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Eko-Vermo
 Elämää & energiaa

Kestävän kehityksen asuinalue

yhteistyössä

Ympäristösuunnittelu OK
Pöyry ympäristökonsultointi

Geoener (TEKES hanke)
Dodo ry (WikiVermo)
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1. Kerrostalot
 2. Noppatalot
 3. Katutalot
 4. Rivitalot
 5. Terassitalot
 6. Taidetalo
 7. Liiketalo
 8. Parkkitalot
 

Aluesuunnitelma
Ympäristösuunnittelu OK

6 ha•	
asuinkerrosalaa ~50000 m•	 2

asuntoja ~600 kpl•	
toimitilaa ~4000 m•	 2

Kaavoitetaan osana Vermon-•	
tien kaavaa (hanke 116900) 
Kaavan valmisteluaineisto •	
nähtävillä syksyllä 2010, 
kaavaehdotus kevät 2011

Bergans Kiinteistöt Oy
Toimitusjohtaja Hilkka Helsti
050 358 1575
etunimi.sukunimi@bergans.fi
berganskiinteistot.wordpress.com



Energiatehokas

Ekologinen kestävyys merkitsee 
asumisessa esimerkiksi 
energiansäästöä ja uusiutuvan 
energian käyttöönottoa.

Talot lämpiävät kalliolämmöllä ja ne 
ovat passiivitaloja.

Huoneistossa on 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 terasseineen 
kattokerroksiin.

Luonnonläheinen

Eko-Vermon alue rajoittuu Vermon 
ja Talin viheralueisiin. Naapuriin 
on suunnitteilla ratsastuskeskus. 
Asuntojen ylimmmistä kerroksista 
avautuu merinäköala Laajalahden 
ja Iso-Huopalahden suuntaan 

Kauniisti rakennetut sadevesilammet, 
isot terassiparvekkeet, runsaat 
viljelypalstat niin pihoilla kuin 
parkkitalojen katoilla tuovat luonnon 
asuinalueelle.

Hulevedet voidaan käsitellä 
rakennetuilla alueilla niin, että 
niistä muodostuvat purot ja lammet 
ovat silmäniloja asukkaille. Kylmät 
varastot ja pyöräkatokset varustetaan 
viherkatoilla, jotka osaltaan tasaavat 
rankkasateiden aiheuttamia valumia.

Asukkaiden hoitamat kasvimaat 
täydentävät pihaistutuksia. 
Kortteleiden pienimittakaavaisuus 
ja monet vaihtoehtoiset kevyen 
liikenteen reitit luontaisine 
tapaamispaikkoineen luovat hyvän 
pohjan asukkaiden sosiaaliselle 
vuorovaikutukselle.

Wiki-Vermo

Lähialueiden asukkaat ovat 
osallistuneet Vermon alueen 
suunnitteluun Wiki-Vermo  
-työpajassa.

Eko-Vermon kaavasuunnitelmassa 
on hyödynnetty näitä ideoita. Tulevat 
asukkaat ovat avainasemassa 
myös energiansäästössä. Tekniset 
energiansäästöratkaisut toimivat hyvin 
vain silloin, kun niitä on suunniteltu 
yhdessä käyttäjien kanssa. Asukkaat 
ovat asumisen asiantuntijoita.

Hyvien yhteyksien ja 
palveluiden lähellä

Kävely ja pyöräily tehdään helpoksi 
luomalla miellyttävä ja turvallinen 
raittiverkosto.
 
Eko-Vermon alue sijaitsee 
Leppävaaran palveluiden lähellä. 
Koulu, päiväkoti, 
päivittäistavarakauppa ja jätteiden 
aluekeräyspiste sijoitetaan kevyen 
liikenteen reitin varrelle, lähelle 
tulevaa Raide-Jokeri-pysäkkiä.
Vermontien laitaan sijoitetaan 
polkupyöräilijöille varattu pikapyörätie. 
Ulkoiluvälinevarastojen ohella 
pihoille tehdään runsaasti katettuja 
pyöräpaikkoja.

Sello ja juna-asema 1 km•	
Viihdekeskus SuperLife Lab 600m•	
Raide-Jokeri-pysäkki 500m•	
Hevosurheilukeskus 150m•	

Monimuotoista 
rakentamista

Taloihin rakennetaan isoja 
parvekkeita ja terasseja.

Kortteleissa on erikokoisia taloja ja 
erikokoisia asuntoja. Mittakaava 
vaihtelee 2- kerroksisesta 
kaupunkirivitalosta 8-kerroksiseen 
kerrostaloon ja yksiöstä reiluun 
perheasuntoon. 20 % asunnoista on 
vuokrataloissa.

_____________________________________
 Eko-Vermo – parasta Leppävaaraa

..........................................................................

Isoille, viihtyisille korttelipihoille 
paistaa aurinko pitkin päivää. 

Raitit kaartuvat ja mutkittelevat 
kevyesti. Talojen rakenne vaihtelee: 
on terassitaloja, harjakattoja, 
aumakattoja, pulpettikattoja.
Vermontien itäpuolelle tulee myös 
harrastus-, liike- ja kahvilatiloista 
koostuva taidetalo. Taidetaloon 
tehdään myös ekologista asumista, 
rakentamista ja esittelevä näyttely, 
joka toimii opetus- ja infopisteenä 
kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Taidetalon lisäksi alueelle tulee liike- 
ja toimitalo kestävän kehityksen 
yrityksiä varten.

Eko-Vermo on Tekesin rahoittaman 
GEOENER-projektin pilottikohde.

Sen puitteissa on tutkittu kalliolämpöä 
sekä tekniseltä että taloudelliselta 
kannalta, ja edellytykset järjestelmän 
rakentamiselle on todettu hyviksi. 
Kalliolämmön vähäpäästöisyys tekee 
siitä ilmastoystävällisen valinnan.

Kalliolämpötekniikalla voidaan 
ekotehokkaasti toteuttaa myös 
asuntojen viilennys.

Eko-Vermo on valtakunnallisesti 
edelläkävijä, sillä kalliolämpöratkaisu on 
toteutettu Suomessa pientalokohteiden 
ohella vain yksittäisissä kerrostaloissa.

Asuinkorttelit ovat autottomia.

Pihat varataan lasten leikkeihin, 
oleskeluun ja asukkaiden 
viljelypalstoiksi.
Autopaikat sijoitetaan pääosin 
Vermontien itäpuolelle kahteen 
parkkitaloon. Parkkiyhtiö rakentaa 
autopaikkoja sitä mukaa kun aluetta 
rakennetaan. Pysäköintipaikkojen 
hinnat irrotetetaan asuntojen 
hinnoista. Autottomat saavat näin 
tuntuvan hyödyn ekologisesta 
valinnastaan.
Alueella on myös City Car Clubin 
nouto- ja palautuspiste, josta saa 
auton halutessaan vaivattomasti 
käyttöön. 

Eko-Vermo Perkkaalta päin katsottuna. Aluesuunnitelma Ympäristösuunnittelu OK


