
Lapponia Minikoti

Muuttovalmis lämpöhirsitalo 



Hengittävä ja energiatehokas 

Lapponia Valmiskoti                            

on muuttovalmis lämpöhirsi-moduulitalo. 

ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ LÄMMIN 
RAKENNE TÄYTTÄÄ  
TULEVAISUUDEN VAATIMUKSET
Energiataloudellinen rakenne. 
Seinän (250 mm) lämpöarvo on u 
0.17 ja katon u 0.09. Perinteisen-
ja lamellihirsiseinän tulisi olla 
jopa 70 cm paksu yltääkseen 
vastaavaan lämpöarvoon. Tämä 
näkyy pienempänä 
energiankulutuksena HILJAINEN SISÄTILA

Lämpöhirressä on 
erinomainen äänieristys 
ulko- ja  sisäpuolelta 
tuleviin ääniin.

HENGITTÄVÄSSÄ TALOSSA 
HAPPIRIKAS SISÄILMA
Lämpöhirsi puukuitueristeellä on 
hyvä valinta allergia-perheelle 
puhtaan sisäilman vuoksi. 
Hengittävän rakenteen ansiosta 
hiilidioksidi pääsee poistumaan 
sisältä tehden tilaa raikkaalle 
hapelle.

TUTKITTUA 
HYVINVOINTIA 
Puun luonnollisen 
lämpimän olemuksen on 
tutkimuksissa todettu 
edistävän hyvinvointia, 
oppimista ja madaltavan 
stressihormonitasoa.

VALMIIKSI TEHTY, KUIVAKETJU, LYHYT 
TYÖMAA-AIKA
Lapponian moduulirakenteiset talot 
tehdään kuivissa ja lämpimissä 
tehdastiloissa valmiiksi. Tästä johtuen 
työmaa-aika on lyhyt ja talo on 
luovutusvalmis muutamassa viikossa.

ERINOMAINEN ERISTYS 
Aidon puukuitueristeen lämmönvarastointi-
kyky on kaksi kertaa tavallista eristettä 
parempi. Sen ansiosta sisälämpötila pysyy 
vakaampana lämpötilan vaihdellessa ulkona 
yöllä ja päivällä. Puukuitueriste on tehty 
kierrätettävästä materiaalista.

KUIVAT RAKENTEET
Verrattuna tavalliseen 
eristeeseen, aito 
puukuitueriste estää 
kosteuden siirtymisen 
rakenteisiin 10 x 
tehokkaammin.

TERVEELLINEN ILMANKOSTEUS
Puukuitueristeen ansioista  
tutkitusti parempi sisäilma, 
kosteustasapaino sekä 
orgaaninen ja hengittävä 
seinärakenne.

PUHTAAMPAA SISÄILMAA
Mallistomme allergiavapaat, 
sertifioidut sisämaalit, sekä keittiö-
ja kiintokalusteiden M1-luokitus 
kertovat tuotteiden 
vähäpäästöisyydestä.

LAADUKKAAT MATERIAALIT
Ulkoseinässä lisävalintana 
tehdasmaalattu paksu
hirsipaneeli ja aito puukuitueriste. 
Kuivissa sisätiloissa vakiona
valkovahatut hirsipaneelit. 
Saunoissa on tervaleppälauteet. 

LUONNOLLINEN VALINTA
Puun käyttö vähentää 
ilmaston kuormitusta ja 
sitoo hiilidioksidia koko 
käyttöikänsä ajan. 
Puutalon tuotanto 
kuormittaa ilmastoa 
huomattavasti vähemmän 
verrattuna esimerkiksi  
betonirakentamiseen. 

LUOTETTAVAT 
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Stora-Enso, Puumerkki, 
Rautakesko, Onninen, Skaala, 
Pihla, Ruukki, Ormax, Icopal, 
Hunton, Isover, Jeld-Wen, 
Kaskipuu, Keittiömaailma, 
Oras, Electrolux, AEG



LAPPONIA 45 + parvi 9 

on minikoti-malliston suurin moduulitalo, jossa on 
erillinen makuuhuone ja sauna. Talon suunnittelussa 
on huomioitu energiatehokkaat neliöt ja toimiva 
kokonaisuus, jossa on nukkumapaikat 6 hengelle. 
Lapponia 45 sopii mainiosti myös vuokrakäyttöön. 
Suurella parvella (n. 3m x 3m = 9 m2) on nukkuma- ja 
leikkitilat isommallekin joukolle. 

Kerrosala: 45 m2
Parvi: 9 m2
Precut alk.:  66.900 €
Sisustusvalmis alk. 69.200 €
Muuttovalmis alk. 98.700 € 



LAPPONIA 24 + parvi 6

mallissa olohuoneen huonekorkeus on 3.3 m. Talon 
päädyssä on avarat maisemaikkunat. Matalat portaat 
johtavat isolle nukkumaparvelle. Portaiden alla on 
runsaasti säilytystilaa. Muuttovalmiissa talossa on 
laadukas minikeittiö ja kylpyhuone. Talossa on 
nukkumapaikat 4 hengelle.

Kerrosala: 24 m2
Parvi: 6 m2
Precut alk.:  29.950 €
Sisustusvalmis alk. 41.100 €
Muuttovalmis alk. 52.800 € 



LAPPONIA 17

on malliston pienin minikoti, jonka voi rakentaa ilman 
rakennuslupaa. Talo sopii hienosti lisärakennukseksi 
vieraskäyttöön ja erilaisiin harrastuksiin avoimen 
pohjaratkaisun ansiosta. Lisävalintana taloon saa 
myös wc / pesuhuoneen. Lisävalintana kattoterassi 
lasikaiteilla. 

Kerrosala: 17 m2
Precut alk.:  12.550 €
Sisustusvalmis alk. 20.400 €



Lapponia Lämpöhirsi Valmiskodit

Yhteistyössä:

• Helppo ostaa ja omistaa
• Muuttovalmis toimitusvaihtoehto
• Kolme kertaa perinteistä hirsirakennetta energiatehokkaampi 

seinärakenne
• Tehokkaat tilaratkaisut 
• Lapponia lämpöhirressä on erinomainen äänieristys
• M1 sertifioidut allergiavapaat sisämaalit 
• Ekovalinnassa puukuitueriste ja hengittävä seinärakenne 
• Tutkitusti parempi sisäilman laatu
• Muuttovalmiit Lapponiatalot tehdään kuivissa ja lämpimissä 

tehdastiloissa

Toimitusvaihtoehdot
• Pre-Cut toimitus, runko 48 x 198 mm.
• Tasoelementtitoimitus. Alapohja, ulkoseinät, väliseinät, 

välipohja ja yläpohja
• Moduulitoimitus

➢ Sisustusvalmis
➢ Muuttovalmis


