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VERSO – LUONNOLLISEN LÄMMIN KOTI – ON YKSI
VANTAAN ASUNTOMESSUKOHTEISTA
”VERSO” on moderni kaupunkipuutalo, jonka arkkitehtisuunnittelussa on huomioitu passiivinen
auringon lämpö ja valo. Tilasuunnittelun kantavana ajatuksena ovat lapsiperheen arjessa hyvin
toimivat, tehokkaat ja muuntuvat neliöt.
Rakennuttajapariskunnan Laura ja Pertti Krögerin kotiin ja asumiseen liittyvät unelmat konkretisoituvat
Versossa: ekologisuus yhdistyy arjen toimivuuteen sekä estetiikkaan. Talon ekotehokkuus oli yksi
avaintekijöistä, jonka ympärille hanketta lähdettiin toteuttamaan. –Projektin lähtökohtana oli löytää
talotoimittaja, jonka toimintamalli vastaisi omaa arvomaailmaamme, Krögerit kertovat. Tampereella
tutustuimme GreenBuildin Tervakukka ja Ruislaine –messutaloihin ja niistä innostuneena aloitimme
keskustelut. Hankkeen aikana rakentamisen ja asumisen arvovalinnat ovat avautuneet aivan uudella
tavalla.
Talotoimittajan lisäksi tarvittiin myös muita asiantuntijoita onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. –Muut
”versolaiset” löytyivät lopulta helposti, kun otimme yhteyttä suomalaisiin kärkiosaajiin, Krögerit jatkavat.
Talon yksityiskohdista mainittakoon ekologinen keittiö, energiaa säästävä talotekniikka sekä katto, joka
muodostuu ilmaa puhdistavasta bitumikatteesta sekä viherkatosta. Odotamme innolla, että pääsemme
esittelemään valmista Versoa ensi kesän Asuntomessuilla!
Toimitusjohtaja Pasi Typpö GreenBuild Oy:stä on mielissään Verso-talosta. – Heti ensimmäisestä
luonnoksesta alkaen tiesin, että kyseessä on aivan upea, persoonallinen kohde, joka varmasti jää myös
messuyleisön mieleen, Typpö kertoo. – Versossa elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt on minimoitu
käyttämällä puupohjaisia ja kierrätettyjä rakennusmateriaaleja, kuten selluvillaeristettä. Talossa on
kosteusteknisesti toimivat, hengittävät rakenteet, jotka takaavat talolle pitkän käyttöiän ja
asukkaille viihtyisän asumisympäristön. Kohteen suunnitteluratkaisut perustuvat kansainväliseen
"ECO2 - Wood in Carbon Efficient Construction" –projektiin, Typpö valaisee.
Talon suunnitelleen arkkitehti Kirsi Ojalan mukaan ”VERSO” on moderni kaupunkipuutalo, jonka
arkkitehtisuunnittelussa on huomioitu auringon lämpö ja valo. Suunnittelun lähtökohdaksi on otettu
toimiva perheasunto, jossa erityistä huomiota ovat saaneet säilytysratkaisut, arkea helpottavat
yksityiskohdat sekä tarpeiden mukaan muuntuvat tilat. – Teemana oli löytää arjessa toimivia
tehoneliöitä, jotka muuntuvat erilaisissa elämäntilanteissa, pääsuunnittelijana toimiva Ojala kertoo.
Ekotehokkuutta on tavoiteltu kestävän kehityksen materiaalivalinnoilla sekä energiaa säästävillä
ratkaisuilla. Puu- ja kierrätystuotteiden käyttöä on painotettu pienen ympäristökuorman ja
kustannustehokkuuden näkökulmasta.
”VERSO - luonnollisen lämmin koti” –hankkeen takana ovat GreenBuild Oy, Lämpöykkönen Oy, Meena K
Oy, Nordic Waterproofing Oy/Kerabit, Pihasuunnitelma.net, Puustelli Oy, Starkki/Puukeskus,
Taloautomaatio.fi sekä Termex-Eriste Oy. Verso on paikalla rakennettu moderni puutalo, joka esitellään
yleisölle Vantaan Asuntomessuilla kesällä 2015. www.versotalo.fi

Lisätietoja:
Rakennuttaja: Laura Kröger, kroger.laura@gmail.com, puh. 040 744 2229
Talotoimittaja: Toimitusjohtaja Pasi Typpö, GreenBuild Oy, pasi.typpo@greenbuild.fi,
puh.0400 860 884 www.greenbuild.fi
Arkkitehti: Wise Group Finland Oy, Kirsi Ojala, kirsi.ojala@wisegroup.fi, puh. +358 44 427 9255
Painokelpoiset kuvat pyydettäessä: info@greenbuild.fi
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