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Turvallista tilaa 

laadukkaalle 

varhaiskasvatukselle

Päiväkotitilat eivät aina pysy mukana yhteiskunnan 
muutoksessa. Pitkäaikaisen vuokramallimme ansiosta 
uuden tilan hankinta tai vanhan laajennus onnistuu  
helposti ja riskittömästi.

Modernin päiväkodin tulee mukautua lasten ja henkilökunnan tar-
peisiin saumattomasti sekä tukea pedagogisia tavoitteita. Moduu-
lirakenteinen päiväkotimme onkin aina lähes yhtä yksilöllinen kuin 
lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma mahdollistaen tiloillaan 
myös lasten yhteisöllisen oppimisen.

Hankintana Adapteo Grow -päiväkoti on turvallinen, koska tilat 
ja tekniikka ovat viimeisimpien rakennusvaatimusten mukaiset ja 
käyttömukavat. Päiväkodin pitkäaikaisen vuokrauksen malliin sisäl-
tyvät myös ylläpito- ja huoltopalvelut, joten käyttö on huoletonta. 
Tilojen muokattavuus ja kustannustehokkuus ovat huippuluokkaa.

Adapteon päiväkodeissa on turvallista kasvaa.

Tilojen muokattavuus vastaa 

useammankin lapsiryhmän tarpeisiin.



Joustava hankinta  

muuttuviin tarpeisiin

Leikkisä oppimisympäristö elämän tärkeimpään vaiheeseen
Varhaiskasvatustilojen tarve vaihtelee jatkuvasti. Adapteon kehittämä, 
helposti muokattava A16-moduulijärjestelmä vastaa juuri tähän tarpee-
seen. Uuden päiväkotirakennuksen hankinnan joustavuus ja nopeus ovat 
omaa luokkaansa. Lisäksi tilat ovat aina helposti optimoitavissa vastaa-
maan uusiin muutoksiin.  

Talotekniikka tukee viihtyvyyttä ja oppimista
Adapteon A16-päiväkodeissa talotekniikka on rakenteiden sisällä tai 
järkevästi koteloituna. Siksi se on turvallinen lapsille sekä huoleton henki-
lökunnalle. Lasten viihtyvyyttä ja leikkien onnistumista edesauttaa myös 
vesikiertoinen lattialämmitys, jonka ansiosta lapsilla on hyvä olla lattialla 
leikkiessään. Led-valaisinjärjestelmän avulla säädetään oikea tunnelma 
sekä lepohetkiin että opetustilanteisiin. Adapteo Grown tieto- ja viestin-
tätekniikka avustavat oppimista mahdollistaen esimerkiksi projektorien, 
lähitykkien ja älytaulujen monipuolisen käytön.

Päiväkodin pintamateriaalit ovat hygieenisiä ja helposti puhdistettavia.

Avarat tilat tukevat 

varhaiskasvatuksen 

pedagogisia tavoitteita.

Tilat ovat joustavat ja 

soveltuvat  päiväkodin arkeen: 

leikkimiseen, oppimiseen, 

nukkumiseen sekä ruokailuun.

Kestävä kehitys painopisteenä
Kestävä ja vastuullinen rakentaminen on vaatimus myös Suomen 
valtion taholta. Meille Adapteolla kestävä kehitys on ollut yksi tär-
keimmistä painopisteistä jo pitkään.

Päärakennusmateriaalimme on puu. Suomen ympäristöministeriö 
onkin asettanut tavoitteen, jonka mukaan vuonna 2025 opetusra-
kennuksista vähintään 65 % olisi puurakenteisia. 

Käytämme rakennuksissamme energiaa säästävää teknologiaa, joka 
minimoi käyttökustannukset. 

Modulaaristen rakennuksiemme hiilijalanjälki on pienempi kuin be-
tonirakenteisten, ja modulaarinen rakennustapa edustaa nykyaikais-
ta kiertotaloutta parhaimmillaan. Rakennusten käyttöaste pystytään 
aina säätämään tilanteen mukaan. 

Rakennuksillemme on myös mahdollista hakea Joutsenmerkki, joka 
kertoo niiden pienemmästä ympäristökuormituksesta sekä täyttää 
samalla EU:n taksonomiavaatimukset.



Adapteo Grow -päiväkoti

mukautuu moneen

Oppimiseen  

innostavat tilat

Moduulirakenteiden ansiosta on helppo ottaa huo-
mioon eri-ikäisten lasten pienryhmät. 

Adapteo-päiväkodin tilat pystytään suunnittelemaan 
ryhmäkohtaisesti ottaen huomioon myös esikoulu- 
ikäisten lasten tarpeet.

Jokaiselle pienryhmälle voidaan toteuttaa 

 ▪ oma nukkumatila
 ▪ ryhmätila
 ▪ pienryhmätila
 ▪ leikkitila – tilavat käytävät antavat tarvittaessa  

lisää leikkitilaa
 ▪ WC-tilat. 

Esimerkiksi taiteovien avulla huoneet voidaan jakaa 
kätevästi pienempiin tiloihin tai pitää avoimena yh-
teisiä hetkiä varten. Näin myös liikunta- ja ruokasali 
ovat yhdistettävissä.       

Päiväkodin sisäkattojen akustiikkalevyt tekevät ääni-
maailmasta rauhallisemman, eikä oppimista häiritse-
vää kaikua ole. Suuret ikkunat tuovat tiloihin piristä-
vää päivänvaloa.

RAKENNUKSEN MUOTO
 ▪ Rakennuksen koko, muoto ja erilaiset pohjaratkaisut 

YKSITTÄISTEN MODUULIEN SISÄLLÄ 
 ▪ Seinille runsaasti varauksia erilaisten tilojen kustomointiin 
 ▪ Kantavat rakenteet keskitetty, joten vähän ”lukittuja” seiniä
 ▪ Muunneltavuus jopa käytön aikana esimerkiksi taiteseinillä 

TALOTEKNIIKKA
 ▪ Tehokas ilmanvaihto ja viilennys, vesikiertoinen lattialämmitys
 ▪ Erinomaiset varaukset talotekniikan asennukselle
 ▪ Rakennus voidaan yhdistää toisen rakennuksen automaation 

piiriin

ULKOASUN VIIMEISTELY JA ARKKITEHTUURI
 ▪ Mahdollisuus eri julkisivuväreihin
 ▪ Eri kattomuodot
 ▪ Terassit, katokset

Päiväkodin tilaratkaisut on kehitetty innovaatioprosessissa 
yhteistyössä monen eri alan ammattilaisen kanssa. Tarkkaan 
kehitetyn perusrakenteen pohjalta rakennus on modulaarisesti 
toimiva ja muuntelumahdollisuudet riittävät varmasti.



Moduulirakenne

Adapteon uuden, tilavamman 
A16-moduulisarjan ansiosta saat 
tiloista juuri tarpeeseesi sopivat. 16 
metrin runkosyvyys mahdollistaa eri 
tilojen ja ryhmien yhdistelyn isom-
pien ryhmien toimintaan ja toisaalta 
eriyttämisen omille kotialueille pien-
ryhmätoimintaan. 

Kaikki rakennukseen tarvittavat tilat 
ovat juuri kyseiseen tarkoitukseen 
varusteltuja. 

Esimerkiksi:

 ▪ Esiopetuksen tilat
 ▪ WC- ja pesutilat
 ▪ Kuraeteiset ja pukeutumiseteiset
 ▪ Jakelu- tai valmistuskeittiö  

ja ruokailutilat
 ▪ Henkilökunnan tilat
 ▪ Siivous- ja tekniikkahuoneet
 ▪ Varastotilat

Ulkoasu 

Adapteo-päiväkoti voidaan tehdä erilaisiin runkomuotoihin ja 
1–2-kerroksiseksi. 

 ▪ Arkkitehtuuri sopii ympäristöön.
 ▪ Kokoa voidaan mukauttaa kulloiseenkin tarpeeseen.
 ▪ Pääasiallinen rakennusmateriaali on puu.
 ▪ Julkisivua elävöittää puinen pystypaneeli.
 ▪ Terassit ja katokset luovat viihtyisyyttä ulkotiloihin.

Talotekniikka

Huipputekniset ratkaisut optimoi-
vat sisäilman laadun, ja rakennuk-
siin on liitettävissä älyteknologiaa. 
Tämä mahdollistaa rakennusauto-
maation, kuten huonekohtaisen 
ohjauksen ja rakennuksen etähal-
linnan.

Esimerkiksi:

 ▪ Reaaliaikaisesti seurattava 
ilmanvaihtojärjestelmä lämmön 
talteenotolla 

 ▪ Vesikiertoinen lattialämmitys
 ▪ Liiketunnistimilla toimiva  

led-valaistus
 ▪ Viilennysjärjestelmä  

vakiovarusteena



ARJEN TILOJA

 ▪ Lepo- ja leikkihuoneet
 ▪ Ryhmätilat, jotka yhdistyvät  

toimivasti keskenään
 ▪ WC- ja pesutilat; WC-moduulit 

ryhmittäin
 ▪ Kura- ja pukeutumiseteiset
 ▪ Siivous- ja tekniikkahuoneet

RAKENNUKSEN KOKO JA MUOTO  

 ▪ Päiväkoti voidaan rakentaa eri run-
komuotoihin joko yhteen tai kahteen 
kerrokseen.

 ▪ Arkkitehtuuri sopii ympäristöön.

TALOTEKNIIKKA

 ▪ Tehokkaalla ilmanvaihdolla 
sekä vakiovarusteena olevalla 
viilennyksellä saadaan erinomainen 
sisäilma.

 ▪ Heikkovirtajärjestelmä mahdollistaa 
esim. älytaulut.

 ▪ Rakennus voidaan yhdistää toisen 
rakennuksen automaation piiriin.

ESTEETTÖMYYS

 ▪ Ratkaisuissamme olemme huomioineet 
esteettömyysvaatimukset, jotta päivä-
koti soveltuu kaikille.

PIENRYHMÄTILAT

 ▪ Rauhallisempiin oppimishetkiin.
 ▪ Ryhmäkohtaisilla tiloilla luodaan turvaa 

eri-ikäisille lapsiryhmille.
 ▪ Mahdollisuus ryhmäkohtaisiin väreihin 

ja tehosteseiniin.
 ▪ Pedagogisen toiminnan laatu paranee.

Yksityiskohdat 

tutuiksi
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Märkäeteinen
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Märkäeteinen
18,0  m2

Taukotila
20,5  m2

Pienryhmätila
20,5  m2

JOUSTAVUUS YKSITTÄISTEN 
MODUULIEN SISÄLLÄ

 ▪ Moduuleissa on valmiina runsaasti va-
rauksia väliseinille. Ne mahdollistavat 
joustavasti erikokoisten tilojen  
rakentamisen.

 ▪ Kantavat rakenteet on keskitetty, joten 
"lukittuja" seiniä on vain vähän.

 ▪ Siirto- ja taiteseinät mahdollistavat tilo-
jen käytönaikaisen muunneltavuuden.



Päiväkotiryhmien tilat

Tutustu tarkemmin Adapteo Grow 

-rakennukseen valittaviin tiloihin ja niihin 

tarjolla oleviin lisävarustepaketteihin.

KOTIRYHMÄ, 
KESKIKOKOINEN
42 + 29 m²
max. 20 lasta
 ▪ Kotiryhmäkalusteet
 ▪ Lepohuonepaketti
 ▪ Aktiviteettipaketti

KOTIRYHMÄ, ISO
63 + 29 m² 
max. 24 lasta
 ▪ Kotiryhmäkalusteet
 ▪ Lepohuonepaketti
 ▪ Aktiviteettipaketti

PIENRYHMÄ
8 m²
 ▪ Pienryhmäkalusteet

PIENRYHMÄ-/ 
PUKEUTUMISAULA
18 m²
 ▪ Eteispaketti

KURAETEINEN
18 m²
 ▪ Kurapaketti
 ▪ Vaatteidenhuoltopaketti

WC-TILAT
5 m²
 ▪ 3 normaalia WC:tä 

perusvarusteineen
 ▪ 3 käsienpesupistettä 

perusvarusteineen

ESTEETÖN WC-TILA
6 m²
 ▪ Yksi esteetön WC-tila 

perusvarusteineen
 ▪ Hoitohuonepaketti

HALLINNON JA 
HENKILÖKUNNAN  
TILAT
10–60 m²
 ▪ Toimistokalusteet Basic *
 ▪ Toimistokalusteet Plus *

SOSIAALITILAT
20–60 m²
 ▪ Pukuhuonepaketti
 ▪ Taukotilapaketti Basic *
 ▪ Taukotilapaketti Plus *

TOIMISTO
10–32 m²
 ▪ Toimistokalusteet Basic *
 ▪ Toimistokalusteet Plus *

NEUVOTTELUTILAT
10–60 m²
 ▪ Neuvotteluhuoneen 

kalusteet
 ▪ Esityspaketti Basic *
 ▪ Esityspaketti Plus *

JAKELUKEITTIÖ
(ei sis. 17,5 m²:n teknistä tilaa)
40 tai 68 m² 
100 tai 250 hlöä
 ▪ Adapteo-jakelukeittiö
 ▪ Adapteo-jakelulinjasto

VALMISTUSKEITTIÖ 
(ei sis. 17,5 m²:n teknistä tilaa)
97 m² 
400 hlöä
 ▪ Adapteo- 

valmistuskeittiö
 ▪ Adapteo-jakelulinjasto

SIIVOUSTILAT
1,5–18 m²
 ▪ Siivouskomeropaketti
 ▪ Siivouskeskuspaketti

TILOJEN VIIMEISTELYYN
 ▪ Mukavuuspaketti Basic *
 ▪ Mukavuuspaketti Plus *
 ▪ Tilanjakopaketti

VARASTO
 ▪ Säilytyspaketti

Päiväkodin muut tilat

*Tutustu Adapteo-päiväkodin lisävarusteet -esitteeseen.



Ilman betonirunkoa CO₂-päästöt vähenevät

Tehokas tuotanto säästää energiaa ja resursseja

Rakennuksillamme täytät kansalliset kestävän 

kehityksen tavoitteet

Energiatehokkaat rakennukset säästävät resursseja

Tähtäämme fossiilittomiin kuljetuksiin

 ▪ Olemme matkalla kohti ympäristöneutraalia tuotantoa.
 ▪ A16-moduulisarjan rakennuksilla on CE-merkintä, jolla voidaan osoittaa, että tuote 

täyttää turvallisuus- ja terveysominaisuudet muun muassa rakenteen kantavuuden 
sekä pitkäaikaiskestävyyden osalta. CE-merkintä on eurooppalainen menettely, 
jonka kautta voidaan osoittaa tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella ja 
vertailukelpoisella tavalla. 

 ▪ Rakennukselle voidaan hakea myös suomalainen Joutsenmerkki. Tämä merkintä 
varmistaa asiakkaalle, että tuotteella on pienempi ympäristökuormitus ja että tuote 
on turvallinen ja laadukas.

 ▪ Rakennuksillamme voidaan saavuttaa RTS-ympäristöluokituksen 3 tai 4 tähteä riip-
puen asiakkaan tarpeista.

Materiaalien kierrättäminen ja jätteen vähentäminen

 ▪ Materiaalien kierrättäminen ja jätteen vähentäminen yhdessä tavarantoimittajien 
kanssa on ympäristöälykästä. Adapteon materiaaleista kaikki moduulit käytetään 
uudelleen.

 ▪ Suomi on hiilineutraali ja sen talous perustuu kiertotalouteen vuoteen 2035 
mennessä.

 ▪ Rakentaminen perustuu kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin, ja modulaarista 
rakentamista vauhditetaan.

 ▪ Suurin osa rakennuksista valmistetaan kierrätetyistä, uusiutuvista tai vähähiilisistä 
raaka-aineista viimeistään vuonna 2035. 

 ▪ Rakennusten hiilijalanjäljen koko elinkaaren aikainen, lakisääteinen kontrolli vuo-
teen 2025 mennessä.

 ▪ Julkisista rakennuksista 45 %:n ja opetustiloista 65 %:n tulee olla puurakenteisia 
vuoteen 2025 mennessä.

 ▪ Rakennustemme energiatehokkuus yltää parhaimpaan A-luokkaan, mikä säästää 
resursseja käytön aikana.

 ▪ Kuljetusauton kokoa vastaavat moduulit ja paikalliset logistiikkakeskukset mahdol-
listavat tehokkaat kuljetukset ja lyhentävät kuljetusmatkoja.

 ▪ Pääasiallisen rakennusmateriaalimme puun hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi 
kuin esimerkiksi betonin.

 ▪ Osallistumme Suomen ympäristöministeriön kunnianhimoiseen yhteishankkee-
seen, jossa keskitytään rakennusten hiilijalanjäljen mittaamiseen.

 ▪ A16-moduulisarja on pääosin puurakenteinen, ja tämän ansiosta hiilikädenjälki* 
eli kompensaatio rakennuksen hiilijalanjälkeen koko elinkaaresta mitattuna on 
huomattava: 49 %.

* Hiilikädenjälki tarkoittaa hyötyä, jonka tuote tai palvelu saa aikaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Tavoitteemme vuoteen 2030 mennessä on, 
että asiakkaamme voivat puolittaa hiilidioksidi- 
päästönsä käyttämällä ratkaisujamme.

Mukana Suomen kestävän 

kehityksen tavoitteissa

Valtion tähtäimessä on, että tulevaisuudessa ra-
kentaminen perustuu kiertotalouden mukaisiin 
ratkaisuihin. Tavoitteena onkin vauhdittaa modu-
laarista rakentamista.

Lisäksi julkisissa hankinnoissa pyritään siirtymään puupoh-
jaisten tuotteiden käyttöön puun suotuisten ympäristövaiku-
tusten vuoksi. Rakennusten  terveellisyyttä, turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä halutaan parantaa, joten puun käyttö on senkin 
vuoksi suositeltua. Tavoitteena on, että vuoteen 2035 men-
nessä suurin osa Suomen rakennuksista valmistetaan kierrä-
tetyistä, uusiutuvista tai vähähiilisistä raaka-aineista.  

Valitsemalla Adapteon modulaarisen ja kiertotaloudellisen 
puurakennuksen täytät tulevaisuuden vastuullisuusvaatimuk-
set jo nyt. 



Adapteon arvoketju

Työskentelemme kestävästi koko arvoketjussamme 
suunnittelusta ja tuotekehityksestä aina kunnostukseen 
ja uudelleenkäyttöön.

Kun moduulia ei enää voida käyttää rakennuksissamme, kierrätämme 
sen muuhun käyttötarkoitukseen.

1. TUOTEKEHITYS
Suosimme kiertotaloutta kestävillä rakennusmateriaaleilla ja cleantech-ratkaisuilla. Teemme yhteistyötä 
toimittajiemme kanssa parantaaksemme jatkuvasti materiaalien ja toimintamme vastuullisuutta.

2. TUOTANTO
Adapteon nykyaikainen tuotantotekniikka lisää tuottavuutta ja minimoi rakennuksen kosteutta ja 
materiaalijäämiä. Me ja pitkäaikaiset ulkopuoliset toimittajamme tilaamme vain tarvitsemamme määrän 
materiaaleja jätteen minimoimiseksi.

3. SUUNNITTELU
Kartoitamme tarpeet ja suunnittelemme optimaalisen ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa. Löydämme 
yhteistyössä optimaaliset laatuominaisuudet ja ympäristötehokkuuden.

4. TOIMITUS
Pyrimme resurssitehokkuuteen työmaan valmisteluissa, kuten vedenkäytössä sekä sähkö- ja 
perustustöissä. Tavoitteemme on mahdollisimman ympäristöystävällinen kuljetus projektikohteille ja 
sieltä pois. Toiminnassamme noudatetaan nolla tapaturmaa -politiikkaa.

5. RAKENNUSTEN KÄYTTÖ
Suunnittelumme ja siihen lisätyt cleantech-ratkaisut mahdollistavat asiakkaillemme tehokkaamman 
energiankäytön ja hiilijalanjäljen minimoimisen.

6. UUDELLEENKÄYTTÖ
Puramme ja kunnostamme rakennuksemme huolellisesti taataksemme rakennusyksiköiden tehokkaan 
uudelleenkäytön ja elinkaaren maksimoimisen. Materiaalit ja sisustus käytetään uudelleen tai myydään 
eteenpäin.

7. KIERRÄTYS
Kun rakennusyksikkö on saavuttanut vuokraelinkaarensa pään, se joko myydään tai lahjoitetaan toiseen 
tarkoitukseen.

2. TUOTANTO 

1. TUOTEKEHITYS 

6. UUDELLEENKÄYTTÖ

3. SUUNNITTELU 

5. RAKENNUKSEN KÄYTTÖ

4. TOIMITUS

7. KIERRÄTYS

Adapteon 
kiertotaloudellisen 
rakennuskonseptin 
avulla rakennuksia 

käytetään yhä 
uudelleen ja 
uudelleen.

Pääosin puurakenteisen Adapteo Grow

-päiväkodin aikaansaama hiilikädenjälki eli 

kompensaatio hiilijalanjälkeen koko elinkaaren  

ajalta on merkittävä: 49 %.



Tarpeen kartoitus, 
luonnos rakennuk-
sesta, tarjous ja 
sopimus.*

*Kysy meiltä ostajan opasta, jotta osaat ottaa huomioon 
kaikki tarvittavat seikat jo kilpailutusvaiheessa!

Hanke- tai urakka-
neuvottelu, käyttä-
jäpalaverit, aikatau-
lutus ja suunnittelu.

Moduulien hanke-
kohtainen valmis-
telu ja viimeistely 
tehtaallamme.

Huolehdimme 
mielellämme koko 
projektin alusta 
loppuun, maa- 
rakennustyötkin  
tarvittaessa.

Adapteo Grow  

-päiväkodin elinkaari
Näin se toimii tilauksesta toimitukseen ja käyttöön

Haluaisitko muokata olemassa olevaa päiväkotia tai rakentaa kokonaan 
uuden? Meiltä saat siihen aina järkevimmän ratkaisun. Sovitamme vuokraus-
tavan tilanteesi mukaan ja varmistamme, että saat tarpeeseesi optimaalisen 
ratkaisun. Adapteo Grow on tarkoitettu yli 5 vuoden vuokra-ajalle tai  
pysyväksi ratkaisuksi.

Tarjouspyyntö 
ja sopimus

Rakennuslupa 
ja moduulien  

valmistelu
Suunnittelu Maarakennus

ADAPTEO GROW ON VAIVATON 

AVAIMET KÄTEEN -RATKAISU

Kuljetamme 
rakennuksen 
paikalleen ja 
suoritamme 
kohteen 
asennuksen.

Vuokrajakson päät-
tyessä sopimusta 
voidaan jatkaa jousta-
vasti. Vaihtoehtoisesti 
rakennus puretaan 
ja kuljetetaan pois ja 
tontti ennallistetaan.

Vuokrajakso, jonka aikana saat 
kauttamme kiinteistöön liittyvät 
ylläpito- ja huoltopalvelut. 
Käytössäsi on 24/7-huoltopalvelu  
koko vuokrauksen ajan.

Sopimuksen  
loppuminen 

tai jatko
Vuokra-aikaAsennus

Vuokramallin edut

 ▪ Joustava ratkaisu siltä varalta, että tarve muuttuu vuosien varrella
 ▪ Ei rasita tasetta
 ▪ Ennustettavuus: tiedät kuukausittaiset käyttökustannukset etukäteen
 ▪ Kiertotalousmallimme mukaisesti rakennus voidaan purkaa ja ottaa 

käyttöön toisaalla eri tarkoituksessa
 ▪ Vuokramallissa ylläpito- ja huoltopalvelut ovat käytössäsi 24/7



Adapteo on Pohjois-Euroopan johta-
va muunneltavien tilojen toimittaja. 
Kehitämme ja rakennamme raken-
nuksia, joita voidaan mukauttaa, 
käyttää uudelleen ja suurentaa tai 
pienentää asiakkaidemme muuttu-
vien tarpeiden mukaan.

Tarjoamalla tiloja välttämättömiin toi-
mintoihin, kuten kouluille, päiväko-
deille, palveluasumiseen, toimistoiksi 
ja majoitustiloiksi, luomme arvoa 
yhteiskunnalle. Modulaariset ratkai-
summe vuokrataan yhä uudelleen ja 
uudelleen, mikä minimoi materiaalin 
käytön ja edistää kiertotaloutta.

Kunnianhimoisella kestävän kehityk-
sen ohjelmallamme pyrimme näyttä-
mään alallamme tietä kohti vastuulli-
sempaa tulevaisuutta. 

Innovoimme kestävää kehitystä 
varten, kehitämme ilmastoälyk-
käitä rakennuksia ja kannamme 
vastuuta arvoketjustamme.

Palvelemme niin julkista kuin yksi-
tyistä sektoria ympäri Suomen. Jos 
haluat jutella lisää päiväkotiraken-
nuksistamme, ota meihin yhteyttä.

Parhain terveisin
Adapteo

Me olemme täällä  

sinua varten

Kokkola

Jyväskylä

Järvenpää

Ylöjärvi

Vantaa

Täältä meidät 

löytää

Pääkonttori
Äyritie 12
01510 Vantaa

info.fi@adapteo.com
010 661 5500
adapteo.fi


