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MESSUTALO VERSOSSA TAVOITELLAAN ARJEN
TOIMIVUUTTA – MYÖS RAKENNUSVAIHEESSA
”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. Matkaan mahtuu myös arkisia haasteita. – Oikeiden tarvikkeiden hankinta ja niiden
järjestäminen työmaalle tiedettiin etukäteen yhdeksi suurimmista haasteista. Onneksemme tutustuimme
STARKin Vastuumyyjä –palveluun, Krögerit kertovat. – Vastuumyyjämme huolehtii, että projekti etenee ja
tarvikkeet saapuvat työmaalle ajallaan. Henkilökohtainen palvelu helpottaa asioinnin sujuvuutta ja
vähentää virheiden määrää, uskovat Krögerit.
-Ammattilaisten osaamiseen, kattaviin valikoimiin, monipuolisiin palveluihin ja laajaan verkostoon
perustuvat STARK-myymälät palvelevat asiakkaita siellä, missä rakentamista tapahtuu. Vastuumyyjä –
palvelun avulla helpotamme rakentajan stressiä ja arkea. Asiakkaan palkintona odottaa koti, jonka
rakentaminen meni suunnitelmien mukaisesti, STARK Martinlaakson yksikönpäällikkö Marcus Nybom
sanoo.
– Tyytyväinen asiakas on Vastuumyyjämme ensimmäinen tavoite ja asiakaspalautteemme on ollut
erittäin positiivista, kehuu Marcus Nybom.
Itse asumisen arkea helpottava osa-alue uudessa kodissa on taloautomaatio, jonka kantava idea on
yhdistää talotekniikan toiminnot yhdeksi toimivaksi järjestelmäksi: valaistus, lämmitys, ilmanvaihto sekä
sähkön- ja vedensyöttö palo- ja murtohälytystä unohtamatta. Krögerien hanketta on toteuttamassa
TALOAUTOMAATIO.FI. – Verson selkeä lähtökohta on ekologisuus, joka yhdistyy arjen toimivuuteen
sekä estetiikkaan. Näihin lähtökohtiin talotekniikan osalta vastauksemme on KNX –taloautomaatio, johon
olemme luoneet oman konseptimme suunnittelusta valmiiseen toteutukseen, toteaa
TALOAUTOMAATIO.FI:n toimitusjohtaja Niko Nissinen
– Käytännössä ekologisuus ja arjen toimivuus yhdistyvät erilaisten tilanneohjausten kautta, parhaana
esimerkkinä ehkä Poissa –toiminto kotoa lähdettäessä: yhdellä napin painalluksella ohjataan Versossa
kaikki valot pois päältä, pienennetään ilmanvaihtoa, katkaistaan sähkönsyöttö keittiön ja
kodinhoitohuoneen pistorasioista, suljetaan päävesiventtiili ja halutessa voidaan laskea myös lämpötilaa.
Energiaa säästyy ja mitään sähkölaitteita ei jää vahingossakaan päälle, toteavat Pertti ja Laura Kröger
tyytyväisenä.
”VERSO - luonnollisen lämmin koti” –hankkeen takana ovat GreenBuild Oy, Lämpöykkönen Oy, Meena K
Oy, Nordic Waterproofing Oy/Kerabit, Pihasuunnitelma.net, Puustelli Oy, STARK (ent.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
STARK: Yksikönpäällikkö Markus Nybom, marcus.nybom@stark-suomi.fi, puh. 050 330 8734
Taloautomaatio.fi: Toimitusjohtaja Niko Nissinen, niko.nissinen@talomatuomaatio.fi, puh. 0400 592 223
Painokelpoiset kuvat pyydettäessä: info@greenbuild.fi
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