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Bergans Kiinteistöt Oy  
Espoon Vermontien kaavan valmisteluaineisto 
 
Bergans 1:565 ympäristöineen 
 
 

Kaavaratkaisu 
 
Bergansin alue varataan asumiseen ja sitä täydentää taidetalon, liiketilan, 
pysäköintipaikkojen ja viljelypalstojen muodostama kokonaisuus. Asuin-
korttelit ovat autottomia ja ne sijaitsevat Vermontien länsipuolella. 
Asukaspaikoitus on sijoitettu Vermontien itäpuolelle kahteen parkkitaloon. 
Kerrosalaa alueelle tulee n. 50.000 kem2. Vermontien linjausta on hieman 
käännetty  ja alueen koilliskulmaan on ehdotettu pienehkön maa-alueen 
vaihtoa ratkaisun toiminnallisuuden parantamiseksi.  
 

Kestävän kehityksen asuinalue                       
 
Tavoitteena on kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen asuinalue, Eko-
Vermo. Ekologinen kestävyys merkitsee asumisessa etenkin energiansäästöä 
ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Kerrostalon lämmitys ei näy yleensä 
saastepilvenä, mutta tosiasiassa rakennukset kuluttavat Suomessa 40 % 
kaikesta käytetystä energiasta ja tuottavat 30 % kasvihuonepäästöistä. Eko-
Vermossa nämä luvut tulevat olemaan olennaisesti pienemmät. 
 
Sosiaalinen kestävyys lähtee siitä, että asukkaat voivat osallistua alueensa 
suunnitteluun ja  päätöksentekoon. Asukkaat ovat avainasemassa myös 
energiansäästössä: tekniset energiansäästöratkaisut toimivat hyvin vain 
silloin, kun niitä on suunniteltu yhdessä loppukäyttäjän kanssa. 
Leppävaaralaisten Wiki-Vermo projekti osoitti, että asukkailla on paljon hyviä 
ideoita alueen suunnitteluun. Asukkaitten suunnitteluapua kannattaa käyttää 
jatkossakin. 
 
Taloudellinen kestävyys merkitsee sitä, että energiatehokkuuden vaatimia 
investointeja tarkastellaan elinkaariperiaatteella ja ne toteutetaan niin, että 
pitkän tähtäimen hyöty säästöstä tulee suoraan asukkaille. Investoinnit 
maksavat itsensä muutamassa vuodessa takaisin. 
 

                       
                                          Wiki-Vermo suunnitelma 
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Maankäytön suunnittelun työkaluiksi voidaan soveltaa myös kansainvälisesti 
käytössä olevia mittareita, joilla arvioidaan maankäytön kestävyyttä. Näitä 
ovat esimerkiksi LEED ja BREEAM –järjestelmät.  
 

Vähähiilinen alue lämpiää geoenergialla 
 
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät ja energiaa säästävät ratkaisut ovat tunnus-
omaisia Eko-Vermolle. Talot lämpiävät geoenergialla eli kalliolämmöllä ja ne 
ovat rakenteellisilta ominaisuuksiltaan passiivitaloja.1 Passiivitalo kuluttaa 
lämmitysenergiaa noin 25 %  normitalon kulutuksesta. Kalliolämpöjärjestelmä 
tuottaa 2/3 lämmitysenergiasta, noin 1/3 tuotetaan sähköllä (pumppujen 
toiminta ja kulutushuiput). Kalliolämmön lisäksi alueella voidaan käyttää 
muitakin uusiutuvan energian muotoja, kuten aurinko- ja tuulienergiaa.  
Passiivitalojen ja 100 % uusiutuvan energian myötä alueesta saisi jopa täysin 
hiilipäästöttömän. Jo kalliolämmön ja passiivitalojen yhdistelmä pudottaa 
alueen hiilidioksidipäästöt murto-osaan tavanomaisesta. 
 
Energiaa säästetään eri tavoin. Huoneistoihin tehdään mittarit, joiden avulla 
asukkaat voivat seurata asuntonsa energiankulutusta ja vaikuttaa siihen. 
Asuntokohtaisia saunoja ei rakenneta alle 100 m2:n kerrostaloasuntoihin, sen 
sijaan taloyhtiöihin rakennetaan hyvätasoiset talosaunat.  
 
Luontoystävällinen elämäntapa tehdään asukkaille helpoksi hyvällä suunnitte-
lulla ja rakentamisella sekä uusimmalla tekniikalla. Kauniisti rakennetut sade-
vesilammet, isot terassiparvekkeet, runsaat viljelypalstat niin pihoilla kuin 
parkkitalojen katoilla tuovat luonnon asuinalueelle.  
 

Hulevesien ekologinen käsittely               
 
Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilla muodostuvaa, sade- tai 
sulamisvesien aiheuttamaa pintavaluntaa. Hulevedet on perinteisesti koottu 
ojilla ja sadevesiviemäreillä ja johdettu pois rakennetuilta alueilta 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tästä voi seurata useita ongelmia, 
kuten vesistöihin kohdistuvan epäpuhtauskuormituksen kasvua, eroosiota ja 
tulvimista purku-uomissa, pohjavedenpinnan alenemista, sekä kasvien ja 
eläinten elinolojen huononemista. Hulevedet voidaan käsitellä rakennetuilla 
alueilla niin, että niistä muodostuvat purot ja lammet ovat myös silmän iloja 
asukkaille. Kylmät varastot ja pyöräkatokset varustetaan Sedum-viherka- 
toilla, jotka osaltaan tasaavat rankkasateiden aiheuttamia valumia. Esitämme, 
että Eko-Vermoon tehdään ekologinen hulevesien käsittelysuunnitelma.  
 

 **             ** 
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Kevyt liikenne etusijalla                             
 
Kävely ja pyöräily tehdään helpoksi luomalla miellyttävä ja turvallinen raitti-
verkosto. Taloyhtiöille laitetaan pyöräpaikkanormi: ulkoiluvälinevarastojen 
ohella pihoille tehdään katettuja pyöräpaikkoja 1/ 50 kem2. Koulu, päiväkoti, 
päivittäistavarakauppa ja jätteiden aluekeräyspiste sijoitetaan kevyen liiken-
teen reitin varrelle, lähelle tulevaa raidejokeri-pysäkkiä (Spondan alueella). 
Vermontien laitaan sijoitetaan polkupyöräilijöille varattu pikapyörätie. 
 
Asuinkorttelit ovat pääosin autottomia. Pihat on varattu lasten leikkeihin, 
oleskeluun ja asukkaiden viljelypalstoiksi.  Asuinkortteleihin sallitaan vain 
huoltoajo sekä invapaikoille tapahtuva ajo.  
 

          ** 
 

Autopaikoitus 
 
Autopaikat on sijoitettu Vermontien itäpuolelle kahteen parkkitaloon.Tätä 
varten perustetaan parkkiyhtiö, joka myy ja vuokraa pysäköintitilaa. 
Parkkiyhtiö rakentaa autopaikkoja sitä mukaa kun aluetta rakennetaan ja 
parkkipaikkoja tarvitaan. Pysäköintipaikkojen hinnat irrotetetaan asuntojen 
hinnoista. Autottomat saavat näin tuntuvan hyödyn ekologisesta valinnastaan.  
 
Vermontien itäpuolelle varataan alue myös City Car Clubin nouto- ja 
palautuspistettä varten. City car clubin kokemusten muaan yksi yksi CCC-
paikka vastaa 8 tavallista autopaikkaa, joten myös tämä vähentää pysä-
köintipaikkojen tarvetta. Autottomat saavat näin auton halutessaan vaivatto-
masti käyttöön.  
 
Pysäköintitaloihin rakennettavat autopaikat tehdään asukkaitten yhteiskäyt-
töön niin, ettei niitä nimetä autokohtaisesti. Näin voidaan vähentää pysä-
köintipaikkojen tarvetta 10 %.lla. Parkkitaloissa on 450 autopaikkaa, City Car 
Clubin alueella 20 autopaikkaa ja pihoilla lisäksi 57 paikkaa. 
 
Isomman parkkitalon sijoittamiseksi Bergans Kiinteistöt ja Espoon kaupunki 
vaihtavat keskenään maata siten, että Bergansin tilan koilliskulmaan 
muodostuu yhtenäisempi maa-alue. 
 
Maanalaisia parkkipaikkoja ei rakenneta, koska ne estäisivät ekologisen 
hulevesijärjestelmän toteuttamisen ja pihojen kunnollisen istuttamisen. 
Maanalaisten parkkipaikkojen rakentaminen olisi myös erittäin kallista, se 
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maksaisi 25.000-45.000 e/ kpl.  Tämä nostaisi asumisen hintaa kohtuutto-
masti. Pysäköintipaikka maanpäällisessä pysäköintitalossa, jossa koneellinen 
tuuletus, maksaa sen sijaan 10.000–20.000 e/ kpl. Maan pinnalla olevan 
parkkipaikan rakennuskustannukset ovat vain 1000-3000 e/kpl. 
 
Kummankin parkkitalon katolle rakennetaan viljelypalstat asukkaiden 
käyttöön. 
  
 

Asukastilaa Vermontien itäpuolelle 
 
Bergans Kiinteistöjen alue kaavoitetaan kokonaan asuinalueeksi. Vermontien 
länsipuolelle rakennetaan asunnot ja itäpuolelle asumista palvelevat 
toiminnot, kuten autojen pysäköinti. Vermontien itäpuolelle tulee myös 
harrastus- ja liike- ja kahvilatiloista koostuva taidetalo.  
 
Taidetaloon tehdään myös ekologista asumista, rakentamista ja esittelevä 
näyttely, joka toimii opetus- ja infopisteenä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Näyttelyllä on Espoolle positiivinen imagoarvo, sillä rakentamisen energia-
tehokkuutta koskevan tiedon kysyntä tulee lähivuosina lisääntymään voi-
makkaasti sekä Suomessa että kansainvälisesti. 
 
Taidetalon lisäksi alueelle tulee liike- ja toimitalo kestävän kehityksen yrityksiä 
varten. 
 

                           
 
 

Yleisilme vaihteleva ja valoisa 
 
Eko-Vermon yleisilmeestä tulee kiinnostava, vaikka maasto on tasaista. Raitit 
kaartuvat ja mutkittelevat kevyesti. Talojen rakenne vaihtelee: on terassi-
taloja, harjakattoja, aumakattoja, pulpettikattoja ym., ei kuitenkaan tasakat-
toja. Kortteleissa on erikokoisia taloja ja erikokoisia asuntoja: mittakaava 
vaihtelee 2- kerroksisesta kaupunkirivitalosta 8-kerroksiseen kerrostaloon ja 
yksiöstä reiluun perheasuntoon. 20 % asunnoista on vuokrataloissa. 
 
Kaavasuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota asuntojen ja pihojen 
valoisuuteen. Isoille, viihtyisille korttelipihoille paistaa aurinko pitkin päivää. 
Asukkaiden hoitamat kasvimaat täydentävät pihaistutuksia. Terassit avautu-
vat etelään ja länteen. Näköalat itään, Iso-Huopalahden virkistysalueiden ja 
hevosurheilukeskuksen suuntaan ovat niinikään avoimet ja vehreät. Alueen ja 
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kortteleiden pienimittakaavaisuus ja monet vaihtoehtoiset kevyen liikenteen 
reitit luontaisine tapaamispaikkoineen luovat hyvän pohjan asukkaiden 
sosiaaliselle vuorovaikutukselle.   
 

Eko-Vermo ja Espoon ympäristölinjaukset 
 
Espoo-strategiassa 2010-2013 Espoo profiloituu  elinvoimaisena  ja kilpailu-
kykyisenä  kestävän kehityksen kaupunkina, jonka tavoitteena on kehittää 
kaupunkia noudattaen kaikissa ratkaisuissa kestävän kehityksen periaatteita 
sekä edistää toiminnallaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. 
Tavoitteita konkretisoi Espoon toimenpideohjelma pääkaupunkiseudun 
ilmastostrategia 2030:n toteuttamiseksi.  
 
Tämä merkitsee sitä, että rakentamiseen, maankäyttöön ja liikennejärjestely-
ihin liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon vaihtoehtojen energia-
tehokkuus ja elinkaarikustannukset. Espoo on myös päättänyt myötävaikuttaa 
uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon kaupungin alueella sijaitsevassa 
energiantuotannossa.  
 
Eko-Vermo tukee Espoota näissä pyrkimyksissä ja toimii tiennäyttäjänä mm. 
kalliolämpöratkaisussa. Tässä suhteessa Eko-Vermo on myös valtakunnalli-
sesti edelläkävijä, sillä kalliolämpöratkaisu on toteutettu Suomessa pientalo-
kohteiden ohella vain yksittäisissä kerrostaloissa. Eko-Vermo on ollut yksi 
Tekesin rahoittaman GEOENER-projektin pilottikohde. Sen puitteissa on 
tutkittu kalliolämpöä sekä tekniseltä että taloudelliselta kannalta, ja edellytyk-
set järjestelmän rakentamiselle on todettu hyviksi. Kalliolämmön vähäpäästöi-
syys tekee siitä ilmastoystävällisen valinnan. 
 

      
 

                                                 
1
 Maalämmön hyödyntämistä Vermossa on tutkittu Tekesin rahoittamassa GEOENER-

hankkeessa. Ks. Riikka Holopainen, Sirje Vares, Jouko Ritola & Sakari Pulakka: Bergans 
Eko-Vermo –kerrostalo. VTT, Espoo 2010 ja Nina Leppäharju, Tuomo Turunen & Jarmo 
Kallio: Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus. GTK Länsi-
Suomen yksikkö, Kokkola  2010. 
Yleistietoa kalliolämmöstä  ks. 
http://www.gtk.fi/export/sites/fi/Media/painotuotteet/esitteet/MessuEsite.pdf 
Tähdellä (**) merkittyjen kuvien lähde: Envire VRJ group / Veg Tech 


