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1 Kaupunki 

Vermoon ehkä maalammölla 
lammitettava kaupunginosa 
VTTn tutkimuksen , - ,,, 

Gg*? 1 mukaan maalämpö 

I .I BERGANS Kiinteistöt ei ole 
varsinainen rakennuttaja, 

! mutta aikoo asettaa tontin- 

olisi taloudellisesti 
kannattava ja 
ekologinen ratkaisu. 

Jarmo Huhtanen HS 

ESPOON ~ermoon'  suunnitel- 
laan uutta kaupunginosaa, 
jonka rakennukset saatetaan 
lämmittää maalämmöllä. Eko- 
Vermo työnimen saaneelle 
alueelle on tarkoitus asuttaa 
noin 3 400 asukasta. 

Raviradan länsipuolella ole- 
valla alueella on teollisuus-, 
liike- ja toimistokortteleita. 
Asuintalojen alta aiotaan nyt 
purkaa muun muassa Siemen- 
sin pääkonttori ja tyhjillään 
oleva tehdas. 

ESPOO kiinnittää runsaan 30 
hehtaarin alueen suunnitte- 
lussa erityistä huomiota hy- 
vän energiatehokkuuden saa- 
vuttamiseen. 

Maalämpöä alueelle on aja- 

nut erityisesti alueen toiseksi 
suurin maanomistaja Bergans 
Kiinteistöt, joka omistaa 6,5 
hehtaaria maata. 

Bergans Kiinteistöt on ollut 
mukana Tekesin rahoittamas- 
sa VTT:n tutkimuksessa, jonka 
mukaan maalämpö olisi sekä 
taloudellisesti kannattava ettg 
ekologinen valinta Vernon 
alueelle. Tutkimus valmistui 
toukokuussa. 

"Maalämpö on todella edul- 
linen, jos ajattelee päästöjä ja 

hintaa. Varsinkin jos ajattelee, 
että tutkimus valmistui ke- 
väällä ennen kuin tuli tieto 
energiaverouudistuksesta, jo- 

' ka nostaa energian hintaa", 
sanoo toimitusjohtaja Hilkka 
Helsti Bergans Kiinteistöistä. 

Täysin varmaa maalämmön 
käyttoönotto ei siis vielä ole, 
ja alue kuuluukin periaattees- 
sa kaukolämpöverkon piiriin. 
Muita suuria maanomistajia 
Vermossa ovat muun muassa 
Sponda ja Siemens. 

myynnille tiukat ehdot: 
"Aiomme laittaa sellaiset 

tontinmyyntiehdot, että edel- 
lytämme uusiutuvan energian 
käyttoä", Helsti sanoo. 

"Kaavoituksessa ei sellaista 
voida määrätä, mutta sitä voi- 
daan tavoitella. Kaavassa ei 
voida sanoa, että toteutetaan 
maalämpö. Sen pitää tapahtua 
vapaaehtoisesti." 

UUDEN kaavan valmisteluai- 
neisto on nvt nähtävillä. ia sii- 
tä järjestetdn tiedotus- ja kes- 
kustelutilaisuus Leppävaarassa 
23. syyskuuta. Jos maankäyttö- 
suunnitelman valmistelu ete- 
nee normaalista, rakentamaan 
päästään 2012-2013. 

Alueelle on suunniteltu 
asuinkerrostalojen lisäksi toi- 
misto- ja liikerakennuksia se- 
kä hevosurheilukeskus. Talli- 
ja maneesirakennuksessa olisi 
tilaa noin 80 hevoselle. 

Espoon yleisenä tavoitteena 
on, etta noin 20 prosenttia 
uusista asunnoista olisi vuok- 
ra-asuntoja. 


