Lapponia-talolla on
lämmin sydän

Vapaa-ajantalot
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Lapponia-talot
tehdään
perinteitä
kunnioittaen
Käsityötaidolla,
vuosikymmenten kokemuksella
Puurakentamisella on Suomessa vuosisatojen
perinteet. Savutuvat olivat 1500-luvulta alkaen
ensimmäisiä Suomessa piilukirveellä veistettyjä
hirsirunkoisia asumuksia. Vuosisatojen aikana
puun työstöön käytettävät työkalut, menetelmät
ja tietämys ovat kehittyneet huimasti.
Hirsitalo rakentamien vaatii yhtälailla tarkkuutta ja kokemusta kuin oikean perhon sidonta.
On tunnettava ala ja kunnioitettava materiaalia,
sekä tarvitaan myös tahtoa tehdä vielä paremmin
ja laadukkaammin.

Lämpöhirsi,
kokemuspohjaista tuotekehitystyötä
Lapponia House Oy:n tarina alkaa 1970-luvulta. Jouko Riihimäki, Lapponia Housen perustaja,
toimi vuosina 1973–1976 Kemi Oy:ssä hirsitalojen vientitehtävissä ja perusti 1976 hirsitalojen
myyntiyhtiön Ruotsiin. Hän rakensi tehokkaan ja
toimivan hirsitalojen myynti ja pystytysorganisaation, joka myi ja asensi satoja hirsitaloja.
Energiakriisi ja ostajien kasvavat laatuvaatimukset sytyttivät nuoren miehen ideoimaan,
miten hirsitaloista saisi järkevästi lämpimämpiä
ja parempia. Tästä syntyi Lapponia House ja lämpöhirsi. Vuonna 1981 perustettu yhtiö aloitti Kemissä teollisen toiminnan valmistamalla ja markkinoimalla sekä massiivihirsirakenteisia huviloita
että uutta lämpöhirsirakenteista talopakettia.

Uutta teknologiaa ja
tekniikkaa hyödyntäen
Lämpöhirsi, ja sen valmistustekniikka, on kehittynyt huomattavasti lähes 30 vuoden aikana,
mutta perusperiaate on edelleen sama.
Hirsirakentamisessa uusinta teknologiaa
edustaa Lapponia House Oy:n lämpöhirsirakenneratkaisu. Siinä yhdistyvät suomalainen puu- ja
hirsirakentamisen perinne ja kokemus nykyaikaisiin rakenneratkaisuihin ja tuotantoteknologiaan.
Lapponia-talot ovat tunnettuja laadustaan.
Laatu lähtee hyvästä raaka-aineesta kuten punahohtoisesta hongasta ja ammattitaitoisesta
käsityötaidosta. Vaikka teknologia on kehittynyt,
tarvitaan laadukkaaseen lopputulemaan kokemusta, taitoa ja tahtoa tehdä hyvää työtä.

3

4

Onnistunut
ratkaisu
asiakkaalle
Hirsitalon jyhkeä ulkonäkö sopii suomalaiseen
maisemaan niin omakotialueilla kuin vapaa-ajantalotonteillakin. Vuosittain tuhannet perheet
toteuttavat unelmansa hirsitalosta siten, että
talot tehdään lisäeristettyinä lämpimiksi ja energiaa säästäviksi. Näiden lämpimien, eristettyjen
hirsitalovaihtoehtojen joukossa Lapponian lämpöhirsiratkaisu on noussut yhdeksi suosituimmista
tavoista toteuttaa lämmin hirsitalo.
Lämpöhirsitalon pystytys on nopeampaa kuin
massiivihirsitalon rungon pystyttäminen ja lisäeristyksen rakentaminen työmaalla. Lapponia
-lämpöhirsitalon seinät tehdään tehtaalla suurelementeiksi, jotka ovat työmaalla nopea ja helppo
asentaa paikalleen. Keskikokoisen talon ulkoseinät,
ja niiden päälle päätykolmiot, asennetaan paikoilleen jopa parissa päivässä. Elementeissä on lämmöneriste, ikkunat, sisä- ja ulkoverhous valmiiksi
tehtaalla asennettuina.

Lämpöhirsi on järkevä ratkaisu
Lämpöhirsi on tavalliseen massiivihirteen
verrattuna monin verroin lämpöisempi rakenne.
Se vastaa lämmöneristykseltään noin 500 mm
umpipuuta tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi
120 mm lamellihirsiseinää, johon tehdään
100 mm lisälämmöneristysseinä hirsirungon
sisäpuolelle. Voidaan perustellusti sanoa,
että Lapponia-lämpöhirsitalo on järkevin
tapa toteuttaa lämmin hirsitalo.

Jää aikaa elämiseen
Lapponia-lämpöhirsitalo ei painu, eivätkä seinärakenteet vääntyile tai halkeile. Lapponia-lämpöhirsitalon asukkaalla on vähemmän huoltotöitä.
Lämpöhirren ekologisuus ja energiaystävällisyys
on ollut koko Lapponia Housen historian edellä
aikaansa. Tuhannet tyytyväiset asiakkaat saavat
nauttia lämpöhirren laadukkaasta asumisesta, jossa rakenteen vedottomuus, huollon vaivattomuus
ja energian vähäinen tarve vahvistavat lämpöhirren
ylivoimaisuutta järkevänä rakenneratkaisuna.
Lue tarkemmin lämpöhirren eduista
ja rakenteesta sivuilta 60 - 65.
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Lapponia
toteuttaa
unelmia
Kymmenet tuhannet Suomalaiset haaveilevat
omasta kodista tai huvilasta. Lapponia House
Oy:n toiminta-ajatus on toteuttaa näitä
asumiseen liittyviä unelmia.
Lapponian henkilökunta on ylpeä omasta työstään. Oli kyseessä tarkkuutta vaativa elementtien
eristäminen, hirsipaneelin työstö tai asiakkaan
tulevan kodin sisäverhouksen suojaaminen kuljetuksen ja rakentamisen ajaksi, niin kaikki nämä
työvaiheet tehdään huolellisesti, lähes 30 vuoden
kokemuksella.

Toimiva vapaa-ajanasunto on nautinto
Missä on valoa, siellä on elämää. Lapponia-talojen
tilaratkaisut päästävät valon myös sisätiloihin. Nykyaikainen rakennustapa mahdollistaa myös isot,
valoisat ikkunat.
Keittiö on talon sydän. Paikka, jossa kohdataan,
herkutellaan ja viihdytään. Lapponia-talo pitää
sisällään keittiön, jossa viihdyt.

Sinun unelmasi toteutuvat
Kodin sielu puhalletaan henkiin jo suunnitteluvaiheessa. Lapponia-talot on rakennettu kokemuksella ja taidolla.
Emme ole vain talosi toimittaja vaan luotettava kumppani toteuttaessasi unelmaasi. Meiltä
saat palvelua suunnitteluvaiheesta alkaen rakentamiseen asti.
Lapponia on yksinkertaisuudessaan päätös,
joka tekee vapaa-ajanasunnon hankkimisesta
vaivatonta ja miellyttävää.
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Tervetuloa
toteuttamaan
unelmaasi
Lähes 30 vuoden aikana ovat tuhannet ihmiset
eri puolilla maailmaa toteuttaneet asumisen
unelmansa yhdessä Lapponian kanssa. Meillä on
ilo tarjota sinulle tämä mallistoesite avuksi oman
vapaa-ajantalounelmasi suunnittelua varten.
Lapponialla olemme aktiivisia kehittämään
omaa mallistoa, joka näkyy tämänkin esitteen
sivuilla. Lähtökohtana suunnittelussa on
pitkäaikainen kokemuksemme asiakkaiden
toiveista ja tarpeista. Uudessa mallistossa se
näkyy mm. yhä suurentuneina ikkunoina ja
avarampina oleskelutiloina.
Lapponia lämpöhirsikonsepti mahdollistaa myös
talojen yksilöllisen suunnittelun omien toiveiden
mukaisesti. Mallistomallien tilaratkaisuja on helppo muunnella ja talojen kokoa muuttaa. Koska
rakenne on painumaton ja vääntyilemätön, voi
jokainen asiakkaamme valita sisustusratkaisut
juuri oman mauan mukaisesti. Asiantuntevat
edustajamme auttavat myös oikeantyyppisten
ratkaisujen suunnittelussa.
Tervetuloa toteuttamaan unelmaasi kanssamme.
Me ja muut Lapponialaiset haluamme antaa
lähes 30 vuoden kokemuksemme lämpöhirsitalojen valmistamisesta sinun käyttöösi.

Jouko Riihimäki

Tero Lahtinen

Hallituksen jäsen, perustaja

Toimitusjohtaja 		
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Esitteen lukuohjeita:
• Esitteen valokuvat ovat asiakkaiden taloista.
Taloissa on usein yksilöllisiä ratkaisuja, joten
ne eivät aina suoraan vastaa vakiomallia.
• Mallien yhteydessä ilmoitettu ”rakennusoikeuskerrosala” kertoo kuinka paljon ko. malli
vie tontin rakennusoikeutta. Jos rakennusoikeutta on 80 neliötä, voi rakennettavan
talon käyttöala olla enemmän kuin 80 neliötä.
Käyttöalaan lasketaan terassit, parvekkeet ja
parvelta/yläkerrasta myös alle 160 cm korkeat
tilat, jotka eivät vähennä rakennusoikeutta.
• Sivun kolme kuva savutuvasta on
Savutuvan Apajilta. www.savutuvanapaja.fi
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1-kerros VAPAA-AJANTALOT
Yksikerrosmallit on Lapponialla mietitty tilaratkaisuiltaan avariksi ja toimiviksi. Talon sydämenä toimii viihtyisä ja suurten ikkunoiden
ansiosta valoisa tupa. Talojen huonekorkeus on
normaalisti sivuseinilläkin 2,5 metriä. Parvellisissa malleissa huonekorkeus on tuvan osalta
3,0-3,5 metriä mallista riipuen.
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Alangon perheen toiveiden mukainen kakkosasunto syntyi
Lapponia House:n Kesätunturi 124 -mallin pohjalta.

”Energiataloudellisesti
paras ratkaisu”
Pirjo ja Risto Alangon perheen vapaa-ajan asunto on Lohjanjärven
rannalla, upea pähkinän värinen Kesätunturi 124. Rantapaikka on
kuulunut Alangon perheelle jo puolen vuosisadan ajan ja nyt jo
kolmas sukupolvi viettää siellä vapaa-aikaansa.
- Valon liike tontilla pyrittiin hyödyntämään jo suunnitteluvaiheessa. Makuuhuone, olohuone ja keittiö haluttiin sijoittuvan upealle järvelle päin ja
teknisemmät aputilat varjoisammalle puolelle, Risto Alanko kertoo.
Lapponia House muokkasi, Alangon omiin suunnitelmiin perustuen,
Kesätunturi 124 sopivan.
- Haimme taloa, joka täyttää omakotistandardien mukaiset lämpöeristysvaatimukset, sillä vapaa-ajan asuntomme tulee aktiiviseen ympärivuotiseen käyttöön. Lapponian lämpöhirsitaloratkaisu tarjosi energiataloudellisesti parhaan vaihtoehdon.

Suunnittelusta järkevään toteutukseen
Pelkkä tilaaminen ei ollut ratkaisevaa, sillä perhe etsi hankkeelleen yhteistyökumppania, jonka kanssa pystyttäisiin suunnittelemaan ja toteuttamaan toimiva kokonaisratkaisu.
- Halusimme länteen, järvelle päin, paljon kuistia ja suuria ikkunapintoja.
Toisaalta suunnitteluun vaikutti myös maaston muoto.
Alangon perheen vapaa-ajanasunnossa on matalat, alaslasketut ikkunat,
joiden rakenteen toteutuksessa Lapponian ammattitaito oli avainasemassa.
- Lapponian myyjällä oli käytössä toimiva verkosto, jonka avulla löydettiin oikeat tekijät eri yksityiskohdille. Me tiesimme mitä haluamme ja
Lapponian osaavat tekijät toteuttivat haaveemme. Myyjä pystyi esittämään myös yksityiskohtia, jotka ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi.

Aina sopiva lämpötila
- Meidät yllätti kyllä täysin talon lämpöominaisuudet! Monet pitävät vapaaajantaloja kuumana helteellä ja kylmänä pakkasella, mutta näin ei ole lämpöhirrellä rakennettaessa. Talossamme on lattiana paljon klinkkerilaattaa,
joka on helppohoitoista ja tuntuu lämpimältä lattialämmityksen ansiosta.
Myös ikkunat on asennettu huolella ja niissä on kolmikerroksinen kaasulasi.

Toteutuksesta lähtien kaikki toimi
Risto Alangon mielestä tällainen mahdollisimman valmiiksi teettäminen
on erittäin hyvä ratkaisu rakentajalle.
- Lapponialla on käytössään osaavat tekijät, muutoksia pystyttiin toteuttamaan joustavasti ja yhteyden pito pelasi erityisen hyvin. Lapponia
tarjosi käyttöömme palveluverkostonsa, jonka eri osaset ovat omien
alojensa asiantuntijoita.
Vapaa-ajantalo Lohjanjärven rannalle nousi syksyn 2004 aikana.
- Rakennusurakan toteutumisen nopeus yllätti meidät positiivisesti.
Kesällä 2004 tehtiin taloa varten kellari ja perustukset, talopaketti tuli
syyskuussa ja jo syksyn aikana oli kaikki ulkoisesti valmista.
- Suosittelen lämpimästi mahdollisimman pitkällevietyä talopakettia,
sillä kokonaisuus valmistui elementeillä rakentaessa nopeasti ja sisäpinnat
olivat hyvin pian muuttovalmiina, Risto Alanko myhäilee.
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Lapponia 93:ssa ja 99:ssä
on yhden makuuhuoneen
ja käytännöllisen parven lisäksi
mahdollisuus liittää lisätiloja
varaston ja aitan muodosssa.
Terasseja saa tarvittaessa
vaikkapa ympäri talon.
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Lapponia 93
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Aitta ja sivuterassi lisätoimituksena

I
RV
PA

RK

EA

SIS

ÄK

AT

TO

3,0

7,7

KO

1:100 PARVI

1:100 ALAKERTA

Lapponia 93
Alakerta
Parvi
Kerrosala yhteensä
Etuterassi
Käyttöala yhteensä
Rakennusoikeuskerrosala

Lapponia 99

59,0 m2
13,0 m2
72,0 m2
23,0 m2
95,0 m2
59,0 m2

Alakerta
64,0 m2
Parvi
13,0 m2
Kerrosala yhteensä
77,0 m2
Etuterassi
23,0 m2
Käyttöala yhteensä
100,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 64,0 m2
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Lapponia 99

1:100 PARVI

Varasto ja sivuterassi lisätoimituksena
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Lapponia 111

Lapponia 111
Alakerta
79,0 m2
Parvi
13,0 m2
Kerrosala yhteensä
92 m2
Etuterassi
21,0 m2
Käyttöala yhteensä
113,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 79,0 m2
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Lapponia 111:ssa
on avara keittiö, jonne
on lisätoimituksena
saatavana persoonalliset
kattoikkunat.
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Suositun Lapponia 112:n saa
saunallisena tai kylpyhuoneversiona. Lapponia 112 A on
esillä sekä Järvenpään että
Kirkkonummen näyttelyalueilla.
Tervetuloa tutustumaan!
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Lapponia 112 A

Lapponia 112 A

Lapponia 112 B

Alakerta
75,0 m2
Parvi
13,0 m2
Kerrosala yhteensä
88,0 m2
Etuterassi
24,5 m2
Käyttöala yhteensä
112,5 m2
Rakennusoikeuskerrosala 75,0 m2

Alakerta
75,0 m2
Parvi
13,0 m2
Kerrosala yhteensä
88,0 m2
Etuterassi
24,5 m2
Käyttöala yhteensä
112,5 m2
Rakennusoikeuskerrosala 75,0 m2
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Lapponia 139

Lapponia 139
Alakerta
86,0 m2
Parvi
13,0 m2
Kerrosala yhteensä
99,0 m2
Terassit
40,0 m2
Käyttöala yhteensä
139,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 86,0 m2
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Lapponia 139:n saunatilat
sijaitsevat omassa siivessään,
joka antaa tilan myös kodinhoitohuoneelle. Eipä ihme,
että tämä malli on suosittu
myös omakotitalona.
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Lapponia 155:ssä on
riittävät tilat isollekin
perheelle, ja vieraillekin.
Kodinhoitotilat ovat
mukavan väljät.
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Lapponia 155

Lapponia 155
Alakerta
97,5 m2
Parvi
13,0 m2
Kerrosala yhteensä
110,5 m2
Terassit
43,0 m2
Käyttöala yhteensä
153,5 m2
Rakennusoikeuskerrosala 97,5 m2
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1:100 PARVI
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Lapponia 208

Lapponia 208
Alakerta
131,0 m2
Parvi
20,0 m2
Kerrosala yhteensä
151,0 m2
Terassit
65,0 m2
Käyttöala yhteensä
216,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 131,0 m2
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Lapponia 208:ssa on
tilaa ja ylellisyyttä. Kolme
makuuhuonetta sekä parvi
majoittavat isonkin porukan.
Mallissa on myös hyvät tilat
säilytykseen ja harratusvälineille.
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Polaria malleissa neliöt
on käytetty tehokkaasti
hyväksi. Perusmalleihin
saa lisätoimituksena
myös korkean sisäkaton
ja parven.

5,3

10,0

Kerrosala
68,0 m2
Terassit
5,0 m2
Käyttöala yhteensä
73,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 68,0 m2

7,0

Polaria 73
Päätykuisti
lisätoimituksena

1:100

Polaria 73
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Polaria 87

Polaria 87
Kerrosala
Terassit
Käyttöala yhteensä
Rakennusoikeuskerrosala

78,0 m2
11,5 m2
89,5 m2
78,0 m2
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Kerrosala
Terassit
Käyttöala yhteensä
Rakennusoikeuskerrosala

78,0 m2
13,0 m2
91,0 m2
78,0 m2
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Polaria 88
1:100
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Polaria 88

Polaria 84:n tilaratkaisut soveltuvat
hyvin myös omakotitaloksi. Saunatilat
on talon toisessa päädyssä ja makuuhuoneet on rauhoitettu talon toiseen
päätyyn. Tutustu Polaria 84:een
Lempäälän näyttelyssämme.
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Polaria 84 A
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Päätykuisti
ja erkkerit
lisätoimituksena
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Polaria 84 B
Lisätoimituksena saatava
parvi sijoitetaan makuuhuonepäätyyn.

1:100 PARVI

Polaria 84 A

Polaria 84 B

Kerrosala
80,5 m2
Terassit
6,5 m2
Käyttöala yhteensä
87,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 80,5 m2

Kerrosala
80,5 m2
Terassit
6,5 m2
Käyttöala yhteensä
87,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 80,5 m2
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Polaria 103

10,1

7,1

1,8

4,1

Tuulikaapin ovi
ja väliseinä
lisätoimituksena

5,3

Polaria 122

1:100

Polaria 103

Polaria 122

Kerrosala
91,0 m2
Terassit
13,0 m2
Käyttöala yhteensä
104,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 91,0 m2

Kerrosala
93,0 m2
Terassit
29,0 m2
Käyttöala yhteensä
122,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 93,0 m2
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Polaria 103:n ja 122:n
saunatilat on omassa
siivessään, jota voi käyttää vierasmajoituksessa.
Olohuoneen ja saunatuvan
1,8 metriä korkeat ikkunat
tuovat luonnon lähelle.
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Polaria 109:ssä on
omat terassit keittiöstä
ja saunatiloista. Olohuoneesta on esteetön
näkymä ulos.
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Varasto ja halkosuoja
lisätoimituksena
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Polaria 109

1:100

Polaria 109
Kerrosala
76,5 m2
Terassit
32,0 m2
Käyttöala yhteensä
108,5 m2
Rakennusoikeuskerrosala 76,5 m2
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Kesätunturi 105 ja
124 on varustettu
tilavilla terasseilla.
Saunatiloistakin on
oma uloskäynti.

Kesätunturi 105
Kerrosala
72,0 m2
Terassit
38,0 m2
Käyttöala yhteensä
110,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 72,0 m2		
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Tuulikaapin väliseinä
ja ovi lisätoimituksena
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Kesätunturi 105

Takavarasto
lisätoimituksena
Tuulikaapin väliseinä
ja ovi lisätoimituksena
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Kesätunturi 133

Kesätunturi 133
Kerrosala
93,0 m2
Terassit
40,5 m2
Käyttöala yhteensä
133,5 m2
Rakennusoikeuskerrosala 93,0 m2
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Kesätunturi malleihin
on saatavissa parvi
makuuhuoneiden
päälle, jolloin tuvan
katto nousee korkeaksi
ja päätyyn tulee
komeat kulmaikkunat.
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11/2-kerros

VAPAA-AJANTALOT

Kahteen tasoon rakennettaessa saadaan
pienempäänkin pohja-alaan lisää asuintilaa.
Lapponian puolitoistakerroksisien talojen rakentaminen on nopeaa valmiiden päätykolmioiden
(yläkerran päätyseinät) ansiosta. Yläkerta on
vakiona varsin korkea joten jakaminen huonetiloihin onnistuu helposti. Portaat ovat leveät
ja turvalliset kaikissa Lapponia-taloissa.
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Kokot valitsivat Pinean ja Lapponia Housen, koska he
mieltyivät Lapponia-talojen huolelliseen tekotapaan ja
asennusten helppouteen.

”Nopea asennustapa ja
takuutyönä tehdyt
elementit miellyttivät”
Valkeakoskilaisten Kari ja Kati Kokon kaunis vapaa-ajanasunto,
omakotimainen männynvärinen Pinea 105, sijaitsee Längelmäen
kunnassa. Neljän vuoden takaista rakennusprojektia Kari Kokko
muistelee mielellään.
Kokot valitsivat vapaa-ajan asuntonsa toimittajaksi Lapponia Housen,
koska he mieltyivät Lapponia-talojen huolelliseen tekotapaan ja asennusten helppouteen.
- Me olemme jo eläkkeellä, joten vapaa-ajan asunnossamme vietämme
kokoajan enemmän aikaa. Halusimme vapaa-ajantalon, joka on kestävä
ja käytännöllinen, soveltuu ympärivuotiseen asumiseen. Lapponia talojen
nopea asennustapa, heti valmiit pinnat ja sisätiloissa asennetut eristykset
miellyttivät meitä, Kari Kokko summaa.

Lämpimään tunnelmaan ihastuu
Kokkojen Pinea 105/3 on hyväksytty vakituiseksiasunnoksi. Lämmityksenä
on suorasähkö, mutta täysin varaava takka tuo tunnelmallista lisälämpöä.
Tontti on niemen nokassa, kirkasvetisen järven rannalla.
- Heti kun tontti tuli myyntiin, iskimme siihen kiinni. Paikka oli niin upea,
että ihastuimme iäksi. Vapaa-ajantalomme halusimme tähän mäen päälle
ja näkymät tietysti järvelle päin, Kari Kokko kertoo.
- Järvenpään näyttelyalueelta me tämä Pinea bongattiin. Meitä viehätti
Pinean erkkeri-ikkuna ja tilava parvi. Malli oli tilaratkaisuiltaan juuri meille
sopiva, reilun kokoinen ja lämpöhirren hyvät ominaisuudet vielä tukivat
päätöstä. Toimitussisältöineen kaikkineen Lapponia tuntui meidän
ratkaisulta.
- Meillä oli Katin kanssa alunperinkin tarkoitus itse rakentaa, joten niin
me tehtiinkin. Kati toimi lautatyttönä, kun minä nikkaroin, Kokko myhäilee.
- Elementtien asennuksessa oli Lapponialta pari työmiestä kaverina. Kun
seinät asettuivat paikalleen kolmessa päivässä, jatkoimme rakentamista
Katin kanssa kahdestaan. Asensimme katon ja teimme sisätyöt syksyn
aikana, Kokko kertoo.

Luotettavaa palvelua
Kokkojen mielestä kaikki toimitukset sujuivat hyvin ja tavaraa riitti,
kasausohjeistakin selvittiin. Valmistumisen nopeus yllätti, kun tilaus
tehtiin syyskuussa oltiin seuraavana pääsiäisenä jo muutettu.
- Huolellisesti tehdyt hyvin asennetut elementit takaavat, että
vapaa-ajantalo on lämmin eikä nurkista vedä, Kari Kokko mietiskelee.
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Pinea 86:ssa ja 96:ssa on persoonallinen viisto osa ulkoseinässä.
Korkea tila olohuoneessa antaa
hulppeutta ja valoisuutta molempiin kerroksiin. Pinea 86:een voit
tutustua Järvenpään näyttelyalueellamme.
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Pinea 96

Pinea 86
Alakerta
Yläkerta
Kerrosala yhteensä
Terassit
Parveke
Käyttöala yhteensä
Rakennusoikeuskerrosala

1:100 YLÄKERTA

Pinea 96
48,5 m2
25,0 m2
73,5 m2
9,0 m2
3,0 m2
86,0 m2
67,0 m2
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Alakerta
Yläkerta
Kerrosala yhteensä
Terassit
Parveke
Käyttöala yhteensä
Rakennusoikeuskerrosala

52,0 m2
29,5 m2
81,5 m2
12,0 m2
3,0 m2
96,0 m2
70,5 m2

H=1,6

H=1,6

1:100 YLÄKERTA

Takavarasto
lisätoimituksena

10,1

8,3
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Pinea 143

Pinea 143

Alakerta
64,0 m2
Yläkerta
45,5 m2
Kerrosala yhteensä
109,0 m2
Terassit
22,5 m2
Parveke
13,5 m2
Käyttöala yhteensä
145,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 90,0 m2
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Pinea 143 on tilaratkaisultaan
selkeä ja toimiva. Yläkertaan
saa jaettua tarvittaessa kaksi
makuuhuonetta. Lisätoimituksena saatava takavarasto
sisäänkäynnin yhteydessä on
käytännöllinen.
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Pinea 173 on laajennettu
siivellä, johon sijoittuvat
saunatilat omalla uloskäynnillään. Talon tilavaan
yläkertaan saa tarvittaessa
useamman huoneen.
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Pinea 173

Pinea 173
Alakerta
93,0 m2
Yläkerta
41,0 m2
Kerrosala yhteensä
134,0 m2
Terassit
35,0 m2
Parveke
4,0 m2
Käyttöala yhteensä
173,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 123,0 m2
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Muita ratkaisuja
VAPAA-AJANTALOKSI

Lapponia-lämpöhirsi soveltuu monenlaisiin
arkkitehtuurisiin ratkaisuihin. Kaikki tyyppimallit voidaan rakentaa myös kellarikerroksen
päälle. Yhdessä ammattitaitoisten edustajiemme kanssa tehdään suunnitelmista
ja unelmista totta.
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Ekonomista ja ekologista
asumista upeissa Kauppisten
lomamökeissä
Sami Kauppisen omistama Kauppisen Lomamökit on kauniissa
Mäntyharjun maisemissa Halmeniemessä. Isältä pojalle siirtyneessä
yrityksessä on myös pitkä asiakassuhde jatkunut Lapponian kanssa.
Ensimmäinen Kesätunturi-malli rakennettiin noin 9 vuotta sitten
ja seuraava Lapponia-talo vuonna 2004. Viimeisimpänä valmistui
vuonna 2008 asiakkaan omien piirustusten mukaan tehty upea
kaksikerroksinen vapaa-ajanasunto.
Maajussille Morsian –sarjastakin tuttu Sami Kauppinen on valinnut isänsä
tapaan Lapponia Housen lomamökkiensä toimittajaksi.
- Olemme olleet vuosien saatossa erittäin tyytyväisiä Lapponia-taloihin
ja aikaisemmin toimitetut talot ovat palvelleet asiakkaitamme erittäin
hyvin, kertoo Kauppinen.
- Talokaupoissa on pidetty kiinni mitä on sovittu ja asennukset ovat
hoituneet mallikkaasti, jatkaa Kauppinen.

Asiakkaille tehtyjä lomia
Kauppisten Lomamökeillä käyvät pääasiallisesti lapsiperheet, mutta myös
yritykset vuokraavat vapaa-ajanhuviloita paljon. Kauppisen mielestä asiakkaille tärkeintä ovat tilaratkaisujen toimivuus ja se, että lomalla akut saadaan ladatuksi. Asiakkaat arvostavat vapaa-ajanhuviloiden hyvän ääneneristyksen ja ilmanvaihdon lisäksi myös tilantuntua.
Talvimatkailu on lisääntynyt viime vuosina ja asiakkaat pääsevätkin
Kauppisen Lomamökeiltä laskemaan Mäntyharjun sähäkintä liukumäkeä,
joka on varmasti jännittävä kokemus kaikille hurjapäille.
- Mäntyharjulla on myös paljon talviharrastusmahdollisuuksia.
Upeista maisemista ja puhtaasta luonnosta löytyy paljon hiihtolatuja
ja järven jäällä voi pelata curlingia,
Talvinen luonto antaa yhtä hyvät harrastusmahdollisuudet
kuin kesämatkailukin. Kaikkina vuodenaikoina riittää tekemistä
ja kaunis luonto kruunaa rentouttavan loman.

Energiataloudellisesti ympäristöä kunnioittaen
- Asiakkaamme arvostavat sitä, että vapaa-ajanhuvilamme
istuvat kauniisti luontoon ja jokaisella mökillä on iso piha-alueensa.
Yrittäjänä tietysti ajattelen myös energiataloudellisuuteen liittyviä asioita.
Lämmityskustannukset ovat sellaisia kuluja, joissa voi järkevästi
rakentamalla säästää, Kauppinen muistuttaa.
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Koli 251 edustaa modernia vapaa-ajan asumista. Hulppeat
maisemaikkunat ovat olennainen tekijä talon tunnelmassa.
Tilaratkaisut on suunniteltu siten, että ne voidaan rakentaa
eriaikaisesti: esimerkiksi saunarakennus ensin ja talo myöhemmin. Sisääntulon isot lasiset liukuovet tekevät ruokahuonetilasta valoisan. Saunaosasto/vierashuone on
rauhoitettu toimivaksi omaksi osastoksi.
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Koli 251
Alakerta
124,5 m2
Parvi
47,0 m2
Kerrosala yhteensä
171,5 m2
Terassit
80,0 m2
Käyttöala yhteensä
251,5 m2
Rakennusoikeuskerrosala 140,5 m2
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Koli 235
Alakerta
116,0 m2
Parvi
50,0 m2
Kerrosala yhteensä
166,0 m2
Terassit
69,0 m2
Käyttöala yhteensä
235,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 137,0 m2
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Koli 251:lle on suunniteltu vaihtoehdoksi myös kapeammalle tontille sopiva malli. Koli 235:ssä on yhdistetty
sauna & vierashuone -osasto suoraan
taloon. Sisääntulopergolan yhteyteen
on saatavissa käytännöllinen varasto.
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Levi 149 mallissa suuret
ikkunat tarjoavat maiseman
niin ruokapyötään, olohuoneeseen kuin parvelle.
Isot ikkunat ja korkea
huonekorkeus luovat
juhlavan tunnelman.
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Parvelle saat tuuletusparvekkeen lisätoimituksena
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Levi 149
Alakerta
82,5 m2
Parvi
48,5 m2
Kerrosala yhteensä
131,0 m2
Terassit
18,0 m2
Käyttöala yhteensä
149,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 114,8 m2
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Levi 149
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Saana 157

Saana 157
Alakerta
83,0 m2
Yläkerta
48,0 m2
Kerrosala yhteensä
131,0 m2
Terassit
26,0 m2
Käyttöala yhteensä
157,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 121,0 m2
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Saana 157 on löytö
persoonallista ratkaisua
hakeville. Torni antaa sekä
suojaa sisäpihan terassille,
että hulppeaa korkeutta
olohuoneeseen.
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Rinneratkaisulle antaa
oman piirteensä kellarikerros eli kivi ja puu
yhdistetään näyttävästi.
Kaskilinna 332:ssa on näyttävät parvekkeet kolmeen
ilmansuuntaan.

Kaskilinna 332
Kellari
127,5 m2
Yläkerta
130,5 m2
Parvi
18,0 m2
Kerrosala yhteensä
258,0 m2
Parveke
56,0 m2
Käyttöala yhteensä
332,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 258,0 m2
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Loma-asunnoksi rakennetaan nykyään yhä useammin edullinen paritalo.
Näyttävä ja tehokkaaksi
mietitty Pallas 185 voidaan
toteuttaa tarvittaessa myös
harja toisensuuntaisena.

Pallas 185
Alakerta yhteensä
108,0 m2
Parvi yhteensä
50,0 m2
Kerrosala yhteensä
158,0 m2
Terassit
39,0 m2
Parveke
6,0 m2
Käyttöala yhteensä
203,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 140,0 m2		
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Tahko 257
Alakerta yhteensä
148,0 m2
Parvi yhteensä
78,0 m2
Kerrosala yhteensä
226,0 m2
Terassit
31,0 m2
Käyttöala yhteensä
257,0 m2
Rakennusoikeuskerrosala 185,0 m2		

Tahko 257:ssä on olohuoneen isot ikkunat
avaamassa näkymää, jota
voi ihailla mukavasti myös
saunan lauteilta. Parvelle
mahtuu runsaasti petipaikkoja. Sisääntulon viereen saa
kätevän suksien säilytystilan.

H=1,6

1:100 PARVI
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Koneellisella leikkauksella
eristelevyt saadaan
mittatarkoiksi.

LAPPONIA-TALO ON

LÄMMIN
Eriste painetaan kauttaaltaan
huolellisesti runkotolppien väliin
tuulensuojalevyä vasten.

Pohjaan asti painettu eriste
nostetaan ilmavaksi huolellisesti
käsityönä villaveitsen avulla.

Lapponia-lämpöhirsitalo on energiataloudellisesti järkevin hirsitaloratkaisu, koska siinä on
ulkoseinissä vakiona 170 mm eristys. Lapponiatalojen ulkoseinien eristys tehdään tehtaan valvotuissa, kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa mikä
antaa parhaan mahdollisen lähtökohdan hyvälle
eristykselle. Eristeenä käytetään vakiona eristyskyvyltään parempaa KL-35 eristävyysluokan
mineraalivillaeristettä. Eristystyötä helpottaa
mittatarkat runkotolppien välit ja hyvälaatuiset
ympärihöylätyt runkopuut. Hyvissä olosuhteissa,
huolella tehden ja hyvillä työvälineillä syntyy
Lapponian tehtaalla takuulämmin lämpöhirsiseinä.
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Asuinmukavuutta
Ulkoseinät ovat rakennuksen toiseksi suurin
lämpöä läpäisevä rakenneosa. Jotta talosi olisi
vedoton ja mukavan lämmin, on asuinmukavuuden kannalta ulkoseinien merkitys jopa ikkunoita
suurempi.
Tavalliseen eristämättömään hirsitaloon verrattuna lämpötilassa on isoin ero yleensä rakennuksen nurkissa. Lapponia-lämpöhirsitalon nurkkarakenne on lämmin. Nurkan eristys tehdään
(joitakin erikoisrakenteita lukuun ottamatta)
myös valmiiksi talotehtaalla.

Tuhansia euroja selvää säästöä
Lämpöhirsitalon seinärakenne eristää yli kaksi kertaa paremmin lämpöä kuin esimerkiksi 180 mm
lamellihirsiseinä. Todellisuudessa ero on esimerkiksi tuulisella säällä isompi, koska Lapponia-talon
ulkoseinien tuulensuoja estää myös vetoisuutta,
jolla on suora vaikutus asuinviihtyvyyteen. Keskikokoisen 140 neliön rakennuksen vuotuisessa
energiakustannuksessa saavutetaan laskennallisesti 25 % pienempi energiakulutus mikä 2005
vuoden sähköhinnalla laskettuna tarkoittaa noin
450 euron vuotuista säästöä eli 30 vuoden
aikana lämmityskustannusten säästö on
noin 13.500 euroa.

Lapponia-lämpöhirsirakenne
1. Massiivihirsinurkka
2. Ulkoverhous, hirsipaneeli
3. Tuuletusrako
4. Tuulensuojalevy
5. Lämmöneriste
6. Pystyrunko
7. Höyrynsulku
8. Sisäverhous, hirsipaneli
tai kipsilevy

Tulevaisuuden määräykset täyttävä
VTT sertifioitu seinärakenne
EU:n ministerineuvosto hyväksyi 25.11.2002
rakennusten energiatehokkuutta parantavan direktiivin, joka tulee Suomessa siirtymäajan jälkeen
voimaan osittain vuoden 2006 alussa ja kokonaisuudessaan vuonna 2009. Tarkoituksena on saada
rakennuksen suunnittelijoiden, rakennuttajien,
rakentajien, omistajien ja käyttäjien huomio
kiinnittymään rakennusten energian käyttöön ja
mahdollisuuksiin vähentää sitä.
Rakennuksen omistajan velvollisuus on hankkia
ja esittää rakennuksesta energiatehokkuustodistus silloin, kun rakennus otetaan käyttöön tai
kun rakennus on myynnissä tai vuokrattavana.
Valitsemalla Lapponia-talon on rakennuksen arvo
parhaimmillaan myös vuosikymmenien kuluttua
eikä energiatodistuksen saaminen ole ongelma.

Lämpöhirsirakenne on lähes kolme kertaa
lämpöisempi kuin hirsi
248 mm

Lämpöhirsi
U-arvo
0,21 W/m2K

180 mm

Lamellihirsi
U-arvo
0,60 W/m2K

500 mm

Umpipuuta

Lapponia-lämpöhirsiseinän eristävyys vastaa
noin 500 mm umpipuuta eli lähes kolmea
180 mm vahvuista lamellihirsiseinää.
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U-arvoluku ilmaiseen
lämmönhukan seinäneliötä kohden. Mitä
pienempi U-arvoluku,
sitä pienempi lämmönhukka. Tämän hetkinen
vaatimus ympärivuotisten rakennusten seinän
U-arvolle on U-arvo
0,24 W/m2K.

Ulkoverhouspaneeli naulataan
sisäpuolelta ”piilonaulauksella”.

Halutessasi saat ulkoverhouksen
valmiiksi pohjamaalattuna, tätä
suositellaan erityisesti syksy- ja
talvitoimituksiin.

JÄRKEVIN TAPA TEHDÄ

HIRSITALO
Ikkunat asennetaan ja tiivistetään seinäelementteihin
jo tehtaalla.

Kun sinulla on unelma näyttävästä hirsitalosta
ympärivuotiseen käyttöön, omakotitaloksi tai
vapaa-ajanasunnoksi, on Lapponia-lämpöhirsitalo
sinulle järkevin tapa toteuttaa unelmasi. Lämpöhirsitalon rakenteessa yhdistyy perinteisen hirsitalon ulkonäkö ja nykyaikainen rakennustekniikka.
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Lämpöhirsitalon ulkoseinien kantavana
rakenteena on ympärihöylätty lujuusluokitellut pystyrunkotolpat.

Nopeaa, edullista ja turvallista rakentaa
tehdasvalmiista elementeistä
Lapponia-talon ostajana saat talosi ulkoseinät
tehdasvalmiina suurelementteinä. Ulkoverhous
asennetaan muutamia yhdyspaneeleita lukuun
ottamatta siististi ”piilosta” naulaamalla. Seinien
ulkoverhous on maalausta vaille valmista siistiä
ulkopintaa. Halutessasi saat ulkoseinäelmentit
myös valmiiksi pohjamaalattuna.
Ikkunat asennetaan ja tiivistetään valmiiksi tehtaalla. Ikkunoissa on koristeristikot ja asiakkaan
valinnan mukaan jopa sälekaihtimet valmiina
paikoillaan.

Painumaton rakenne helpottaa
rakentamista ja elämistä
Koska lämpöhirsitalon kantavana rakenteena on
pystyrunko, ei talo painu kuten tavallinen hirsitalo.
Tavalliseen esimerkiksi lamellihirteen verrattuna
Lapponia-talo on helmpompi pystyttää ja sisustaa, koska seinien painumavaraa ei tarvitse jättää.
Myös hirsiseinän painumisesta johtuvat huoltotoimet jäävät pois.

Myös ulkoseinän päälle rakennettava ns.
päätykolmio tehdään Lapponian tehtaalla
asiakkaalle valmiiksi elementtinä.

Viimeistelyllä siistiä pintaa
Jotta asiakkaamme saa siistit sisäpinnat taloonsa
suojaamme elementissä olevan sisäverhous hirsipaneelin suojapaperilla.

Laadunvalvonta takaa tasaisen laadun
Laatutuotteella on myös hyvä jälleenmyyntiarvo.
Lapponian lämpöhirsirakenne on testattu VTT
-laboratoriossa ja sillä on VTT:n tuotehyväksyntäsertifikaatti. Talotehtaalla leimataan elementit
VTT sertifikaatilla ja jokainen elementtityön vaihe
tarkistetaan ja tekijät allekirjoittavat tarkitusraportin. Myös VTT tekee omia laadunvalvontakäyntejä Lapponian tehtaalle.

Elementin jokainen työvaihe tarkistetaan
ja kuitataan tarkistusraporttiin.

Lapponia-talon ulkoseinät ovat
1-2 päivässä pystyssä ja talo on
nopeasti säältä suojassa.

Puhdas ja näyttävä sisäpuolen
hirsipaneeli suojataan suojakartongilla.

LAPPONIA-TALO ON

TOIVEITTESI
MUKAINEN
Lapponia-talosta on moneksi: kesälomien
piilopirtiksi, edustustason huvilaksi, tuottoisaksi
vuokrataloksi tai moderniksi vapaa-ajantaloksi.
Jokaisen talon ulkonäön ja sisustuksen valitsee
asiakas. Talojen tilaratkaisut, verhousmateriaalit,
ikkunat, ovet ja värit ovat asioita, joissa asiakas
voi tehdä omien mieltymysten mukaisia valintoja.
Painumaton ja laadukas Lapponia-lämpöhirsirakenne mahdollistaa sinulle monipuoliset
vaihtoehdot viimeistellä oma talosi.
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Tilaratkaisut
Monipuolisesta mallistostamme löytyy usein
hyvä valmis pohja tai pienellä muutoksella sopiva.
Vaihtoehtoisesti voimme suunnitella asiakkaiden
omista lähtökohdista yksilöllisen mallin. Taloon
saadaan kätevillä lisätoimituksilla uusia ulottuvuuksia: erkkeri tarjoaa lisätilaa ruokapöydälle,
parvi tuo tarpeellista lisätilaa makkuupaikoiksi,
puhumattakaan taloon liitettävästä varastosta tai aitasta. Talon perusmuotoa muuttamalla
voidaan myös hallita tilaratkaisuja; suorakaide,
L-malli, ristimallinen - talokirjasta voit poimia
monia erilaisia perusratkaisuja tontillesi.

HÖYLÄLÄMPÖHIRSI
Ulkoverhouksena on höylähirsipaneeli
25 x 164 mm, sisäverhouksena höylähirsipaneeli 18 x 164 mm tai levyverhous.
Nurkka- ja hirsiosat 94 x 164 mm tai
136 x 164 mm lamellihirsi.

Ulkonäkö
Tavallisesta hirrestä poiketen, Lapponia-lämpöhirsivaihtoehdot ovat muuntumiskykyisiä ilman että
se vaikuttaisi lämpimyyteen. Valittavana on viisi
näyttävää ulkoverhousvaihtoehtoa, kaikki korkealaatuista Lapponian-designia. Ulkoverhouksen
kruunaa muotohöylätyt Lapponia-vuorilaudat
ovi- ja ikkunapieliin. Julkisivun olennaisena osana
on laadukkaat ulko-ovet, joita on valittavana erilaisilla paneloinneilla. Myös ikkunavalinnoilla saadaan ulkonäköön ilmettä; eri kokoisia ja muotoisia
ikkunoita saadaan kuultokäsiteltyinä, maalattuina
tai alumiinipuitteella. Koristeristikot ikkunoissa ja
lasiovissa viimeistelevät kokonaisuuden.

Sisustus
Sisustaminen on trendikästä. Lapponia-talojen
sisäverhous on valittavissa maun mukaan: neljästä vaihtoehdosta voi tarvittaessa löytää eri pinnat
eri tiloihin. Toiset haluavat oleskelutilat komeasta
hirsipaneelista ja muut tilat modernilla tapetilla
sisustettuna, jolloin nämä pinnat tehdään kipsilevyin. Tai vaikkapa toisin päin. Sisäkattoon on
saatavissa eri levyisiä kattopaneeleita männystä
tai kuusesta, tai ehkäpä levytetty katto vaihteeksi? Väliovet voivat perinteisten mäntypeiliovien
sijasta olla myös valkeat. Ikkunapuitteet lakatut
tai valkoiset tai ehkäpä käsittely halutaankin tehdä itse työmaalla? Ikkunat voidaan varustaa myös
valmiiksi asennetuin sälekaihtimin.

MEGALÄMPÖHIRSI
Ulkoverhouksena megahirsipaneeli
33 x 204 mm, sisäverhouksena megahirsipaneeli 33 x 204 mm. Nurkkahirsiosat megahirsi 170 x 204 mm.

PYÖRÖLÄMPÖHIRSI
Ulkoverhouksena pyöröhirsipaneeli
47 x 158 mm, sisäverhouksena pyöröhirsipaneeli 47 x 158 mm, höylähirsipaneeli tai levyverhous. Nurkka- ja
hirsiosat ø 200 mm pyöröhirsi.

Lapponia-talo viimeistellään muotohöylätyillä
vuorilaudoilla ikkunoissa ja ovissa.
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DESINGLÄMPÖHIRSI
Ulkoverhouksena höylä- tai megahirsipaneeli, sisäverhouksena höylä- tai
megahirsipaneeli tai levyverhous.
Nurkissa jykevät, profiloidut nurkkalankut.

LAADUKAS KOKONAISUUS

LAPPONIA
-LÄMPÖHIRSITALO
Kumppaniverkostomme pitää sisällään vain omien
alojensa parasta osaamista. Toteutamme Sinun
unelmasi laadukkaasti, yhteistyössä.
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TIILIKATTEET

HUOPAKATTEET

KATTORISTIKOT

LÄMMÖNERISTEET

www.puukeskus.fi

PUUTAVARA

SAUNANLAUTEET

KATTOIKKUNAT

PORTAAT

IKKUNAT JA ULKO-OVET

SISÄ- JA ULKO-OVET

IKKUNAT JA OVET

TERÄSKATTEET

LAATAT

RAKENNUSLEVYT

ULKO-OVET

LAMINAATIT
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