
2005

Kesämaa
Lapponia-kesähuvilat ja -saunat



Vapaa-ajanasunnossa, kesähuvilalla, suo-
malaiset ovat tottuneet karistamaan arjen 
kiireet. Kesähuvilalla on aikaa rentoutua vaik-
kapa kirjojen parissa, kalastaa tai askarrella. 
Sinne on ilo kutsua ystäviä juhlimaan. 

Kesähuvila on myös paikka, jossa sukupolvet 
kohtaavat. Kuinka moni pikkutyttö oppii kuk-
kaseppeleen teon mummulta tai äidiltä juuri 
kesähuvilalla – entäpä pikkupojan ikimuistoi-
set kalahetket papan tai isän kanssa. 

Rantasaunan lämmittäminen, koivunlehtien
tuoksu juhannuksena ja saunan jälkeiset uin-
tihetket ovat suomalaista elämänlaatua, jota
ei voi rahassa mitata. 

Rakkaalle kesäpaikalle tekee mieli palata kevät
keväältä, kesä kesältä. Talvella sitä muistellaan 
haikeana, tehdään sinne joskus hiihtoretki, 
lämmitetään sauna, pestään arki pois.

Kesämökki, rantasauna tai saunamökki on
levähdyspaikka kaukana kiireestä ja melusta.
Tai viherpeukalon unelmien täyttymys aurin-
koisella puutarhatontilla. Kalastajan, marjas-
tajan ja metsästäjän tukikohta metsäjärven 
rannalla. Lapsiperheen kesäparatiisi hiekka-
rannan äärellä. Vapaa-ajan asunnon raken-
tajan ”ensimökki”, tukikohta, josta käsin on 
helppo toimia rakennustyömaalla.

Kaikkea sitä ja lisäksi juuri sinun unelmiesi 
täyttymys. Alusta asti huolellisesti suunni-
teltu, rakennettu ja viimeistelty vapaa-ajan 
asunto, kesähuvila tai saunamökki. Kesämaa-
huvila sointuu suomalaiseen maisemaan. 

Meillä Lapponia House Oy:ssä on yli 20 vuoden 
kokemus hirsitalojen toteuttamisesta. Toteu-
tamme ammattitaidolla myös sinun unelmasi
niin, että sinä voit keskittyä nauttimaan elä-
mästä ja vapaa-ajasta omalla kesähuvilallasi. 
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Kesämaa 104
Alakerta 50,0 m2
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Kerrosala
yhteensä 72,5 m2

Parvi (alle 160 cm) 8,5 m2

Terassi 14,0 m2
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Kesämaa 91
Alakerta 40,0 m2

Yläkerta 18,0 m2

Kerrosala
yhteensä 58,0 m2

Parvi (alle 160 cm) 9,0 m2

Terassi 14,0 m2

Parveke 10,0 m2

Käyttöala
yhteensä 91,0 m2
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Kesämaa 64
Kerrosala 30,0 m2

Parvi (alle 160 cm) 23,5 m2

Terassi 11,0 m2

Käyttöala
yhteensä 64,5 m2
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Kesämaa 45
Kerrosala 30,0 m2

Terassi 15,0 m2

Käyttöala
yhteensä 45,0 m2
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Kesämaa 40
Kerrosala 25,0 m2

Terassi 15,0 m2

Käyttöala
yhteensä 40,0 m2
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Kesämaa 31
Kerrosala 19,5 m2

Terassi 11,5 m2

Käyttöala
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Kesämaa 37
Kerrosala 25,0 m2

Terassi 12,5 m2

Käyttöala
yhteensä 37,5 m2
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Kesämaa 35
Kerrosala 25,0 m2

Terassi 10,5 m2

Käyttöala
yhteensä 35,5 m2

Kesämaa 37
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Kerrosala 20,5 m2
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Kesämaa 22
Kerrosala 15,5 m2

Terassi 7,0 m2

Käyttöala
yhteensä 22,5 m2
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Kesämaa 30
Kerrosala 25,0 m2

Terassi 5,0 m2

Käyttöala
yhteensä 30,0 m2
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Kesämaa 23
Kerrosala 15,5 m2

Terassi 7,5 m2

Käyttöala
yhteensä 23,0 m2
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Kerrosala 9,5 m2

Terassi 5,5 m2

Käyttöala
yhteensä 15,0 m2
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Kerrosala 9,5 m2

Terassi 5,5 m2

Käyttöala
yhteensä 15,0 m2
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Lapponia huvila tai 
sauna on järkivalinta

Kuva 1.
Vakiomallien huonekorkeus on myös sivuseinillä
min. 236 cm ja ikkunoiden yläreuna on 210 cm 
korkeudessa. Siksi Lapponia huviloissa ja sauna-
rakennuksissa ikkunoista näkee kumartumatta
ulos ja huvilan kalustaminen onnistuu vakiokalustein.

Kuva 2.
Sivuseinien riittävä korkeus mahdollistaa myös
lauteiden asentamisen riittävän ylös kiukaaseen
nähden. Tilavuus kasvaa. Löylyt ovat tasaisen
makoisat, kun lauteet voidaan oikeaoppisesti asentaa
selvästi kiuasta korkeammalle ja myös sivuseinälle.

Kuva 3.
Lapponian vakiomallisten huviloiden ja saunojen
ulko-ovet ja väliovet ovat 210 cm korkeita,
joten niistä pääsee kumartelematta kulkemaan.
Myös parvekkeiden ovet ovat täyskorkeita 210 cm. 

* poikkeuksena alle 20 neliön pienimmät saunat,
joissa ulkonäkösyistä huonekorkeus on 190 cm ja 
ovikorkeudet 190 cm.

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.

Hirsihuvilat ja saunat saat valita kolmella eri hirsivaihtoehdolla:

3) Pyöröhirsi ø 170 mm2) Höylähirsi 145 x 154 mm1) Höylähirsi 95 x 164 mm

Lapponia huviloiden suunnittelussa on perinteisestä kesämökki suunnit-
telusta poiketen otettu lähtökohdaksi riittävät huone ja ovikorkeudet*. 

Lapponia hirsitalo on helppo pystyttää, koska normaalisalvosten ja porausten 
lisäksi Lapponia hirsitalojen hirsikehikkoon on tehtaalla valmiiksi työstetty myös kantavien 
palkkien liitokset.
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Toimituserittely

Lapponia huviloiden
ja saunojen laatu-
toimituksessa
mukana myös:

Täydellinen  puuosatoimitus

Ulkoseinät
• valmiiksi työstetty hirsirunko vaihtoehtoisesti;  
 höylähirsi 95 mm, 145 mm tai 170 mm pöyröhirsi
• sokkelikaista perustuksen ja hirren väliin
 • hirsikehikon asennustarvikkeet; vaarnatapit,
 karapuut, pultit ja jatkosraudat

Päätykolmiot
vaihtoehtoisesti mallin mukaan
1. hirsirakenne
2. runkorakenne (toimitus irtotavarana) 
  • ulkoverhous höylähirsi- tai pyöröhirsipaneeli
  • ilmarakolauta
  • tuulensuojalevy
  • kantavat runkotolpat
  • sisäverhous höylähirsi- tai pyöröhirsipaneeli
3. paneloitu ristikko 
  • ulkoverhous höylähirsi- tai pyöröhirsipaneeli
  toimitus irtotavarana
  • ilmarakolauta, toimitus irtotavarana
  • tuulensuojalevy, toimitus irtotavarana
  • asennusvalmiit päätyristikot

Ikkunat
• Ikkunat kaksinkertaiset suojakäsitellyt
 pohjakuvien mukaisesti.
• Ikkunoissa tehdasvalmiit pintahelat

Ulko-ovet
 • ovet lämpöeristetty ja liimarunkorakenteisia
• alakerran ulko-ovet  210 cm korkuisia,
 parvekkeen ovet 180-190 cm korkuisia 
• Pysty –tai vaakapaneloidut ulko-ovet
 suorilla lasiaukoilla.
• Ovet tehdasheloitettuina: saranat ja lukkorunko
 asennettuna, avainpesä ja painikkeet sisältyvät 
 toimitukseen.

Sisäovet
• kaikki väliovet 210 cm korkuisia
• Saunan ovi lasiaukollinen (lasitettu) puuovi,
 ”pallovetimellä varustettu”.
• Väliovet lakatut oksamänty puupeiliovet,
 painikkeet ja tarvittavat peitelevyt 

Vuorilaudat ikkunoihin ja oviin 
 • ikkunoiden ja ovien levikelaudat
• ulkopuolen Lapponia Design vuorilaudat

Sisäpuoliset listoitukset
 • sisäpuolen listat; ikkunoihin, oviin,
 lattiaan ja kattoon. 

Vesikattorakenne
kantava rakenne vaihtoehtoisesti mallin mukaan
1. palkkirakenne
2. kehärakenne
3. ristikkorakenne

Muu puutavara
• raakaponttilauta palahuopakatetta varten
• lisäkoolaus
 • kattopaneeli
 • räystäslaudat

Välipohjarakenne
• lattialauta  
• kantava palkisto   
• kattopaneeli  

Portaat
 • parvimalleissa sisätiloihin parven suora puuvalmis
 porras ja portaan kaide
 • terasseille ulkoporrasmateriaalit 140 cm leveää
 kahden askelman porrasta varten

Väliseinät
Mallin mukaan
 • hirsirakenteisena; ulkokehikon mukaan joko 
 höylähirsi tai pyöröhirsi 
 • runkorakenteisena
  - väliseinärunko
  - hirsipaneelit (tai kipsilevy kosteissa tiloissa) 

Sauna
• saunaan asennusvalmis kuusilaudepaketti
 • saunan katon koolaus, alumiinipaperi ja
 sisäkattopaneeli
• kevytrunkoiset seinät; rungot, alumiinipaperi,
 ilmarakorima, kuusipaneeli

Terassit ja parvekkeet
 • painekyllästetty terassilauta
 • terassin painekyllästetyt vasat
 • terassin / parvekkeen kaide kuvien mukaisena

Lattia
 • lattialauta
 • lattian koolaus 45 mm
 • huopakaista koolauksen alle

Lukot ja helat
 • ikkunoissa tehdasvalmiit pintahelat
 • ulko-ovien lukkorunko asennettuna ja
 avainpesä (avaimia 3 kpl) 
 • ulko-ovien ja sisäovien pintahelat ja painikkeet

Kiinnitystarvikepaketti
 • kattorakenteiden kiinnitysraudat
• palkkikengät talomallin mukaan
• kaiteiden ja ikkunoiden kiinnitysruuvit
• 10 kg 28 x 75 kuumasinkittyjä lankanauloja
• 10 kg 42 x 100 kuumasinkittyjä lankanauloja

Piirustus ja ohjeistus
 • pääpiirustukset rakennuslupia varten
 (asemapiirroksen hankkii asiakas) 
 • perustuksen mittaohjepiirustus
 • vakiomallien rakennekuvat ja – laskelmat
 viranomaisia varten
• vakomallien työpiirustukset ja hirsikehikon
 asennusohjeet
 • materiaalista toimitukseen kuuluvista tarvikkeista
 • pintakäsittelyohje
 • varastointiohje

Lisätoimitukset
Kuljetus 
 • kaikki toimituksen materiaalit rekka-autotien 
 päähän toimitettuna 
 • saaritoimitusten mahdolliset lautta
 ym. maksut ei sisälly kuljetukseen

Rautakauppatarvikkeet
Lämpöeristeet
  • yläpohjan eriste 150 mm
  • höyrynsulku
  • välipohjaeriste (parvimallit) 100 mm
  • runkorakenteiset väliseinät 70 mm 
Vesikate
  • musta palahuopakate ja aluskate 
  • harjalaatat ja räystäskaistat palahuopakatteelle



www.lapponiahouse.com

Pääkonttori: Tiilipolku 8, 01720 Vantaa, puh. (09) 7743 660, fax (09) 7743 6633
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