-
va kiinteistönvälittäjä osaa opastaa 

ostajaa ja ker-
toa taloyhtiön 
tulevista pe-
ruskorjauksis-
ta seuraavan 
viiden vuoden 
aikana. Kiirei-
set ostajat arvostavat hyväkuntoi-
sia, muuttovalmiita asuntoja.

– Myymme sekä kerrostalo-
asuntoja että pientaloja, kiinteis-
töjä ja tontteja. Myyjälle palvelum-
me käsittää koko myyntiproses-
sin kaikkine vaiheineen ja mark-
kinointiponnisteluineen. Panos-
tamme henkilökohtaiseen palve-
luun ja se on tuottanut hyviä tulok-
sia ja tyytyväisiä asiakkaita. Osta-
jia autamme myös löytämään uu-

den kodin te-
kemällä ostajan 
kanssa ostotoi-
meksiannon. 
Tuolloin ostaja 
maksaa välitys-
palkkion, mikä-

li kiinteistönvälittäjä löytää hänelle 
sen kauan toivotun unelmakodin, 
sanoo Riitta Santasalo.

Eva Kivilaakso-Wellmann
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Meiltä

Energian hinta on noussut Suo-
messa vuosi vuodelta, joka on li-
sännyt yksityisten ja julkisten ko-
titalouksien ja kiinteistöjen haluk-
kuutta etsiä energiatehokkaam-
pia ratkaisuja sekä uusiin että pe-
ruskorjattaviin taloihin ja kiinteis-
töihin. Espoon kaupunki tavoitte-
lee sekä energiatehokkuuden pa-
rantamista että uusiutuvan ener-
gian käytön edistämistä.

– Taustalla on EU:ssa EPBD:n 
muuttuvat määräykset, joilla ta-
voitetaan lähes nollaenergiara-
kentamisen tavoitteiden saavut-
tamista vuosien 2019-2021 aikana. 
Suomessa 1.7.2012 voimaan tule-
vien uusien energiavaatimusten 
tavoitteena on kokonaisenergian 
säästö. Rakenteelliset ja tekniset 
vertailuarvot säilyvät ennallaan 
vuodelta 2010. Uudet määräyk-
set koskevat Rakennusmäärä-
ysten osia C3, C4, D2, D3 ja D5.

– Nyt 1.7.2012 voimaan tule-
via määräyksiä sovelletaan uu-
siin rakennuksiin, joissa käyte-
tään energiaa tilojen ja ilmanvaih-
don lämmitykseen ja sen lisäk-
si mahdollisesti jäähdytykseen 
tarkoituksenmukaisten sisäilmas-
to-olosuhteiden ylläpitämiseksi. 

Rakennuslupaa haettaessa tulee 
esittää energiaselvitys, joka sisäl-
tää energialuvun/energialaskel-
man, kesäaikaisen huonelämpö-
tilan simuloinnin (ei koske pien-
taloja), lämpöhäviön määräysten-
mukaisuuslaskelman (tasauslas-
kelma Excel-pohjalta), lämmitys-
teholaskelman ja energiatodistuk-
sen. Uusissa määräyksissä koko-
naisenergiatarkastelu ja energia-
lähteen laatu ovat tärkeitä. Las-
kennallinen energialuku, E-lu-
ku, on energiamuotojen kertoi-
milla painotettu ostoenergian las-
kennallinen ominaiskulutus ra-
kennustyypin standardikäytöllä 
jaettuna rakennuksen nettoalalla.

– Energiatehokkuuden vaa-
timus esitetään rakennustyyppi-
kohtaisena laskennallisena ener-
gialukuna, jonka raja-arvoja ei saa 
ylittää. Määräykset korostavat 
suunnittelua tyyppiratkaisujen 
sijaan, kuten, rakennuksen mas-
soittelua ja aukotusta, auringon-
suojausratkaisuja, kylmäsiltojen 
minimointia ja tontilla tapahtu-
van mahdollisen omavaraisener-
gian tuotantoa.

– Tavoitteena on kannustaa 
etsimään uusia energiaratkaisu-

ja ja innovaatioita: geoenergiaa, 
ilmanvaihdon poistojen lämmön 
talteenottoa, päivänvalon hyö-
dyntämistä ja tarpeenmukaista 
valaistusta. Periaatteena on, et-
tei ole olemassa yhtä oikeaa rat-
kaisua vaan monista tarjolla ole-
vista ratkaisuista valitaan tapaus-
kohtaisista parhaat energian te-
hostamisen ratkaisut. 

Energiatehokas talo on hyvin 
suunniteltu. Itse talo, sen raken-
teet ja talotekniikka on suunni-
teltu toimivaksi kokonaisuudek-
si. Suunnitteluvaiheessa lyödään 
lukkoon 90 % rakentamisen ko-
konaiskustannuksista ja noin 80 
% talon tulevista käyttö- ja ener-
giakustannuksista.

– Espoossa maanomistajat ja 
rakennuttajat ovat aktiivisia ener-
giatehokkuuden edistämisessä. 
Alueellisesti tutkitaan uusia ener-
giaratkaisuja, esimerkiksi alueel-
lisia maalämpöratkaisuja raken-
nusten lämmittämisessä ja jääh-
dyttämisessä. Myös Espoon kau-
pungin toimialat ja sen eri yksi-
köt tekevät yhteistyötä, jonka ta-
voitteena on energiatehokkuu-
den edistäminen. Espoo lisää tie-
dottamista ja neuvontaa asumi-

sen toimialalla ja on parhaillaan 
rekrytoimassa energianeuvojaa 
teknisen ja -ympäristötoimialan 
esikuntaan. Espoon kaupunki 
on energiatehokkuussopimuksen 
mukaisesti sitoutunut toimimaan 
esimerkkinä energiatehokkuu-
den ja uusiutuvien energialäh-
teiden käytön edistämisessä, tie-
dottamaan aktiivisesti siitä ja sen 
tuloksista, selvitti energiainsinöö-
ri Tiina Sekki, Espoon kaupun-
gin tilakeskuksesta Pientalora-
kentamisen illassa Espoossa 27.3. 

Eva Kivilaakso-Wellmann

Rakentamiseen liittyvää energia-
tietoa on tarjolla mm. seuraavilta 
internetsivuilta: 
Motiva (www.motiva.fi) 
Ilmastoinfo (www.ilmastoinfo.fi) 
Sitran energiaohjelma 2008–2012 
(www.sitra.fi) 
Ympäristöministeriö 
(www.ymparisto.fi)
Työ- ja elinkeinoministeriö 
(www.tem.fi)
Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskus ARA (energiaavustukset) 
(www.ara.fi) 
RIL, SAFA, Kiinteistöliitto jne.

Kestävä rakentaminen tuottaa pit-
käikäisiä energia- ja ympäristö-
tehokkaita rakennuksia ja raken-
teita ja torjuu näin ilmastonmuu-
tosta. Rudus Oy vastaa alan haas-
teisiin lanseeraamalla ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormit-
tavan betonilaadun, Rudus Vih-
reä betoni. 

– Ihmisten ympäristötietoisuus 
on kasvanut ja lisääntyy koko ajan. 
Nyt ollaan kiinnostuneita mahdol-
lisuudesta vaikuttaa pienempään 
hiilijalanjälkeen, toteaa Ruduksen 
toimitusjohtaja Lauri Kivekäs. Ru-
dus Vihreä betoni tarkoittaa, että 
yhtiömme pystyy nyt asiakkaan 
niin halutessa toimittamaan be-

tonilaatuja, joiden tuotannosta ai-
heutuva hiilijalanjälki on 20–50 
% perinteisiä betoneita pienempi. 

Kehittyneen betoniteknologi-
an lisäksi Rudus Vihreä betoni tar-
koittaa myös monia hiilijalanjäljen 
muodostumiseen liittyviä toimin-
nallisia asioita yhtiössä.

– Sen lisäksi, että minimoimme 

betonin valmistuksessa syntyvät 
hiilidioksidipäästöt, yhtiöllämme 
on kestävää kehitystä vahvistava 
koko rakentamisen ketju raaka-ai-
netoimituksista aina betonin kier-
rätykseen asti. Lisäksi mm. laaja 
toimipisteverkostomme minimoi 
kuljetuksista aiheutuvat päästöt, 
Kivekäs jatkaa.

Rudus Vihreä betoni -laadut 
suunnitellaan aina kohdekohtai-
sesti yhteistyössä suunnittelijan, 
rakennuttajan ja urakoitsijan kans-
sa vastaamaan asiakkaan tarpeita. 
Ruduksen asiantuntijana näissä 

vähähiilisissä hankkeissa on kehi-
tyspäällikkö Vesa Anttila. Vähähii-
listen betoneiden valmistamiseen 
on valmius kaikissa Ruduksen 
alueyksiköissä ympäri Suomea. 

(Lisätietoja: www.rudus.fi)

Pientaloilta 27.3.2012:
Asuintalojen ja kiinteistöjen 
energiatehokkuuteen kannattaa panostaa

Rudus Vihreä betoni pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä

Kevät on asunnonvaihdon parasta aikaa

Vuoden Kiinteistövälittäja,  toimitusjohtaja Riitta Santasalo LKV sekä taustalla Riikka Pfitzner-Saarnia, 
LKV, Oili Jörgensen, LKV ja Kirsi Apajalahti-Plyhm LKV, PRIMA KIINTEISTÖT OY LKV [A]:sta.

Kauniaisista myydään vankka vuonna 2001 rakennettu kivitalo, 
jossa on runsaasti tilaa viihtyä, harrastaa ja jopa harjoittaa yritystoimin-
taa. Asuintilat 6h+keittiö+sauna ovat kahdessa kerroksessa, kellarikerrok-
sessa ovat säilytys- ja harrastetilat. Talo sijaitsee upeissa metsämaisemissa 
arvostetun kadun päässä. Hinta on 1.790.000 €. Sovi esittely!

Teemme ammattitaidolla
KAIKKI RAKENNUS- ja 
REMONTTITYÖT mm.

Rappaukset • Timpurityöt
Muuraukset • Maalaukset

Laatoitukset ym.

Meiltä ammattitaidolla myös
Kotisiivoukset •Puutarhatyöt

Lumityöt • Mökkitalkkari
Talonmiestyöt • Sadevesijärjestelmien 

puhdistukset ja pesut

Kotitalousvähennyskelpoinen

RAKENNUSPALVELU
Jan Peltonen
& 044-952 2122

janrakennuspalvelu@gmail.com

Röylän Kaivin Oy
                   Espoo Infra ry:n jäsen

0400-448 377 (Arto), 0400-603 749 (Tapio)

Rakennuspohjien kaivuu, viemärien asennus sekä kaivot.
Vanhojen rakennusten purku ja purkutyöt.
Roskalava-, maansiirtokuljetukset ja vihertyöt.


